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Bài phát biểu bế mạc 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 

(Geneva, 15/11/2018) 

 

Kính thưa Ngài Chủ tịch, kính thưa các thành viên của Ủy ban 

chống tra tấn của Liên hợp quốc, 

Thưa các quý bà, quý ông, 

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương của Ủy ban chống tra 

tấn của Liên hợp quốc về đánh giá, xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ 

nhất của Việt Nam về thực thi Công ước về chống tra tấn, Đoàn Việt 

Nam đã nhận được những bình luận, đánh giá của Ngài Chủ tịch và các 

thành viên của Ủy ban cũng như sự ghi nhận về những khó khăn của 

Việt Nam trong việc thực thi Công ước. Trên cơ sở những bình luận, 

đánh giá thẳng thắn này, Đoàn Việt Nam sau khi về nước sẽ báo cáo cấp 

có thẩm quyền nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật 

để ngày càng phù hợp hơn với các nội dung của Công ước chống tra tấn 

cũng như nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 

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

ở Việt Nam.  

Qua phiên đánh giá, xem xét Báo cáo quốc gia của Việt Nam, 

chúng tôi nhận thức rõ hơn nghĩa vụ của các quốc gia thành viên, tuy 

nhiên, chúng tôi biết vẫn còn những thách thức và nhiều việc phải làm 

phía trước để thực thi có hiệu quả Công ước này. Rất mong nhận được 

sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban chống tra tấn, các cơ quan của Liên 

hợp quốc cũng như các quốc gia thành viên.  

Ở Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ “Trăm nghe không bằng 

một thấy”, và vì vậy, tôi cũng trân trọng kính mời Ngài chủ tịch và các 

thành viên của Ủy ban đến thăm Việt Nam để hiểu rõ hơn về việc thực 

thi Công ước chống tra tấn của Việt Nam.  
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Trước khi dừng lời, thay mặt Đoàn Việt Nam, một lần nữa tôi xin 

gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới Ngài chủ tịch, các thành viên của Ủy 

ban, Ban thư ký, bộ phận kỹ thuật, phiên dịch, các tổ chức phi chính phủ  

và cá nhân cùng toàn thể quý vị quan tâm đến báo cáo quốc gia của Việt 

Nam đã có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ những thông tin về thực 

thi Công ước chống tra tấn của Việt Nam.  

Kính chúc Ngài chủ tịch, các thành viên Ủy ban và toàn thể quý vị 

sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Trân trọng cảm ơn.  


