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PHỤ LỤC 2 

Danh sách Hội nghị, hội thảo về quyền con người có liên quan đến Công ước chống tra tấn  

 

 

STT Tên hội thảo 
Ngày diễn ra, 

địa điểm 
Cơ quan chủ trì Thành phần Nội dung 

1.  

Hội thảo khoa học: 

Đảm bảo Nhân 

quyền trong hoạt 

động điều tra tội 

phạm - kinh nghiệm 

quốc tế và Việt 

Nam 

24/05/2011, 

Tại Học viện 

Cảnh sát nhân 

dân 

Học viện Cảnh sát 

nhân dân 

Đại sứ quán Vương quốc 

Anh, Đại sứ quán Thụy Sĩ, 

Ban giám đốc Học viện 

Cảnh sát nhân dân 

Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông 

tin quốc tế về nhân quyền 

2.  

Phòng, chống tội 

phạm và vi phạm 

pháp luật đối với 

phụ nữ và trẻ em 

18/10/2011, 

tại Học viện 

Cảnh sát nhân 

dân 

Ban Vì sự tiến bộ phụ 

nữ, Ban Nữ công 

Công đoàn Đại học 

Luật Hà Nội phối hợp 

với Hội phụ nữ Học 

viện Cảnh sát nhân 

dân 

Học viện Cảnh sát nhân dân, 

Đại học Luật Hà Nội, Tòa 

Hình sự Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội 

Nghiên cứu những vấn đề pháp lý liên 

quan đến quyền của phụ nữ và trẻ em, 

góp phần hoàn thành Chiến lược quốc 

gia về bình đẳng giới. Tích cực góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật đối với phụ nữ và trẻ em. 

3.  

Khóa tập huấn chia 

sẻ kinh nghiệm về 

kỹ thuật lấy lời khai 

dựa trên giả thiết vô 

tội 

30/11-

03/12/2012, 

tại Học viện 

Cảnh sát nhân 

dân 

Học viện Cảnh sát 

nhân dân, Cảnh sát 

Na-uy 

Bộ Ngoại giao Na-uy, Cảnh 

sát Na-uy, Cảnh sát trưởng 

Oslo, Đại học Oslo, Học 

viện Cảnh sát nhân dân 

Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật lấy 

lời khai dựa trên giả thiết vô tội 
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4.  

Hội thảo thông báo 

kết quả Rà soát 

Định kỳ Phổ quát 

(UPR) chu kỳ II về 

tình hình đảm bảo 

quyền con người ở 

Việt Nam 

02/4/2014, 

Tại Hà Nội 

Bộ Ngoại giao phối 

hợp cùng Chương 

trình Phát triển Liên 

hợp quốc tại Việt 

Nam (UNDP) 

+ Bà Pratibha Mehta - Điều 

phối viên thường trú Liên 

hợp quốc - Đại diện UNDP 

Việt Nam 

+ Đại diện Bộ Ngoại giao, 

Bộ Công an, Bộ Tư pháp… 

 

Đại diện Bộ Ngoại giao đã trình bày 

Tổng quan chu trình Báo cáo Rà soát 

Định kỳ phổ quát và Báo cáo quốc gia 

UPR của Việt Nam Hội thảo được tổ 

chức nhằm thông báo rộng rãi cho mọi 

cá nhân, tổ chức quan tâm về kết quả 

rà soát tình hình đảm bảo các quyền 

con người ở Việt Nam theo cơ chế 

UPR của Hội đồng nhân quyền. Việt 

Nam đã nhận 182/227 khuyến nghị về 

cải thiện nhân quyền của các nước, 

trong đó có khuyến nghị về phê chuẩn 

Công ước chống tra tấn. 

5.  

Hội thảo chủ đề 

“Công ước chống 

tra tấn và các hình 

thức đối xử hoặc 

trừng phạt tàn bạo, 

vô nhân đạo hoặc 

hạ nhục con 

người”. 

 

06/6/2014, 

Tại Hà Nội 

Bộ Ngoại giao phối 

hợp cùng Chương 

trình Phát triển Liên 

hợp quốc tại Việt 

Nam (UNDP) 

+ Ông Manfred Nowark -

 Báo cáo viên đặc biệt của 

Liên hợp quốc về chống tra 

tấn (2004-2010), Giáo sư 

Đại học Viên (Áo) ; bà 

Pratibha Mehta - Điều phối 

viên thường trú Liên hợp 

quốc - Đại diện UNDP Việt 

Nam. 

