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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nghe Công an tỉnh và
các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả, tiến độ thực
hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Công an và chỉ đạo của UBND tỉnh về công
tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Vũ Chí Giang chủ trì họp nghe Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan và
UBND các huyện, thành phố báo cáo tiến độ thực hiện Kết luận của Thanh tra
Bộ Công an, chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thi hành án hình sự và tái hòa
nhập cộng đồng. Cùng dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh,
Lao động- TBXH, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Văn phòng
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Công an các
huyện, thành phố.
Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố báo
cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang kết luận và chỉ đạo như sau: Công
tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là công việc khó, đối tượng
tác động là những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để tái
hòa nhập cộng đồng. Việc quan tâm với các đối tượng này là trách nhiệm theo
quy định của các cấp, các ngành phải thực hiện, bằng các việc làm cụ thể như
tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo
công ăn việc làm…, giúp cho họ ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng,
từ đó góp phần vào việc giảm thiểu các nguy cơ tái phạm tội, giúp cho tình
hình an ninh, trật tự tại địa bàn được ổn định để phát triển kinh tế- xã hội. Từ
tình hình trên, thực hiện nghiêm túc kết luận số 23/KL-BCA- X05, ngày
24/11/2021 của Bộ Công an về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp
luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng (Kết luận 23); yêu cầu
các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các
nhiệm vụ như sau:
1. Đối với các đơn vị, địa phương được thanh tra (Công an tỉnh và các
đơn vị trực thuộc, Lao động-TBXH, Văn phòng UBND tỉnh; UBND các
huyện, thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Tam Đảo)
- Căn cứ các nội dung được nêu trong Kết luận 23, các nội dung, nhiệm
vụ được nêu trong Báo cáo số 02/BC-UBND, ngày 02/01/2022 của UBND tỉnh
“Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị sau thanh tra”; Văn bản số 629/UBNDNC1, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh “V/v nâng cao hiệu quả, thực hiện
công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”, Văn bản số
1154/UBND-NC1, ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh “V/v thực hiện chỉ đạo
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của Bộ Công an về công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng” để thực hiện
nghiêm túc. Trong đó lưu ý các nội dung, nhiệm vụ mà các sở, ngành và
UBND các huyện, thành phố đã báo cáo giao cho các cơ quan chức năng,
UBND các xã, phường, thị trấn cẩn phải có sản phẩm cụ thể (Văn bản, Kế
hoạch, đánh giá hiệu quả đem lại…)
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
+ Cùng với việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu, Kết luận số 23, chỉ
đạo của UBND tỉnh, yêu cầu Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trong tháng
4/2022 phải thực hiện xong nội dung tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế
hoạch và tổ chức thực hiện việc thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ
trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn học nghề, tạo việc làm
ổn định cuộc sống.
+ Tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2022 ban hành Nghị quyết
về “Một số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc,
giai đoạn 2022-2025”.
- Công an tỉnh:
+ Chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố, Công an
các xã, phường, thị trấn tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác
thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn theo Kết luận 23
của Bộ Công an và chỉ đạo của UBND tỉnh.
+ Trên cơ sở kết quả báo cáo của các sở, ngành liên quan, UBND các
huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp,
tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng báo cáo Bộ Công an trong tháng 9/2022.
2. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
Theo chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện theo chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Văn bản số 629/UBND-NC1, ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh “V/v
nâng cao hiệu quả, thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng
đồng”; Văn bản số 1154/UBND-NC1, ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh “V/v
thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về công tác THAHS và tái hòa nhập cộng
đồng” để thực hiện tốt các nhiệm vụ; cụ thể:
a/ Sở Tư pháp:
- Chỉ đạo, cập nhật thông tin về tình hình án tích của người chấp hành
xong hình phạt tù và thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo
quy định của pháp luật đảm bảo kịp thời và đúng quy định pháp luật.
- Việc triển khai, chỉ đạo cụ thể các đơn vị chức năng, Phòng Tư pháp
các huyện, thành phố và cán bộ tư pháp cơ sở trợ giúp pháp lý, hỗ trợ các thủ
tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù; kết quả cụ thể của nội dung
này được thực hiện bằng sản phẩm cụ thể (Văn bản, kế hoạch, báo cáo, tổng
hợp đánh giá kết quả đem lại).
b/ Sở Thông tin và Truyền thông
Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Văn bản số
629/UBND-NC1, ngày 27/01/2022 tỉnh “V/v nâng cao hiệu quả, thực hiện
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công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”. Chủ động nghiên cứu
các phương pháp tuyên truyền cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa
phương tái hòa nhập cộng đồng, như thiết lập Zalo nhóm để tương tác, tư vấn,
hỗ trợ cho họ tạo việc làm, ổn định cuộc sống; phối hợp với Công an tỉnh, Sở
Tư pháp và các cơ quan liên quan để thống nhất cụ thể.
c/ Sở Tài chính
Căn cứ đề xuất của Công an tỉnh và các ngành chức năng, có trách
nhiệm thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách để thực
hiện tốt công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
d/ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động- Thương
binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên
quan nghiên cứu, xây dựng nội dung và đề cương tuyên truyền cho các đối
tượng thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện xong trong
tháng 4/2022.
e/ UBND các huyện, thành phố
- Thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số
629/UBND-NC1, ngày 27/01/2022 tỉnh “V/v nâng cao hiệu quả, thực hiện
công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng”, Văn bản số
1154/UBND-NC1, ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh “V/v thực hiện chỉ đạo
của Bộ Công an về công tác THAHS và tái hòa nhập cộng đồng”; trong đó
lưu ý các nội dung trong Kết luận 23: (1) Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa
các cơ quan liên quan, UBND cấp xã trong giám sát, giáo dục người được
hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam gữ, cấm cư trú,
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước
một số quyền công dân; quản lý người được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp
hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm soát,
giáo dục người chấp hành án phạt quản chế theo quy định. (2) Tổ chức thực
hiện đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; chỉ
đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện công tác
tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù về
địa phương theo quy định; có chính sách phù hợp khuyến khích cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong việc tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có
điều kiện được học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống; tổ chức dạy nghề,
giải quyết việc làm giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng
đồng; thực hiện các chính sách trợ giúp khác theo quy định pháp luật. (3) Chủ
động bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác thi hành án hình sự và công tác tái
hòa nhập cộng đồng theo quy định pháp luật. (4) Chỉ đạo UBND cấp xã: (i)
Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giám sát, giáo dục đối tượng thi hành án hình
sự tại cộng đồng. (ii) Phân công tổ chức, cá nhân giám sát, giáo dục, giúp đỡ
và thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo quy định
pháp luật. (iii) Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ
sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho
người chấp hành xong án phạt tù.
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- UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị để tuyên truyền, phổ
biến các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập
cộng đồng cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.
Thời gian thực hiện xong trong các tháng 5,6,7/2022.
Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao độngThương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên
quan tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương thực hiện.
Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành
phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, báo cáo kết quả cụ thể (nội dung
báo cáo phải thể hiện những việc đã làm được có số liệu và văn bản chứng
minh, biện pháp khắc phục, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất…) với
UBND tỉnh, đồng thời gửi Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp chung. Giao
Công an tỉnh thường xuyên và chủ động theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo
kết quả theo quy định./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở, ngành: Lao động- TBXH, Tư pháp, Thông tin
và Truyền thông, Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an các huyện, thành phố;
- Phòng PV01, PC10- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP; CVNTH; HCQT;
- Lưu: VT, NC1.
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