
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

 

Số:      /UBND-TP 

V/v triển khai thực hiện 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 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Yên, ngày       tháng      năm 2020 
 

 

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể của thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

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 thi hành kể từ ngày 15/6/2020 và thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 

16/9/2011 quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện Văn bản số 2901/UBND-NC1 ngày 

21/4/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ, UBND 

thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường và đề nghị 

MTTQ, các đoàn thể của thành phố: 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tổ chức thực hiện 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 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thực hiện thông tin, truyền 

thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; Trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục 

pháp lý và các biện pháp hỗ trợ khác để người chấp hành xong hình phạt tù tái 

hòa nhập cộng đồng. 

2. Phòng Lao động, TB và xã hội thành phố, UBND các xã, phường phối 

hợp thực hiện tốt các chính sách về đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người 

chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn thành phố. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 

49/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân dân trên địa bàn thành phố bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả.  

Đề nghị các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể của thành phố và yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Như kính gửi (t/h); 

 - Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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