+ Đại diện Bộ Công an, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Tư pháp, đại diện công 

an, viện kiểm sát một số địa 

phương, cơ sở nghiên cứu, 

giáo dục… 

Hội thảo nhằm giới thiệu chi tiết nội 

dung của Công ước chống tra tấn, các 

nghĩa vụ của các quốc gia thành viên 

đồng thời trao đổi làm rõ quy định của 

pháp luật và thực tiễn của Việt Nam 

trong việc đảm bảo các quyền con 

người nói chung và trong lĩnh vực 

chống tra tấn nói riêng. 

Đại diện Bộ Công an đã có bài trình 

bày về: Tiến trình chuẩn bị tham gia 

Công ước chống tra tấn của Việt Nam 

và Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình phê 

chuẩn và triển khai Công ước chống 

tra tấn. 
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6.  

Công ước của Liên 

hợp quốc về chống 

tra tấn và việc thực 

hiện nghĩa vụ quốc 

gia - kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

 

07/11/2014, 

Tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Luật 

thành phố Hồ Chí 

Minh đã phối hợp với 

Hội Luật gia Việt 

Nam 

+ Ông Scott Ciment - Cố 

vấn chính sách về pháp 

quyền và tiếp cận công lý - 

UNDP Vietnam; GS. Daniel 

Derby - Giảng viên Đại học 

Touro, Hoa Kỳ… 

+ Đại diện Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Tòa án nhân 

dân tối cao, Hội Luật gia 

Việt Nam… 

Thảo luận về 3 chủ đề: (i) Công ước 

của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và 

các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn 

ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác và 

vấn đề quyền con người; (ii) Nghĩa vụ 

của quốc gia trong việc nội luật hóa 

quy định của Công ước trong lĩnh vực 

hình sự; (iii) Nghĩa vụ của quốc gia 

trong việc truy cứu trách nhiệm hình 

sự và phòng ngừa hành vi tra tấn. Hội 

thảo đã tập trung bàn kỹ về khái niệm 

tra tấn, về trách nhiệm chứng minh 

chứng cứ, đặc biệt là bàn sâu về việc 

nội luật hóa nội dung Công ước vào hệ 

thống pháp luật Việt Nam. Các chuyên 

gia nước ngoài và Việt Nam đều thống 

nhất cho rằng mỗi quốc gia có những 

đặc điểm riêng biệt, vì thế phải vận 

dụng Công ước một cách phù hợp. 

7.  

Hội thảo quốc tế về 

Công ước chống tra 

tấn và các hình thức 

đối xử hoặc trừng 

phạt tàn bạo, vô 

nhân đạo hoặc hạ 

nhục con người 

 

08-09/12/2014 

Tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bộ Ngoại giao phối 

hợp cùng Chương 

trình Phát triển Liên 

hợp quốc tại Việt 

Nam (UNDP) 

+ Ông Manfred Nowak, 

GS.TS Luật quốc tế và 

quyền con người (Đại học 

Vienna); ông Brian Buchner, 

Điều tra viên đặc biệt thuộc 

Văn phòng Tổng điều tra 

(Cơ quan Cảnh sát Bang Los 

Angeles - Hoa Kỳ) 

+ Đại diện Bộ Công an, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Thông tin và 

- Giới thiệu tổng quan lịch sử ra đời, 

những nội dung, nghị định thư và 

nghĩa vụ của quốc gia thành viên tham 

gia Công ước chống tra tấn. 

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của 

Hoa Kỳ trong việc thực hiện Công 

ước chống tra tấn. 
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truyền thông, Học viện Chính 

trị Quốc gia Hồ Chí Minh… 

8.  

Công bố quyết định 

thành lập Tổ công 

tác liên ngành về 

việc thực hiện Công 

ước chống tra tấn 

08/9/2015, 

Tại Hà Nội 
Bộ Công an 

+ Thượng tướng Tô Lâm, 

Thứ trưởng Bộ Công an 

(nay là Bộ trưởng), Tổ 

trưởng Tổ công tác liên 

ngành; 

+ Đại diện lãnh đạo, chuyên 

viên từ các Bộ: Công an, 

Quốc phòng, Ngoại giao, Tư 

pháp, Toà án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Văn phòng Chính 

phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo 

về nhân quyền của Chính 

phủ. 

