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TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số: 2489/QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước  

về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người  

chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

 Căn cứ Luật Thi hành án hình sự năm 2019; 

 Căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 936/CAT-PC10 

ngày 02/6/2020. 
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 Điều 1. Phê duyệt “Đề án nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thi hành 

án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐỀ ÁN 

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập 

cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ) 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là một nội dung 

quan trọng liên quan trực tiếp đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia, đã và 

đang được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ngày 17/6/2010,Quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/7/2011) và tại Kỳ họp thứ 7, Quốc Hội khóa XIV đã thông qua Luật Thi 

hành án hình sự (có hiệu lực từ 01/01/2020) thay thế Luật Thi hành án hình sự năm 

2010; Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định 

các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án 

phạt tù (gọi tắt là Nghị định số 80/2011/NĐ-CP); ngày 17/4/2020 Chính phủ ban 

hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án 

hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (có hiệu lực từ ngày 15/6/2020 và thay thế Nghi 

định 80/2011/NĐ-CP) (gọi tắt là Nghị định số 49/NĐ-CP) . Thực hiện Luật Thi 

hành án hình sự, Nghị định số 80/2011/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban hành: Chỉ thị 

số 20/CT-UBND ngày 29/9/2011 về triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2010, 

Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 23/7/2012 về triển khai thực hiện Nghị định số 

80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm 

tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Kế hoạch số 

241/KH-UBND ngày 13/7/2018 về việc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP 

của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2022.  

Qua đó, hoạt động thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh đã được tổ chức, thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự nghiêm minh, 

đồng thời thực hiện tốt chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta trong 

giáo dục, cải tạo người phạm tội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, 

bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Tuy vậy, công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế: Việc thi hành án 

treo, thi hành các hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản 

chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; việc 

theo dõi, giám sát, quản lý, giáo dục cải tạo người phải chấp hành hình phạt, người 

phải chấp hành biện pháp tư pháp, người chấp hành xong án phạt tù còn bị buông 

lỏng; các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thi hành án hình sự mới chỉ quan 

tâm đến việc thi hành hình phạt tù mà chưa quan tâm đúng mức đến việc thi hành 

các hình phạt khác, ý thức của một bộ phận cán bộ, nhân viên của các cơ quan, tổ 
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chức và Nhân dân về chấp hành pháp luật thi hành án hình sự chưa cao; các tổ 

chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho người chấp hành 

xong án phạt tù, người đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã trở 

về cộng đồng (gọi chung là người chấp hành xong hình phạt tù) để họ sớm ổn định 

cuộc sống, tránh tái phạm tội; việc tư vấn, tạo việc làm, xây dựng các mô hình tiêu 

biểu, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng còn mang tính hình 

thức, chưa thực sự có chiều sâu;đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý và trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự thiếu về số lượng và chưa bảo đảm về chất 

lượng; cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thi hành án hình sự chưa được đầu tư 

tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; thi hành án hình sự là một lĩnh vực hoạt động 

nghề nghiệp đặc thù, có tính nguy hiểm cao nhưng các chế độ, chính sách đối với 

người làm công tác này còn chưa phù hợp, thoả đáng. Bên cạnh đó, thời gian gần 

đây tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vụ gây rối trật tự 

công cộng và bắt giữ người trái pháp luật tại huyện Lộc Hà ngày 03/4/2017; tội 

phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về ma túy, mua bán 

phụ nữ, trẻ em, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, tài sản của công dân, 

chống người thi hành công vụ, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội… có xu hướng gia 

tăng, với tính chất và mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến số người 

phải chấp hành hình phạt tù và các hình phạt khác tăng lên làm cho nhiệm vụ quản 

lý, giáo dục cải tạo các đối tượng này ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. 

Tỷ lệ tái phạm mặc dù đã được kéo giảm trong thời gian gần đây, tuy vậy vẫn còn 

ở mức cao. Theo thống kê năm 2019: Số người chấp hành án tại nơi cư trú tái phạm 

tội chiếm tỷ lệ 04%; người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái phạm tội 

chiếm tỷ lệ 02%, đã tạo nên áp lực cho công tác quản lý, đồng thời gây ra một số 

dư luận không tốt trong xã hội.  

Để đảm bảo khắc phục những tồn tại trong công tác thi hành án hình sự và 

tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu 

quả các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường phối hợp giữa các ban, 

ngành, đoàn thể, địa phương, huy động cả hệ thống chính trị,Nhân dân vào cuộc 

trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, 

tạo điều kiện cho người chấp hành án tại nơi cư trú, người tái hòa nhập cộng đồng 

hoàn lương, góp phần phòng ngừa có hiệu quả việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật, 

đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương, đồng thời thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta đối với người 

phạm tội cải tạo tiến bộ. Từ các yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và cơ sở lý luận nêu 

trên cho thấy việc xây dựng“Đề án nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành 

án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” là yêu cầu tất yếu khách quan và cần thiết. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Quan điểm 

1.1. Việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án phải thể chế hóa chủ trương, 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác thi hành 

án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 
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1.2. Tổng kết công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên 

địa bàn tỉnh từ đó kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; khắc phục 

hạn chế của công tác này trong thời gian qua. 

1.3. Phải xác định công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là 

trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng Công an 

đóng vai trò nòng cốt. 

1.4. Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng phải được triển 

khai sâu rộng, thống nhất và đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, các cấp chính 

quyền, tổ chức đoàn thể xã hội. 

