
PHỤ LỤC 7 

Các văn bản hành chính thể hiện sự nỗ lực và quá trình phê chuẩn Công ước chống tra tấn, xây dựng và hoàn thiện  

Báo cáo quốc gia về việc triển khai Công ước của Việt Nam 

 

STT Tên văn bản Nội dung 

1.  
Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 

14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 20/7/2010 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác nhân quyền trong tình hình 

mới, trong đó giao Bộ Công an “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu trình 

Chính phủ việc gia nhập Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc” 

2.  
Công văn số 877/VPCP-QHQT ngày 

08/5/2013 của Văn phòng Chính phủ 

Về việc phê duyệt Đề án “về việc nghiên cứu tham gia Công ước của Liên hợp quốc về 

chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục 

con người” 

3.  

Báo cáo số 326/BC-BCA-BNC ngày 12 

tháng 7 năm 2013   của Ban nghiên cứu 

tham gia Công ước chống tra tấn 

Tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền con người  (giai đoạn 

2000 - 2012) 

4.  

Báo cáo số 325/BC-BCA-BNC ngày 

12/7/2013 của Ban nghiên cứu tham gia 

Công ước chống tra tấn; 

Báo cáo số 425/BC-BCA-BNC ngày 06 

tháng 8 năm 2014 (cập nhật, bổ sung 

Báo cáo 325/BC-BCA-BNC). 

Đánh giá sự tương thích giữa các quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung của 

Công ước chống tra tấn 

5.  

Báo cáo số 423/BC-BCA-BNC ngày 

06/8/2014 của Ban nghiên cứu tham gia 

Công ước chống tra tấn 

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật hình sự nhằm bảo đảm sự phù hợp 

với Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng 

phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 
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6.  
Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 

28/11/2014 của Quốc hội Khoá XIII 

Về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử 

hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

7.  
Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 

17/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và 

các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

8.  
Quyết định số 2139/QĐ-BCA-V19 ngày 

24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình 

thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

9.  
Quyết định số 3873/QĐ-BCA-V19 ngày 

23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

Thành lập Tổ công tác liên ngành về thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra 

tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

10.  
Quyết định số 6027/QĐ-BCA-V19 ngày 

28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt 

Nam về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử 

hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người 

11.  
Quyết định số 6028/QĐ-BCA-V19 ngày 

28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an 

Ban hành Kế hoạch xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ nhất của Việt Nam về thực thi 

Công ước chống tra tấn 

12.  

Quyết định của các Bộ, ngành và các 

tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện 

Công ước chống tra tấn 

Xem nội dung tại Phục lục 13 

 

 

 

 