Ra mắt Tổ công tác liên ngành về việc 

thực hiện Công ước chống tra tấn. 

Nhiệm vụ chính của T ổ công tác liên 

ngành: tham mưu, tư vấn cho Chính 

phủ trong triển khai Công ước và theo 

dõi tình hình triển khai Công ước trên 

toàn quốc; đề xuất các giải pháp, biện 

pháp, cách thức triển khai thực hiện 

nghĩa vụ thành viên của Công ước; đề 

nghị các cơ quan có thẩm quyền thực 

hiện các khuyến nghị của Uỷ ban 

chống tra tấn; nghiên cứu, tiếp thu có 

chọn lọc kinh nghiệm thực hiện Công 

ước chống tra tấn của các quốc gia 

thành viên khác và đề xuất các giải 

pháp phù hợp với Việt Nam; thực hiện 

các công tác khác theo yêu cầu của 

Chính phủ. 

9.  

Tham vấn và tập 

huấn phục vụ xây 

dựng Báo cáo quốc 

gia về việc thực thi 

Công ước Chống 

tra tấn 

25-26/9/2015, 

Tại Kiên 

Giang, Phú 

Quốc 

Bộ Công an phối hợp 

với Bộ Ngoại giao và 

Chương trình Phát 

triển Liên hợp quốc 

tại Việt Nam (UNDP) 

+ Ông Scott Ciment, Cố vấn 

cao cấp về chính sách và 

pháp luật, Chương trình 

phát triển Liên hợp quốc tại 

Việt Nam; bà Seynabou 

Benga, chuyên gia quốc tế 

về quyền con người, Giám 

đốc tổ chức “Nhân phẩm” 

có trụ sở tại Pháp và Văn 

Hội thảo đã được nghe chuyên gia 

quốc tế chia sẻ về: Các vấn đề cần chú 

ý trong xây dựng Báo cáo quốc gia 

đầu tiên; Kinh nghiệm và kỹ thuật xây 

dựng Báo cáo quốc gia đầu tiên; Kỹ 

năng thu thập dữ liệu và thống kê, 

phân tích; Kinh nghiệm xây dựng Báo 

cáo quốc gia đầu tiên của một số quốc 

gia. 
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phòng tại Geneva. 

+ Đại diện Bộ Công an, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, 

Bộ Tư pháp…. 

Đồng thời, Hội thảo cũng giới thiệu về 

Kế hoạch triển khai Công ước của 

Thủ tướng Chính phủ. 

10.  

Hội thảo lấy ý kiến 

góp ý đối với dự 

thảo Báo cáo quốc 

gia về việc thực thi 

Công ước chống tra 

tấn 

22/12/2015, 

Tại Hà Nội 

Bộ Công an (Ban 

Soạn thảo và Tổ thư 

ký xây dựng Báo cáo 

quốc gia về việc thực 

thi Công ước chống 

tra tấn) 

+ Trung tướng Nguyễn 

Ngọc Anh, Cục trưởng Cục 

Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp – Bộ Công an 

+ Đại diện các Bộ: Tư pháp, 

Ngoại giao, Quốc phòng, 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Y tế…. 

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ thư 

ký đã thảo luận các điều khoản cụ thể 

của dự thảo Báo cáo quốc gia 

11.  

Hội nghị tập huấn 

chuyên sâu trong 

lực lượng Công an 

nhân dân về Công 

ước chống tra tấn 

04/3/2016,  

Tại 04 điểm 

cầu: Hà Nội, 

Đắk Lắk, Cần 

Thơ, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bộ Công an 

- Chủ trì: Thượng tướng Tô 

Lâm, Thứ trưởng Bộ Công 

an (nay là Bộ trưởng), Tổ 

trưởng Tổ công tác liên 

ngành; 

- Các diễn giả: 

+ Trung tướng Nguyễn Ngọc 

Anh, Cục trưởng Cục Pháp 

chế và cải cách hành chính, 

tư pháp – Bộ Công an; 

+ Ông Vũ Anh Quang, Vụ 

trưởng Vụ Các tổ chức quốc 

tế, Bộ Ngoại giao; 

+ Đại tá Đặng Ngọc Hiệp, 

Phó Cục trưởng Cục C84, 

Hội thảo đã được nghe chuyên gia 

trình bày các nội dung: 

+ Nội dung cơ bản của Công ước 

chống tra tấn; các quy định của pháp 

luật Việt Nam có liên quan và Kế 

hoạch thực thi Công ước; 

+ Việt Nam và việc thực hiện các cam 

kết quốc tế về quyền con người; 

+ Các nguyên tắc cơ bản và các quy 

định tiêu chuẩn về đối xử với phạm 

nhân, người bị tạm giữ, tạm giam trong 

pháp luật Việt Nam; 
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Tổng cục VIII. 

