ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1683 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Kết luận thanh tra
việc chấp hành các quy định của
pháp luật về thi hành án hình sự
và tái hòa nhập cộng đồng

Kính gửi:
- Công an Huyện;
- Các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội;
Tài chính và Kế hoạch; Tư pháp; Văn hóa và
Thông tin;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 620/UBND-TCD-NC ngày 07 tháng 12 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện Kết luận thanh tra việc
chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng
đồng; Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo:
1. Các ngành Huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu Kết luận
số 41/KL-BCA-X05 ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chấp
hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng,
nhất là các tồn tại, hạn chế để kiểm tra, khắc phục tại đơn vị, địa phương.
2. Công an Huyện chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan và Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn và căn cứ các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự
và tái hòa nhập cộng đồng tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện ban hành các văn
bản chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời, tham mưu
kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc tổ chức thực hiện
các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành
có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thực hiện chính sách đào
tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định tại Thông
tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn chính sách đào tạo tạo nghề, tạo việc làm cho
người chấp hành xong án phạt tù.
4. Phòng Tài chính và Kế hoạch chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan
quan tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện dự trù, bố trí nguồn kinh phí theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp
đỡ người chấp hành xong án phạt tù.
5. Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trợ giúp,
hướng dẫn các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù.

2

6. Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các ngành, địa phương thực hiện
tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác tiếp
nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ; các chế độ chính sách cho người chấp hành xong
án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền theo Đề án "Tăng cường phổ biến,
giáo dục pháp luật cho người đang chấp hình phạt tù; người bị áp dụng các biện
pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập
cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ".
7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ
người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng và giải quyết việc làm,
xóa đói, giảm nghèo, hướng dẫn hoạt động từ thiện nhân đạo giúp đỡ người chấp
hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; khuyến khích,
tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tạo việc làm cho số người tái
hòa nhập cộng.
Tiếp nhận, giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam
giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công
việc nhất định, tước một số quyền công dân, án treo, tha tù trước thời hạn có điều
kiện; thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và các văn
bản hướng dẫn về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
8. Giao Công an Huyện tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện theo dõi, hướng
dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ đạo này; đồng thời, tổng hợp báo cáo theo
quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, dtnM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khơi