1.5. Trong quá trình thực hiện Đề án phải kết hợp với các chương trình, đề 

án khác có liên quan về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người 

chấp hành xong án phạt tù. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung: 

Đưa công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng ngày càng đi 

vào nề nếp; hiệu quả phải được nâng cao rõ rệt, toàn diện, có hệ thống, đáp ứng 

yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo người đang 

chấp hành án hình sự trong các Trại giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ và ngoài xã 

hội; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng 

lớp Nhân dân trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập 

cộng đồng góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.  

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

2.2.1. Về đối tượng chấp hành án hình sự và người chấp hành xong án phạt 

tù tái hòa nhập cộng đồng: 

- 100% các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án phải được 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. 

- 100% người chấp hành án hình sự trong Trại giam, Trại tạm giam, nhà tạm 

giữ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định rõ quyền và nghĩa 

vụ của mình, từ đó chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giam 

giữ, phấn đấu học tập, lao động cải tạo tốt để trở thành người có ích cho xã hội.  

- 100% người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phải được quản 

lý, theo dõi chặt chẽ, báo cáo đầy đủ, kịp thời khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền; ngăn chặn có hiệu quả việc phạm tội mới trong quá trình được hoãn, tạm 

đình chỉ chấp hành án; nhanh chóng tổ chức áp giải người chấp hành án khi có 

quyết định thi hành bản án của Tòa án. 

- 100% các bản án, quyết định thi hành án tử hình được thực thi nghiêm 

minh, đúng pháp luật. 

- Đến năm 2021, 100% người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, 

cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
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nhất định; người chấp hành biện pháp tư pháp, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

người được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện; người mới chấp hành xong 

án phạt tù phải được lập đầy đủ hồ sơ và tổ chức quản lý, giám sát theo đúng quy 

định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. Thực hiện tốt việc thống kê, báo cáo đột xuất và định kỳ theo đúng thời 

gian quy định. 

- 100% người tái hòa nhập cộng đồng được hướng nghiệp, đào tạo nghề và 

giới thiệu việc làm khi có nhu cầu. 

- Năm 2021, những người tái hòa nhập cộng đồng nếu có nhu cầu được vay 

vốn để sản xuất, kinh doanh thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có 

cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để họ được vay vốn. 

- Đến hết năm 2021, xây dựng Trung tâm tư vấn, hỗ trợ người tái hòa nhập 

cộng đồng. 

2.2.2. Về phía cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ: 

- 100% lãnh đạo, chỉ huy, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành có liên 

quan, cán bộ, chiến sỹ và những người trực tiếp được giao nhiệm vụ thực hiện công 

tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng phải nắm vững các quy định của 

pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của người làm công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật. Phấn đấu đến năm 2021, có 80% số người làm công tác 

này được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật và phổ biến, 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Đến hết năm 2021, phải hoàn thành việc xây dựng, cập nhật thông tin và 

sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về đối tượng thi hành án hình 

sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt cho hoạt động quản lý 

nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng góp phần đấu tranh 

phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh. 

- Đến năm 2024 và những năm tiếp theo, công tác thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng cơ bản trở thành một trong những nhiệm vụ thường xuyên, 

hoạt động có hiệu quả của các cơ quan chức năng có liên quan, đảm bảo thống nhất, 

chặt chẽ, đồng bộ, không để bỏ sót đối tượng ngay từ khi bản án, quyết định có 

hiệu lực pháp luật cho đến khi đối tượng chấp hành xong hình phạt (đối với đối 

tượng đang chấp hành án) và người chấp hành xong án phạt tù được xóa án tích.  

3. Phạm vi và đối tượng thực hiện Đề án 

3.1. Phạm vi Đề án: Đề án được triển khai ở tất cả các huyện, thành phố, thị 

xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó, cần tập trung ở các địa bàn trọng điểm sau: 

3.1.1. Địa bàn có nhiều biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự; tỷ lệ đối tượng 

tái phạm tội cao; điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tỷ lệ thất 

nghiệp cao.  

3.1.2. Địa bàn đô thị, khu công nghiệp, thị xã, thị tứ, khu tập trung đông dân 

cư, địa phương có nhiều đối tượng thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng: 
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Thành phố Hà Tĩnh; thị xã Kỳ Anh; các huyện: Kỳ Anh, Nghi Xuân, Hương Khê, 

Hương Sơn. 

3.2. Cơ quan thực hiện Đề án: 

3.2.1. Cơ quan thi hành án hình sự: 

- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh. 

- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện. 

3.2.2.  Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng: 

- Trại tạm giam Công an tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

3.2.3. Cơ quan phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng: 

- Tòa án nhân dân tỉnh. 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. 

- Sở T ư pháp. 

- Sở Y tế. 

- Sở Tài chính. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Sở Kế hoạch Đầu tư. 

- Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh. 

- Báo Hà Tĩnh. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

- Hội Luật gia tỉnh. 

- Trại giam Xuân Hà, Bộ Công an. 

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

3.3. Đối tượng chịu sự tác động của Đề án:  

Là người, chấp hành các bản án, quyết định thi hành án hình sự và quyết 

định tư pháp đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Người 
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bị kết án tử hình, tù chung thân, tù có thời hạn, án treo, cải tạo không giam giữ, 

cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, người được đặc xá, tha tù trước 

thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích, 

người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án  

Người thi hành biện pháp tư pháp: Bắt buộc chữa bệnh; giáo dục tại trường 

giáo dưỡng. 