- Thành phần tham dự: 

khoảng 800 cán bộ, chiến sĩ 

Công an nhân dân 

12.  

Hội thảo lấy ý kiến 

góp ý đối với dự 

thảo Báo cáo quốc 

gia về việc thực thi 

Công ước chống tra 

tấn 

08/4/2016, 

Tại Đà Nẵng 

Bộ Công an (Ban 

Soạn thảo và Tổ thư 

ký xây dựng Báo cáo 

quốc gia về việc thực 

thi Công ước chống 

tra tấn) 

+ Trung tướng Nguyễn 

Ngọc Anh, Cục trưởng Cục 

Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp – Bộ Công an 

+ Đại diện các Bộ, ngành: 

Văn phòng Chính phủ, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, 

Tòa án nhân dân tối cao, Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh (Viện nghiên cứu 

quyền con người); các Bộ: 

Công an, Tư pháp, Quốc 

phòng, Ngoại giao, Lao động 

- Thương binh và Xã hội, 

Thông tin và Truyền thông; 

+ Đại diện Công an, Tư 

pháp, Viện kiểm sát nhân 

dân, Toà án nhân dân Đà 

Nẵng; 

+ Đại diện các trường: Học 

viện Biên phòng, đại học 

Kinh tế-đại học Đà Nẵng 

(khoa Luật), đại học Luật-đại 

học Huế (khoa Luật quốc tế). 

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ thư 

ký và chuyên gia đến từ các Bộ, 

ngành, địa phương, và đại diện một số 

trường đã thảo luận, cung cấp thông 

tin để chỉnh lý, bổ sung nội dung của 

dự thảo Báo cáo quốc gia 
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13.  

03 Hội thảo quốc tế 

về “Chia sẻ kinh 

nghiệm giữa Việt 

Nam và Liên minh 

Châu Âu về bảo 

đảm quyền con 

người trong việc 

thực thi Công ước 

chống tra tấn” 

 

29/9-

12/10/2016,  

Tại 03 địa 

điểm Nha 

Trang, Cần 

Thơ và Lào 

Cai 

Văn phòng thường 

trực Ban chỉ đạo về 

nhân quyền của Chính 

phủ phối hợp với EU 

tổ chức 

+ Ông Nguyễn Thanh Sơn, 

Chánh văn phòng Ban chỉ 

đạo về nhân quyền của 

Chính phủ 

+ Tiến sỹ Alexandra 

Xanthaki, Trung tâm nhân 

quyền, Đại học Brunel, Luân 

Đôn, Anh 

+ Giáo sư Ray Murphy - 

Trung tâm nhân quyền Ai-

len, Trường luật, Đại học 

quốc gia Ai-len 

Trong đó Bộ Công an đã trình bày về 

quá trình tham gia và triển khai thực 

thi Công ước chống tra tấn của Việt 

Nam 

14.  

Hội thảo tham vấn 

về xây dựng Bộ chỉ 

số và kinh nghiệm 

trình bày Báo cáo 

quốc gia về thực thi 

Công ước Chống 

tra tấn 

25/5/2016, 

Tại Lào Cai 

Bộ Công an (Ban 

Soạn thảo và Tổ thư 

ký xây dựng Báo cáo 

quốc gia về việc thực 

thi Công ước chống 

tra tấn) 

+ Trung tướng Nguyễn 

Ngọc Anh, Cục trưởng Cục 

Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp – Bộ Công an 

+ Ông George Tugushi, 

chuyên gia quốc tế, thành 

viên Ủy ban châu Âu về 

chống tra tấn 

+ Đại diện các bộ, ngành: 

Công an, Thông tin và 

truyền thông, Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn, Tài 

chính,Văn phòng Chính phủ, 

Văn phòng Quốc hội, Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Văn 

- Xây dựng Bộ chỉ số đối với Báo cáo 

quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam 

- Kinh nghiệm trình bày Báo cáo 

trước Ủy ban chống tra tấn của Liên 

hợp quốc 
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phòng Ban chỉ đạo về nhân 

quyền của Chính phủ; 

trường: Học viện chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh, Học 

viện An ninh nhân dân, Học 

viện Cảnh sát nhân dân… 

- Đại diện Công an, Toà án 

nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân, Tư pháp… tỉnh 

Lào Cai. 

