
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

 Số:      /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền việc triển khai 

 thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP 

ngày 09/11/2020 của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

 

  Kính gửi:  

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ 

Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các cơ quan, đơn vị có Trang thông tin điện tử; 

- Các cơ quan, đơn vị xuất bản Bản tin; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự 

trong Công an nhân dân (gửi kèm theo văn bản này), Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng đề nghị: 

1.  Đối với các cơ quan tuyên truyền:  

Đề nghị cơ quan, đơn vị đa dạng các hình thức tuyên truyền và dành diện tích 

đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp tuyên truyền Kế hoạch số 263/KH-

UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị định số 133/2020/NĐ-

CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ nêu trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các tổ chức, cá nhân, xóa bỏ định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ phạm nhân, 

học sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, trong đó lưu ý tập trung thông 

tin tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau: 

- Việc quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến của các cấp, các 

ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh; 

- Trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa 

bàn tỉnh trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, học 

sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự 

trên địa bàn tỉnh; 
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- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân; 

công tác chăm sóc y tế, điều trị cho phạm nhân, học sinh trường giáo dưỡng; việc tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân tại các cơ 

sở giam giữ phạm nhân trên địa bàn tỉnh; công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm 

nhân,… và việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, học sinh trường giáo 

dưỡng chấp hành xong biện pháp tư pháp ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, 

phòng chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.  

- Kịp thời truyên truyền biểu dương, khích lệ, nhân rộng những mô hình hiệu 

quả, cá nhân điển hình trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm 

nhân, học sinh trường giáo dưỡng tái hòa nhập cộng đồng. 

- Định kỳ hằng năm (trước ngày 01/12), báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền nêu trên, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh theo quy định. 

2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các hình thức tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Đài truyền thanh các xã, phường, 

thị trấn.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tuyên truyền sâu rộng các nội 

dung đã nêu tại mục 1 văn bản này tới đông đảo tầng lớp nhân dân.  

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát 

thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc, 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo, 

phối hợp và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);  

- Công an tỉnh (P/h); 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Vinh 
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