Pháp nhân thương mại Thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp theo quy định 

của pháp luật. 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ ÁN 

1. Nội dung 

1.1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đặc xá năm 2018, Luật 

Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ 

thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các 

biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt 

tù và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác thi hành án 

hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.  

1.2. Kết hợp lồng ghép thực hiện Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 

08/5/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Tăng 

cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người 

bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, 

người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang 

thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và các chương trình, 

cuộc vận động, phong trào đang triển khai ở các địa phương nhằm thực hiện có 

hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.  

1.3. Tổ chức theo dõi, quản lý, giáo dục và giám sát chặt chẽ những người 

bị kết án phạt tù còn ngoài xã hội, bao gồm: Người được tại ngoại, hoãn, tạm đình 

chỉ chấp hành án; người chấp hành án tại nơi cư trú, bao gồm: Người bị kết án phạt 

tù nhưng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đi khỏi nơi 

cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, 

cảnh cáo, trục xuất; người chấp hành biện pháp tư pháp; người được tha tù trước 

thời hạn có điều kiện; pháp nhân thương mại chấp hành án nhằm giảm tối đa đối 

tượng trốn thi hành án, tái phạm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

1.4. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, 

cải tạo phạm nhân chấp hành án ở trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công 

an các huyện, thành phố, thị xã. 

1.5. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức 

năng, cơ quan có liên quan, chính quyền cơ sở, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm 

vụ thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Công tác phối hợp trong quá 

trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 
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1.6. Tổ chức hội nghị sơ, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả công tác thi 

hành án hình sự, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm thời gian tiếp theo. 

2. Nhiệm vụ 

2.1. Tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Đặc xá năm 2018, Luật Thi hành án 

hình sự năm 2019, công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn Luật và các văn bản có liên quan cho 100% lãnh đạo, chỉ huy, 

cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự và UBND cấp xã. 

Tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản 

lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự, người được tha tù trước thời hạn 

có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập 

cộng đồng. Thu thập, in ấn, phát hành các loại tài liệu, biểu mẫu thống kê, sổ theo 

dõi, sách tham khảo và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về công tác thi 

hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ, Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

2.3. Tổ chức khảo sát, điều tra cơ bản từ khối phố, thôn, xóm, phường, xã, 

thị trấn để xác định, phân loại, lập hồ sơ từng đối tượng chấp hành hình phạt tại xã, 

phường, thị trấn; đối tượng bị áp dụng biện pháp tư pháp; người chấp hành xong 

án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên từng địa bàn cụ thể. Thực hiện tốt việc thống 

kê, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý công tác thi hành án hình sự cấp trên. 

2.4. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong việc xem xét các 

điều kiện được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhằm hạn chế tối 

đa các đối tượng trốn thi hành án. 

2.5. Triển khai nhanh chóng, kịp thời việc thực hiện các bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Rà soát, lập danh sách theo dõi, quản lý chặt 

chẽ người được tại ngoại, tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án, tổ chức áp giải 

người bị kết án phạt tù chấp hành án khi có quyết định thi hành bản án của Toà án. 

Xây dựng phương án, kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh truy bắt có hiệu quả 

các đối tượng truy nã trốn thi hành án. 

2.6. Tổ chức đánh giá thái độ cải tạo, ý thức chấp hành của các đối tượng 

chấp hành án, từ đó có cơ sở cho việc xét đề nghị đặc xá, giảm thời hạn chấp hành 

hình phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

2.7. Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành àn hình sự, cơ quan quản lý 

nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong thi hình án; kiểm tra, giám sát trong 

quá trình pháp nhân thương mại chấp hành hình phạt và biện pháp tư pháp.  

2.8. Tăng cường công tác quản lý và phối hợp quản lý các phạm nhân đang 

chấp hành hình phạt tại Trại giam, Trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an cấp huyện. 

Trang bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác quản lý. Thực 

hiện tốt chế độ, chính sách; quan tâm tốt công tác giáo dục, cải tạo; đào tạo nghề, 
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dạy văn hóa, trang bị kiến thức chính trị, xã hội, pháp luật, kỹ năng hòa nhập cộng 

đồng cho phạm nhân ngay từ khi họ đang chấp hành hình phạt. 

2.9. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Thi hành án hình sự, Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, kết hợp lồng ghép các nội dung triển khai thực 

hiện các cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động. Xây dựng các mô 

hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, xem xét 

đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

2.10. Vận động các nguồn lực xây dựng “Quỹ tái hòa nhập cộng đồng" dành 

cho người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh ổn 

định cuộc sống và phục vụ cho công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng.  

IV. GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh 

1.1. Thường xuyên chủ động tham mưu kịp thời Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 

từ tỉnh đến cơ sở, huy động hệ thống chính trị tham gia công tác thi hành án hình 

sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

1.2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp 

có thẩm quyền:  

- Xây dựng các văn bản quy định cụ thể, chi tiết việc thực hiện các quy định 

của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng quy chế 

phối hợp trong công tác thi hành án hình sự;  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu việc thành lập quỹ tái hòa 

nhập cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn học 

nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Gây quỹ bằng cách kêu gọi sự chung tay 

ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân, tổ chức trên địa 

bàn và trích một phần ngân sách của địa phương. 