15.  

03 hội thảo lấy ý 

kiến rộng rãi về dự 

thảo Báo cáo quốc 

gia về việc thực thi 

Công ước chống tra 

tấn 

12 đến 

13/01/2017, tại 

tỉnh Phú Thọ; 

16 đến 

17/01/2017, tại 

tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; 

 19 đến 

20/01/2017, tại 

tỉnh Đắk Lắk 

Bộ Công an phối hợp 

với Đại Sứ quán Bỉ tổ 

chức 

Đại diện Ban soạn thảo, Tổ 

Thư ký; đại diện các Bộ, 

ngành, đơn vị, trường đại 

học, học viện; các tổ chức 

quốc tế và các tổ chức phi 

Chính phủ, Đoàn Thanh 

niên, Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam, Hội luật gia Việt 

Nam, Hội luật sư Việt 

Nam… 

- Thu thập ý kiến rộng rãi của các 

thành phần trong xã hội đối với dự 

thảo Báo cáo quốc gia, đặc biệt là của 

các tổ chức phi Chính phủ, các tổ 

chức xã hội nghề nghiệp. 

16.  

Lớp tập huấn về 

triển khai thực thi 

Công ước 

Tháng 11/2015 

Tại Hà Lan 

 

Bộ Công an phối hợp 

với Đại sứ quán Hà 

Lan tại Hà Nội tổ 

chức 

+ Các chuyên gia của Học 

viện Clingendael – Hà Lan 

+ 10 đại biểu đại diện Bộ 

Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Tư pháp, Công an thành phố 

Hà Nội… 

- Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng báo 

cáo quốc gia một năm và định kỳ của 

Hà Lan; Cơ chế phòng chống quốc gia 

của Hà Lan và vai trò của Viện Nhân 

quyền Hà Lan trong việc thực hiện 

Công ước; cách thức lập Kế hoạch 

hành động quốc gia. 
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17.  

Lớp tập huấn về 

triển khai thực thi 

Công ước 

 19-20/4/2016  

Tại Hà Nội 

 

Bộ Công an phối hợp 

với Đại sứ quán Hà 

Lan tại Hà Nội tổ chức 

+ 02 chuyên gia đến từ Học 

viện Clingendael – Hà Lan và 

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam 

+ Trung tướng Nguyễn 

Ngọc Anh, Cục trưởng Cục 

Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp – Bộ Công an 

+ 20 đại biểu đại diện Bộ 

Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Tư pháp, Công an thành phố 

Hà Nội… 

- Chia sẻ kinh nghiệm của Hà Lan 

trong việc triển khai thực thi Công 

ước; đồng thời, ghi nhận những khó 

khăn, thuận lợi của Việt Nam trong 

quá trình triển khai thực thi Công ước 

và trao đổi, giải đáp những câu hỏi, 

vướng mắc của các đại biểu tham dự 

tập huấn về kinh nghiệm triển khai 

thực thi Công ước. 

18.  

Hội thảo lấy ý kiến 

góp ý đối với dự 

thảo Báo cáo quốc 

gia về việc thực thi 

Công ước chống tra 

tấn 

Tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bộ Công an (Ban 

Soạn thảo và Tổ thư 

ký xây dựng Báo cáo 

quốc gia về việc thực 

thi Công ước chống 

tra tấn) 

+ Trung tướng Nguyễn 

Ngọc Anh, Cục trưởng Cục 

Pháp chế và cải cách hành 

chính, tư pháp – Bộ Công an 

+ Đại diện công an, pháp 

chế địa phương, các trường 

ĐH tại TP HCM 

- Thu thập ý kiến của các Bộ, ban 

ngành địa phương; các trường đại học, 

học viện; các chuyên gia, học giả để 

hoàn thiện dự thảo Báo cáo quốc gia. 

 


