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Số: 258 /BC-UBND

Hồng Ngự, ngày 23 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Đề án 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 hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng,
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, năm 2020
Kính gửi: Công an tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện Công văn số 1400/CAT-PC10 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của
Công an tỉnh Đồng Tháp về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số
64/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện
Đề án 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 hành
chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp
luật, lang thang cơ nhỡ năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo kết
quả thực hiện như sau:
1. Công tác triển khai
Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban
nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Đề án 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 hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng,
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ năm 2020; Ủy ban nhân
dân Huyện ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2020 về
thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
về việc thực hiện Đề án 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 hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ năm 2020 tổ chức triển khai cho các ngành,
địa phương nắm, thực hiện.
2. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
Các ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp lựa chọn những địa
điểm, hình thức phù hợp, thiết thực để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật cho những người đang chấp hành 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 nắm, hiểu
rõ các quy định của pháp luật để họ có ý thức chấp hành tốt, nhằm hạn chế tái
phạm tội và vi phạm pháp luật.
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3. Kết quả thực hiện
- Nội dung văn bản đã triển khai phổ biến:
+ Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và
các quy định của chính quyền địa phương có liên quan đến công tác tái hòa nhập
cộng đồng.
+ Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
+ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.
+ Nghĩa vụ và điều kiện rút ngắn thời gian thử thách của người được tha tù
trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP,
ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Hướng dẫn cho
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện nghĩa vụ đúng quy định
của pháp luật.
+ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
ngày 14/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện
kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.
+ Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC
ngày 16/8/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện
kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt
cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.
+ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
về việc thực hiện Đề án 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 hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ năm 2020.
+ Quy định của pháp luật về xử lý các trường hợp người chấp hành xong
án phạt tù về địa phương cư trú có hành vi tái vi phạm pháp luật.
+ Hướng dẫn cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù về
địa phương làm các loại giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.
+ Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân Huyện về tổ chức thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn
huyện Hồng Ngự, giai đoạn từ năm 2017 - 2021.
- Hình thức và biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật: Thông qua trang
thông tin điện tử Huyện, phát trên các trạm truyền thanh và các hình thức hợp
pháp khác; kết hợp với chiếu phim phóng sự, tư liệu, hình ảnh có liên quan; lồng
ghép qua các buổi thông báo tình hình có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội ở địa phương và một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của các
loại tội phạm về tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn
có hiệu quả; hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tù
tha trước thời hạn có điều kiện về địa phương làm các loại giấy tờ cần thiết khác
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theo quy định của pháp luật; các buổi tổ chức họp câu lạc bộ Người hoàn lương;
tuyên truyền cá biệt; tuyên truyền miệng để cho các đối tượng nắm được cơ bản
các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung,
của đối tượng nói riêng, các hành vi bị nghiêm cấm, tác hại, trách nhiệm pháp lý
khi vi phạm pháp luật và các quy định khác liên quan đến từng cá nhân đối tượng.
- Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật: Là những đối tượng thuộc
phạm vi Đề án cư trú tại địa phương (trong đó, chú ý tập trung những đối tượng
đã được xét cho vay vốn, những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và thân
nhân người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tù tha trước thời hạn
có điều kiện về cư trú tại địa phương); kết quả tuyên truyền được 204 điểm: 6.421
người; tuyên truyền trên đài truyền thanh chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, mỗi
tuần phát 01 kỳ, mỗi kỳ 02 buổi.
- Tài liệu in ấn, cấp phát phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật: Đã cấp phát 145 cuốn tài liệu cho người đang chấp hành hành hình phạt
cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù cho hưởng án treo, người được
hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người được đặc xá.
4. Những hạn chế, nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế cho thấy công tác tăng cường phổ
biến, giáo dục pháp luật vẫn còn những khó khăn như sau: đa số đối tượng là
người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cư trú đi làm ăn xa nên số
lượng đối tượng đến tham gia tuyên truyền còn ít.
5. Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện của năm 2021
Để phát huy hiệu quả, tính khả thi của cho người đang chấp hành 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, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp
chuẩn bị các tài liệu, soạn thảo đề cương, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu
và phù hợp với tình hình thực tế để tạo sự thu hút cho người nghe. Thông qua
công tác tuyên truyền lồng ghép với công tác phát động phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật; đồng thời
nghiên cứu, xem xét, lựa chọn những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc tuyên
dương điển hình trong quá trình thực hiện Đề án.
Ủy ban nhân dân Huyện báo đến Công an Tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Công an Huyện;
- Lưu: VT, dtnM.
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