1.3. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân, chính quyền các cấp và cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm 

chỉnh việc thi hành các bản án, quyết định thi hành án hình sự: 

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận các bản án, quyết định thi hành án hình sự và 

các tài liệu có liên quan từ Tòa án nhân dân các cấp. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc lập hồ sơ chuyển giao Ủy ban nhân dân cấp xã 

mà trực tiếp là lực lượng Công an cấp xã để quản lý toàn bộ người đang chấp 

hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn và chấp hành các biện pháp tư pháp ở các 

địa phương.  

- Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh rà 

soát, kiểm danh, kiểm diện lên danh sách những người bị kết án tù ngoài xã hội, 

gồm: Người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ, trốn thi hành án để theo dõi, quản 

lý và tổ chức áp giải, truy bắt khi có quyết định hoặc yêu cầu của Toà án nhân dân. 

Phối hợp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác thi hành án hình sự.  
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- Làm tốt công tác xét, đề nghị giảm án, đặc xá và tha tù trước thời hạn có 

điều kiện cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện. Công tác xét rút ngắn thời gian thử thách án 

treo; miễn, giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. 

- Xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác thi 

hành án phạt tù, tử hình, thi hành án phạt tại xã, phường, thị trấn, công tác tái hòa nhập 

cộng đồng, tha tù trước thời hạn có điều kiện để bảo đảm các bản án, quyết định về 

thi hành án hình sự được thống nhất và thi hành nghiêm minh, hạn chế tái phạm tội. 

1.4. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thi hành 

án tử hình; trang bị đầy đủ các công cụ, phương tiện; xây dựng kế hoạch áp giải, 

phương án bảo vệ đảm bảo tuyệt đối an toàn việc thi hành án tử hình. 

1.5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Xây dựng, lồng ghép các quy 

chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác thi hành án hình sự, 

tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp xã trong việc 

quản lý, giám sát, giáo dục và tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự tại cộng 

đồng, người bị kết án phạt tù ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa 

nhập cộng đồng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và các nghĩa 

vụ trong thời gian chấp hành án, chưa được xóa án tích, tích cực học tập, lao động 

ổn định cuộc sống, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm pháp luật, tái phạm tội. 

1.6. Tăng cường sự phối kết hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính 

quyền địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc thực 

hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

1.7. Tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự cấp 

tỉnh và cấp huyện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả và quan tâm đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ pháp luật, nghiệp vụ và văn 

hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập 

cộng đồng. 

Ưu tiên phương tiện, kinh phí để triển khai hoạt động của Cơ quan thi hành 

án hình sự Công an cấp tỉnh và cấp huyện theo chỉ đạo của Bộ Công an. 

1.8. Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, 

thành phố, thị xã tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục phạm nhân, người bị 

kết án phạt tù. Có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến cho các phạm nhân đang chấp 

hành án phạt tù nắm được nội dung cơ bản của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các 

lớp giáo dục phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù để giúp họ chủ động 

tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi. Thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách 

đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật.  

1.9. Tập trung lực lượng, ưu tiên kinh phí để thực hiện tốt các nội dung sau: 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, pháp luật thi hành án hình sự và các văn bản 

hướng dẫn thi hành án hình sự cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công 

tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 
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- Tổ chức rà soát, thống kê, lên danh sách, lập hồ sơ quản lý toàn bộ số người 

chấp hành án hình sự ngoài xã hội và người chấp hành xong án phạt tù về địa 

phương. 

- In ấn, cấp phát đầy đủ các loại văn bản quy phạm pháp luật, sổ sách, biểu 

mẫu thống kê, tài liệu nghiệp vụ phục vụ công tác nghiên cứu và triển khai thực 

hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồngcó liên quan cho các 

đơn vị trực tiếp thực hiện, quản lý, theo dõi công tác thi hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng. 

- Mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ công tác và 

xây dựng phần mềm dữ liệu để quản lý đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú, đối 

tượng tái hòa nhập cộng đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp tham gia công tác quản lý, giám sát, 

giáo dục đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú, người tái hòa nhập cộng đồng chưa 

được xóa án tích.  

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người được đặc xá, 

người mới chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng chấp hành 

án tại nơi cư trú. 

- Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở giam giữ ở Trại tạm giam Công 

an tỉnh và nhà tạm giữ Công an cấp huyện theo mẫu thiết kế mới của Bộ Công an. 

Chú trọng trang bị hệ thống kiểm soát an ninh; công trình phụ trợ phục vụ công tác 

quản lý giam, giữ. 

1.10. Tập trung chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự các cấp thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người 

được tha tù trước thời hạn có điều kiện, đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự và hạn chế tối đa vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ phải đưa trở lại cơ sở 

giam giữ chấp hành thời hạn phạt tù còn lại. 

Tiến hành triệu tập các đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú, người bị kết 

án phạt tù còn ngoài xã hội, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện lên điểm 

danh,kiểm diện, răn đe giáo dục, đồng thời yêu cầu viết bản cam kết chấp hành 

nghiêm túc các quy định của pháp luật, nghĩa vụ chấp hành án theo đúng quy định. 

1.11. Tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt kịp thời các đối tượng truy nã 

trốn thi hành án. 

1.12. Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thi hành hình phạt, biện 

pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại; kiểm tra, giám sát trong quá trình 

pháp nhân thương mại chấp hành án. 

