
PHỤ LỤC 10 

Danh sách các văn bản pháp luật về việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Việt Nam 

có nội dung liên quan đến chống tra tấn 

 

STT Tên văn bản Ngày ban hành 

1.  Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 20/06/2012 

2.  Nghị định số 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng 23/08/2001 

3.  
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố 

cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 
14/11/2006 

4.  
Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức 

về quy định hành chính 
14/2/2008 

5.  
Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình 
04/02/2009 

6.  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính 08/06/2010 

7.  
Nghị định số 10/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

đối với người chưa thành niên phạm tội 
17/02/2012 

8.  
Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn 
30/09/2013 

9.  

Nghị định số 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải 

người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trong thời gian làm 

thủ tục trục xuất 

02/10/2013 
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10.  
Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 
30/12/2013 

11.  
Nghị định số 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 
10/01/2014 

12.  
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập 
09/01/2015 

13.  

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ 

quan thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu 

hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố (Điều 2 đến điều 8) 

22/03/2012 

14.  
Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi 

hành án dân sự 
30/03/2012 

15.  
Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BYT hướng dẫn thi hành quy định 

về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân 
15/05/2013 

16.  
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước tại địa phương 
22/6/2007 

17.  
Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
12/2/2010 

 


