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Phát biểu mở đầu của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng 

Bộ Công an, Trưởng đoàn Việt Nam tại Ủy ban chống tra tấn để 

xem xét, đánh giá về báo cáo quốc gia của Việt Nam trong thực thi 

Công ước chống tra tấn tại Phiên ngày 15/11/2018 

 

Kính thưa ngài Chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban chống tra tấn; 

Thưa các quý bà, quý ông,  

Thay mặt Đoàn Việt Nam, tôi xin cảm ơn và ghi nhận những bình 

luận, đánh giá của các báo cáo viên và các thành viên của Uỷ ban trong 

phiên họp ngày 14/11/2018 về Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt 

Nam về thực thi Công ước chống tra tấn.  

Qua các ý kiến bình luận, đánh giá của thành viên ủy ban, chúng 

tôi nhận thấy, bên cạnh việc đánh giá với tinh thần xây dựng về những 

nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng Báo cáo quốc gia và thực thi 

Công ước thì cũng còn một số nội dung thông tin chưa thực sự phù hợp 

với phạm vi của Công ước và các thông tin cần phân tích cụ thể hơn. 

Theo đó, với tinh thần đối thoại, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin để 

các thành viên của Uỷ ban cũng như các quý vị hiểu hơn về nội dung báo 

cáo quốc gia và việc thực thi Công ước chống tra tấn của Việt Nam. 

Trước hết tôi xin khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước, 

Chính phủ Việt Nam là ghi nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền 

con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và hệ thống 

pháp luật của Việt Nam; cũng như phù hợp với quy định của các điều 

ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền con người mà Việt Nam là 

thành viên. 

Thưa Ngài chủ tịch, 

Thưa các quý vị, 
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Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ở Việt Nam quyền lực nhà 

nước là thống nhất, có sự phân công và kiểm soát giữa các cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện quyền lực Nhà nước. Theo đó, Quốc hội là cơ 

quan lập pháp, Chính phủ thực hiện quyền hành pháp, Tòa án thực hiện 

quyền tư pháp, Viện kiểm sát là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm 

sát các hoạt động tư pháp. Trong hoạt động tư pháp, cơ quan điều tra, 

công tố, xét xử và thi hành án hình sự có sự phân công và kiểm soát lẫn 

nhau để bảo đảm hoạt động hiệu quả, khách quan và đúng pháp luật.  

Trong lĩnh vực tư pháp hình sự, Hiến pháp và các đạo luật gần đây 

của Việt Nam đã nội luật hóa những quy định của các điều ước quốc tế 

về quyền con người nói chung, trong đó có Công ước chống tra tấn. Trên 

cơ sở đó đã quy định nhiều nguyên tắc hướng tới việc bảo vệ tốt hơn 

quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tư pháp như: Nguyên 

tắc bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; nguyên tắc suy 

đoán vô tội, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, nguyên tắc bảo đảm 

quyền bào chữa của người bị buộc tội… Đồng thời, Việt Nam đã rất 

quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ công chức, 

viên chức nhà nước để thực thi có hiệu quả Công ước chống tra tấn. Tuy 

nhiên, trên thực tế việc áp dụng và thực thi pháp luật ở một số cơ quan, 

một số địa phương và một số cán bộ tư pháp còn bộc lộ thiết sót nên 

chưa thực sự bảo đảm sự hài lòng của người dân. Để làm rõ hơn các câu 

hỏi, bình luận của các thành viên của Ủy ban về Báo cáo quốc gia của 

Việt Nam, sau đây tôi xin giới thiệu các thành viên trong Đoàn Việt Nam 

trả lời các câu hỏi và khuyến nghị của các thành viên Ủy ban: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trung tướng, Cục trưởng Cục Pháp chế 

và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an;  

2. Ông Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp 

về hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
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3. Ông Chu Trung Dũng, Vụ phó Vụ hợp tác quốc tế, Tòa án nhân 

dân tối cao; 

4. Bà Hoàng Thanh Nga, Vụ phó Vụ các tổ chức quốc  tế, Bộ 

Ngoại giao. 

Trước hết, mời ông Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế 

và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an. 