1.13. Chủ trì tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm pháp luật về lĩnh 

vực thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Quá trình thực hiện cần lồng ghép, kết hợp với Kế hoạch số 149/KH-

UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Đề án của 

Chính phủ về “Tăng cường phổ biến, giáo giục pháp luật cho người đang chấp 

hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện phát tư pháp hoặc các biện pháp xử 
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lý vi phạm hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên 

vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh và các chương trình, đề án khác có liên quan đến công tác thi hành án hình sự 

và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Bên cạnh sự quan tâm giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù tái 

hòa nhập cộng đồng, số người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp 

hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cũng cần 

được quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái vi phạm 

pháp luật theo tinh thần của Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

1.14. Triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ 

liệu về thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng. Xây dựng Trung tâm tư vấn và 

trang web, đường dây nóng phục vụ công tác công tác thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng giúp giải đáp những thắc mắc của người chấp hành án hình sự 

tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. 

1.15. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các địa 

phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, quy hoạch quỹ đất xây dựng nghĩa trang mai 

táng người thi hành án tử hình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

1.16. Thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo về thi hành án hình sự và 

tái hòa nhập cộng đồng theo quy định. 

2. Sở Tư pháp 

2.1. Hàng năm phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đưa nội 

dung phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Hội đồng phối hợp phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

2.2. Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp về cập nhật, cung cấp, khai thác, 

xử lý, trao đổi thông tin về lý lịch tư pháp; cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không 

có án tích cho người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện quy định tại Điều 70 

của Bộ luật Hình sự, Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản 

quy phạm pháp luật khác khi người đó yêu cầu. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

3.1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước 

chi nhánh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 

hiện cơ chế, chính sách về dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho người chấp 

hành án ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; khuyến 

khích các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề nghiệp tích cực tham gia công 

tác thi hành án hình sự tái hòa nhập cộng đồng. 

3.2. Nghiên cứu, phối hợp khuyến khích các doanh nghiệp tiếp nhận nhân 

công lao động là những người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người 

chấp hành án hình sự tại cộng đồng, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.  

3.3. Hàng năm, phối hợp tổ chức mở từ 03 đến 05 lớp đào tạo và dạy nghề, 

dạy văn hóa, các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiêp, nâng cao khả năng 
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tìm kiếm việc làm cho các phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong hình phạt tù ở Trại 

giam, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh. 

3.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi, khuyến khích xây dựng các 

loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tái hoà nhập cộng đồng để hỗ trợ cho công tác 

tái hòa nhập cộng đồng, nhất là hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn đang chấp hành án, người chấp hành xong hình phạt tù. 

3.5. Chỉ đạo các Trường dạy nghề, Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc 

tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt 

tù, quan tâm giúp đỡ cho những người chấp hành xong hình phạt tù gặp hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, có ý chí vươn lên ổn định cuộc sống, sớm hòa nhập cộng đồng. 

3.6. Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 

là con phạm nhân không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng. 

4. Sở Y tế 

4.1. Chỉ đạo các bệnh viện và các cơ sở y tế tổ chức chăm sóc sức khỏe, 

khám, điều trị bệnh cho phạm nhân, người bị kết án tù khi đến khám, điều trị; phối 

hợp khám nghiệm tử thi phạm nhân khi có yêu cầu. 

4.2. Tổ chức giám định sức khỏe; thực hiện tốt việc bắt buộc chữa bệnh cho 

phạm nhân khi có yêu cầu. 

4.3. Tổ chức việc xét nghiệm HIV cho phạm nhân, người bị kết án tù đang 

bị giam giữ ở Trại giam, Trại tạm giam, nhà tạm giữ theo đề nghị của cơ quan 

Công an.  

4.4. Cung cấp hồ sơ bệnh án, kết luận bệnh án, các thủ tục y tế cần thiết phục 

vụ xem xét việc tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án hoặc xét giảm thời hạn chấp 

hành bản án, quyết định của Tòa án. 

4.5. Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường trong 

các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh. 

4.6. Cử bác sỹ hỗ trợ cán bộ thi hành án tử hình xác định tĩnh mạch trong 

trường hợp cần thiết khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình theo 

quy định của pháp luật. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Hà Tĩnh. 

5.1. Phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, coi đây là một 

nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động cho 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong công 

tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các ban, ngành, 

đoàn thể để tổ chức các hình thức, nội dung truyên truyền phù hợp. 

5.2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, trong đó: Xác định đối tượng 

trọng điểm tập trung tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền. Tổ chức tuyên 

truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng. 
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5.3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách 

của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự và các biện 

pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp 

Nhân dân, kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân xóa 

bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù khi 

trở về địa phương và đối tượng thi hành án hình sự ngoài xã hội; đồng thời, quan 

tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm 

và vi phạm pháp luật. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh nghiên cứu đưa nội dung pháp luật 

về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng vào nội dung giảng dạy, giáo dục 

pháp luật trong các trường học, trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ. 

7. Sở Tài chính 

Hàng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Đề án do Công an tỉnh lập; 

Sở Tài chính cân đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh phê duyệt cấp kinh phí phục vụ công tác thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh theo nội dung Đề án và các quy định của 

pháp luật. 

8. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vi trực thuộc, Chi cục Thi hành án dân sự cấp 

huyện phối hợp với Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công 

an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong việc cung cấp thông 

tin, chuyển giao giấy tờ, tài liệu, tiền, tài sản có liên quan đến phạm nhân là người 

phải thi hành hình phạt tù, phạt tiền, tịch thu tài sản, các nghĩa vụ dân sự khác hoặc 

được thi hành án dân sự; ra soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành 

án dân sự đối với người chấp hành xong hình phạt tù khi đủ điều kiện; thi hành 

hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại theo quy đinh của 

pháp luật về thi hành án dân sự. 

9. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Công an và chính 

quyền địa phương trong quản lý người chấp hành án hình sự tại xã, phường, thị 

trấn; người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, chốt chặt vùng biên, tuần tra, 

theo dõi, phát hiện người đang chấp hành án hình sự có các biểu hiện bất minh, đi 

khỏi địa bàn quản lý, đi lại vùng biên giới trái phép, phối hợp tổ chức truy bắt 

người trốn thi hành án, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật khác… xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật. 

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

10.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức 

năng có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phát huy vai trò, trách nhiệm của 

mình trong việc triển khai thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng 

đồng. Trong đó, cần chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ 

huy, cán bộ chủ chốt để chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện tốt công tác này.  
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10.2. Hàng năm, có phương án, kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng liên 

quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo 

dục người chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn như: Đối tượng được hưởng 

án treo, cải tạo không giam giữ, cảnh cáo, cấm cư đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, trục xuất; các đối 

tượng có án phạt tù ngoài xã hội; người tha tù trước thời hạn có điều kiện; người 

chấp hành xong án phạt tù về địa phương theo quy định của Luật Thi hành án hình 

sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, có chính 

sách phù hợp để khuyến khích sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

và các cá nhân trên địa bàn trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong hình 

phạt tù tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập cộng đồng. 

10.3. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác phòng chống 

tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội gắn với công tác quản 

lý chặt chẽ các đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành 

xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

10.4. Tổ chức lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, xã hội gắn liền 

với chương trình chung tay góp sức cùng cộng đồng, tích cực tham gia công tác 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác quản lý thi hành án hình sự, tái 

hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, xã hội hóa mạnh mẽ công tác thi hành 

án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng một cách tích cực, hiệu quả. 

10.5. Cân đối ngân sách hàng năm, hỗ trợ kinh phí phù hợp phục vụ công 

tác thi hành án hình sự và táihòa nhập cộng đồng.  

10.6. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện 

đầy đủ nhiệm vụ của mình được phân công theo quy định của Luật Thi hành án 

hình sự, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan đến công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh chỉ đạo Ngân 

hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại trên địa bàn 

11.1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án cho vay vốn kinh doanh; bảo 

lãnh cho vay vốn kinh doanh theo diện hộ nghèo đến đối tượng thụ hưởng là những 

người chấp hành xong án phạt tù đã tham gia sản xuất kinh doanh nhưng không có 

vốn để sản xuất, kinh doanh. Ưu tiên cho vay sản xuất kinh doanh những ngành nghề 

có khả năng thu hút nhiều lao động, đặc biệt là người chấp hành xong án phạt tù. 

11.2. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự 

tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tiếp cận các 

nguồn vốn ưu đãi, ưu  tiên vay vốn với lãi suất thấp. 

12. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh 

12.1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Tòa án nhân dân cấp huyện, thẩm phán 

sau khi kết thúc việc xét xử các vụ án hình sự phải khẩn trương hoàn thiện bản án, 
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quyết định để tiến hành bàn giao cho các cơ quan, người có liên quan theo quy định 

của pháp luật.  

12.2. Phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tiến hành chỉ đạo việc rà 

soát, kiểm kê những người bị kết án trước đây mà bản án, quyết định đã có hiệu 

lực pháp luật nhưng chưa lập hồ sơ quản lý hoặc đã có hồ sơ nhưng bị thất lạc, mất 

mát, hư hỏng…kịp thời bổ sung đầy đủ theo quy định, chuyển giao cho lực lượng 

Công an cùng cấp để lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, nhất là đối tượng chấp hành 

hình phạt tại xã, phường, thị trấn.  

12.3. Tiến hành rà soát các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng các đối 

tượng bị kết án phạt tù đang tại ngoại; các đối tượng đã có quyết định thi hành án 

nhưng trốn tránh việc thi hành án để đề nghị cơ quan Công an tổ chức truy bắt, áp 

giải thi hành án. 

12.4. Tổ chức tốt việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá cho 

phạm nhân và người chấp hành án phạt khác đảm bảo kịp thời, chính xác, khách 

quan nhằm thực hiện tốt chính sách khoan hồng của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

đối với người phạm tội theo quy định của pháp luật. 

12.5. Quyết định việc miễn, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án; quyết định xóa 

án tích cho người chấp hành xong hình phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật; cấp giấy chứng nhận đã được xóa án tích cho pháp nhân thương mại 

khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

12.6. Xem xét quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân; 

thực hiện hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; xem xét, quyết định rút 

ngắn thời gian thử thách cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện (theo đề 

nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh); ra quyết định thi hành án phạt tù 

đối với người chấp hành án treo vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật. 

12.7. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung quy định của Luật Thi 

hành án hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác thi hành 

án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng. 

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

13.1. Chỉ đạo thường xuyên thực hiện tốt kiểm sát việc chấp hành pháp luật 

của cơ quan thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm 

vụ thi hành án hình sự; công tác quản lý, giam giữ phạm nhân chấp hành hình phạt 

tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ Công an cấp huyện. 

Định kỳ hàng năm và đột xuất thành lập các đoàn kiểm sát các hoạt động của 

các cơ quan thi hành án hình sự và các cơ quan chức năng có liên quan theo thẩm 

quyền trong việc lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ; công tác theo dõi, đánh giá quá trình cải 

tạo của các loại đối tượng chấp hành án phạt khác (ngoài án phạt tù) ở các địa phương. 

13.2. Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong 

thi hành án hình sự theo thẩm quyền. 

13.3. Đề nghị việc miễn, hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, tham gia việc xét 

giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá, miễn thời hạn chấp hành hình phạt, 
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chấp hành biện pháp tư pháp, rút ngắn thời gian thử thách; yêu cầu đình chỉ việc 

thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật trong 

thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật. 

13.4. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát 

việc chấp hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành 

án hình sự. 

13.5. Tiến hành việc khởi tố hoặc yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố về hình sự khi 

phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật. 

13.6. Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân, Viện Kiểm 

sát nhân dân và Công an trong chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thi hành án 

và tái hòa nhập cộng đồng. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên 

14.1.Thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình về phòng chống tội phạm 

và tệ nạn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đồng thời kết hợp lồng 

ghép công tác vận động quần chúng tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

người chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng góp phần đảm bảo an 

ninh, trật tự ở địa phương. 

14.2. Chỉ đạo các tổ chức trực thuộc cấp huyện, xã phối hợp với chính quyền 

địa phương, các cơ quan quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp 

đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng, nhân 

rộng các mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập 

cộng đồng. Thường xuyên phân công cán bộ đoàn, hội viên tại các cơ sở phụ trách 

trực tiếp, tổ chức gặp gỡ, trao đổi, nắm tâm tư nguyện vọng, vận động người chấp 

hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng tham gia các hoạt động tập thể, văn 

hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để họ xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ty, đồng thời 

giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh để đối tượng xấu tiếp tục 

lôi kéo, dụ dỗ tái phạm tội. Thực hiện tốt cuộc vận động “Giáo dục, cảm hoá người 

lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”. 

14.3. Phát động phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, phong trào xây 

dựng làng, xã, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa gắn với việc tham gia tích cực 

giúp đỡ người chấp hành án hình sự, người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. 

15. Đề nghị Trại giam Xuân Hà 

15.1. Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các lực 

lượng và Nhân dân trên địa bàn đặt trụ sở, các cơ sở giam giữ, cải tạo của đơn vị: 

Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ, phòng chống phạm nhân 

chống phá, trốn, vi phạm nội quy trại giam, vi phạm pháp luật; phòng chống cháy 

nổ, lũ lụt, dịch bệnh; thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm sóc sức khoẻ, khám, 

điều trị bệnh cho phạm nhân. 

15.2. Phối hợp cơ quan Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

làm tốt công tác xét đề nghị giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 

phạm nhân; quản lý các đối tượng tạm đình chỉ thi hành án. 
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15.3. Phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức dạy nghề, dạy văn hoá, giáo 

dục pháp luật cho phạm nhân đảm bảo chất lượng, hiệu quả giúp phạm nhân có đủ 

các kỹ năng, điều kiện chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng. 

V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Lực lượng chuyên trách thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng 

Căn cứ số lượng biên chế cán bộ, tình hình, thực trạng công tác thi hành án 

hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, các sở, ngành liên quan, địa phương chủ động 

phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

1.1. Lực lượng Công an 

Tăng cường biên chế cán bộ đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng cho 

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an 

cấp huyện, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự để ổn định tổ 

chức, đảm bảo lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. 

1.2. Ngành Y tế 

Bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn trong công 

tác: Giám định sức khoẻ; tham gia khám nghiệm tử thi; phối hợp xét nghiệm, điều 

trị HIV và các loại bệnh khác. 

1.3. Các xã, phường, thị trấn 

Giao Công an xã chủ trì, phối hợp bộ phận liên quan thực hiện tốt việc lập 

hồ sơ, quản lý, theo dõi, giáo dục và giám sát chặt chẽ người bị kết án phạt tù còn 

ngoài xã hội, bao gồm: Người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt 

tù; người chấp hành án tại nơi cư trú (bao gồm: Người bị kết án phạt tù nhưng được 

hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, cảnh cáo, trục xuất); 

người chấp hành biện pháp tư pháp;người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 

người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng nhằm hạn chế đến mức 

thấp nhất việc đối tượng vi phạm pháp luật, trốn thi hành án. Đồng thời thực hiện 

chế độ thống kê, báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả chấp hành án 

phạt tù của các loại đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật 

Thi hành án hình sự. 

1.4. Các sở, ban, ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể xã hội, chính 

quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân: Quan tâm xây dựng các mô hình tiêu 

biểu, các câu lạc bộ… nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người tái hòa 

nhập cộng đồng ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện. 

1.5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 

Tăng cường biên chế cán bộ cho Phòng Kiểm sát thi hành án ở Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh, bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân cấp 

huyện; Phòng kiểm tra thi hành án hình sự ở Tòa án nhân dân tỉnh, bộ phận theo 

dõi thi hành án hình sự Tòa án nhân dân cấp huyện. 
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2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho lực lượng làm công tác thi 

hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ công tác thi hành án hình 

sự và tái hòa nhập cộng đồng về cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đề 

ra. Để công tác thi hành ánhình sự và tái hòa nhập cộng đồng được chủ động, nâng 

cao hiệu quả, chất lượng, trước mắt cần trang bị các loại công cụ, phương tiện sau: 

2.1. Cấp tỉnh 

- Trang bị cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh: 

+Máy vi tính; máy in; máy Photocopy, máy hủy tài liệu, máy chụp ảnh kỹ 

thuật số, bộ đàm sóng ngắn, máy fax, máy chiếu (phục vụ công tác tuyên truyền và 

hướng dẫn nghiệp vụ); 

+ Vũ khí, công cụ hỗ trợ đảm bảo cho công tác thi hành án hình sự; 

+ Xây dựng Trung tâm tư vấn công tác tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng 

trang Web thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

2.2. Cấp huyện 

Trang bị cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xe máy, bộ 

đàm, bộ máy vi tính, máy in, máy Fax, máy Photocopy, máy chụp ảnh kỹ thuật số, 

máy chiếu,vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ cho công tác thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng. 

3. Kinh phí phục vụ cho công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập 

cộng đồng 

Kinh phí phục vụ cho công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

từ nguồn kinh phí Bộ Công an cấp; kinh phí các địa phương cấp theo phân cấp 

ngân sách và từ nguồn huy động hợp pháp khác. 

Căn cứ dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh do Công an tỉnh lập dự 

toán, Sở Tài chính thẩm định, cân đối ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh 

để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo 

phân cấp ngân sách và quy định của pháp luật. 

4. Tiến độ thực hiện Đề án 

4.1. Giai đoạn 1 (từ năm 2020 đến 2023): 

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và triển khai thực hiện Luật Thi hành 

án hình sự, các Nghị định, Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Củng cố hệ thống tổ chức các Cơ quan thi hành án hình sự, các Cơ quan 

được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự.  

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy 

định; xây dựng quy chế phối hợp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ được giao 

giữa các cơ quan chức năng. 
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- Tập trung rà soát, kiểm đếm, lập danh sách, mở hồ sơ theo dõi, cập nhật 

đầy đủ, thường xuyên thông tin về các loại đối tượng thi hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh; thực hiện tốt chế độ thông 

tin, báo cáo về tình hình, kết quả chấp hành án cho cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật.  

- Xây dựng cơ bản cơ sở vật chất, kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, 

vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng. 

- Tiếp tục củng cố các cơ sở giam giữ, xây dựng mới các nhà tạm giữ đã 

xuống cấp theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Công an. 

4.2. Giai đoạn 2 (từ năm 2024 đến 2026): 

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế và xây dựng các quy chế phối hợp đảm bảo 

công tác thi hành án hình sự được thống nhất, chặt chẽ. 

- Cập nhật đầy đủ, thường xuyên số liệu, dữ liệu vào phần mềm quản lý cơ 

sở dữ liệu đã có. Từ năm 2024 trở đi, việc quản lý thông tin về các đối tượng thi 

hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh, chủ yếu thông qua hệ 

thống phần mềm cơ sở dữ liệu thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì thường xuyên 

và nề nếp chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi hành án hình sự theo quy định. 

4.3. Giai đoạn 3 (từ năm 2027 đến năm 2030): 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đối tượng thi hành án hình sự và tái 

hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả, khoa học. 

- Quản lý khai thác thông tin các đối tượng trong diện quản lý qua phần mềm 

cơ sơ dữ liệu, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, giám sát, 

giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng nhằm hạn chế thấp nhất tái phạm và vi phạm 

pháp luật. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Công an tỉnh:  

- Là Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án, tham mưu thành lập Ban Chỉ 

đạo triển khai thực hiện Đề án do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

làm Trưởng ban; đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thủ trưởng Cơ quan Thi 

hành án hình sự Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; các thành viên là 

đại diện lãnh đạo: Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Thi hành án hình 

sự Công an tỉnh.  

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Đề án.  

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm tốt công tác 

tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 

thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng tại các địa phương. 
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2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị 

xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công, xây dựng Kế hoạch 

đảm bảo tính khả thi để tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ về thi 

hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết: 

Định kỳ 6 tháng, 01 năm các đơn vị, địa phương, cơ quan, ban, ngành có 

liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án, gửi Công an tỉnh để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công an.  

Báo cáo của các đơn vị cấp xã và các ngành liên quan cấp huyện gửi về Công 

an cấp huyện trước ngày 15/6 (đối với báo cáo 06 tháng) và 15/12 (đối với báo cáo 

năm) để tổng hợp, tham mưu UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh. Báo cáo của 

các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã gửi 

UBND tỉnh (qua Cơ quan Thường trực Thi hành án hình sự Công an tỉnh (PC10)) 

trước ngày 20/6 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 20/12 (đối với báo cáo 

năm). 

Công an tỉnh tổng hợp, xây dựng báo cáo trên phạm vi toàn tỉnh, gửi Bộ 

Công an và UBND tỉnh theo quy định. 

Quý IV năm 2022, tổ chức sơ kết Giai đoạn 1; Quý IV năm 2026, tổ chức 

sơ kết Giai đoạn 2; Quý IV năm 2030, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Đề án. 

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các đơn vị 

liên quan tham mưu việc khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

vào các đợt sơ kết, tổng kết Đề án. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Quá trình thực hiện có vướng 

mắc, khó khăn phản ánh về Công an tỉnh để được giải quyết; trường hợp vượt thẩm 

quyền, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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