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KẾ HOẠCH
Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022
Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Thông tư
số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động- TB&XH hướng dẫn
chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù;
Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về đào
tạo nghề và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn
tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022. UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch triển
khai cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định tại Nghị
định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành
luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Thông tư số 44/2016/TTBLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn chính sách đào
tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT).
- Thực hiện các hoạt động, giải pháp cụ thể để tổ chức đào tạo nghề, tạo việc
làm cho người CHXAPT phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tạo điều
kiện thuận lợi và hỗ trợ kịp thời, để người CHXAPT có việc làm, thu nhập ổn định,
sớm tái hòa nhập cộng đồng.
2. Yêu cầu:
- Bám sát các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày
17/4/2020; Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, cơ
sở dạy nghề, các Trung tâm dịch vụ việc làm và các doanh nghiệp để tạo điều kiện
thuận lợi và hỗ trợ kịp thời trong việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho người
CHXAPT.
- Có sự vào cuộc, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tuyên
truyền sâu rộng, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò ý
nghĩa của công tác tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề cho người CHXAPT tại địa phương,
góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Các chỉ tiêu
- Phấn đấu 100% người CHXAPT được tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ học nghề;
5-10% người CHXAPT (từ đủ18 tuổi đến dưới 35 tuổi) được đào tạo nghề theo
nguyện vọng.
- Chỉ tiêu tư vấn, giới thiệu việc làm: 100% người CHXHPT được tư vấn, giới
thiệu việc làmmiễn phí.Trong đó, Phấn đấu 30% người được tư vấn, giới thiệu tìm
được việc làm hoặc tự tạo việc làm tại chỗ.
- Chỉ tiêu hỗ trợ vay vốn tạo việc làm: Phấn đấu 50% số người CHXAPT có
nhu cầu vay vốn tự tạo việc làm được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm
hoặc từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội.
- Chỉ tiêu hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng :
phấn đấu 100% người CHXHPT được tư vấn về thị trường, đơn hàng phù hợp với
giới tính, độ tuổi, khả năng của người lao động.
2. Nhiệm vụ
2.1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng;
chính sách, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt tập trung
tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP đến cấp ủy đảng, chính quyền,
các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người đang chấp hành
án phạt tù, người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng
và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho
người CHXAPT.
2.2. Tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, tư vấn việc làm, đào tạo nghề
nghiệp, xuất khẩu lao động, định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ
năng khởi nghiệp, kiến thức kinh doanh, kỹ năng tìm việc làm cho những người sau
khi CHXAPT; Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tư vấn
để vận động người CHXAPT tham gia các khóa học nghề phù hợp.
2.3. Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình người CHXAPT về cư trú tại địa
phương. Trên cơ sở đó tổng hợp, phân loại và đề xuất các cấp, các ngành, chính
quyền cơ sở có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ thích hợp, kịp thời đối với người
CHXAPT trở về địa phương để họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
2.4. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ hoạt động tái hòa nhập cộng đồng như:
tư vấn và hỗ trợ cho vay vốn sản xuất từ các Ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ
xã hội, quỹ từ thiện ở địa phương và được xét hỗ trợ một phần vốn đối với người có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách để tạo việc làm và sản xuất, kinh
doanh; cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh; thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện,
hướng dẫn kỹ thuật, liên kết sản xuất, kinh doanh...
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương.
- Các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
- Tham mưu xây dựng, theo dõi thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc
làm trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2022 -2025, phối hợp cho vay ưu đãi
đối với người CHXAPT có hoàn cảnh khó khăn để tạo việc làm nhằm hỗ trợ, giúp
đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và đưa vào cơ sở
bảo trợ xã hội người CHXAPT không có nơi nương tựa thuộc đối tượng được chăm
sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến Nghị định số
49/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan đến chính sách đào tạo nghề, tạo
việc làm cho người CHXAPT.
- Phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường rà soát, thống kê số
người CHXAPT trên địa bàn; tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết
việc làm cho người CHXAPT trên địa bàn thành phố.
- Phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, UBND các xã, phường trong việc
tư vấn giới thiệu việc làm cho người CHXAPT thông qua các phiên giao dịch việc
làm; hỗ trợ đào tạo nghề cho người CHXAPT thất nghiệp theo quy định; lập danh
sách theo dõi số người CHXAPT được tư vấn, giới thiệu việc làm, số người tìm
được việc làm.
- Phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện
thuận lợi để người CHXAPT được tư vấn hỗ trợ học nghề; tiếp nhận hồ sơ, tổ chức
đào tạo nghề theo nguyện vọng cho người CHXAPT.
2. Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố
Chủ trì, phối hợp phòng Lao động - TB&XH, Công an tỉnh và các phòng,
ban, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố hằng năm cân đối,
bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã,
phường bảo đảm việc thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm và các
hoạt động trợ giúp xã hội cho người CHXAPT.
3. Công an thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan; UBND các xã,
phường tham mưu giúp UBND thành phố trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo
dục, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái phạm tội và
vi phạm pháp luật; thực hiện các chế độ, chính sách về tái hòa nhập cộng đồng đối
với người CHXAPT theo trách nhiệm được giao; điều tra, khảo sát, thống kê tình
hình người CHXAPT về cư trú tại địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm
cho phạm nhân trong các cơ sở giam giữ trong phạm vi quản lý.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến Nghị định số
49/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan đến chính sách đào tạo nghề, tạo
việc làm cho người CHXAPT.
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- Hướng dẫn Công an xã, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,
ngành Lao động - TB&XH và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác giúp Ủy ban
nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng
đối với người CHXAPT theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; thường xuyên rà soát,
thống kê số người CHXAPT trên địa bàn, cung cấp để phòng Lao động - TB&XH
biết, tham mưu chính sách hỗ trợ kịp thời cho người CHXAPT.
- Theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá kết
quả việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng
đồng, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
4. Phòng Tư pháp thành phố
- Xóa án tích cho những người chấp hành xong án phạt tù khi có yêu cầu và đủ
điều kiện theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Thực hiện chức năng trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của công dân và phù hợp
với quy định của pháp luật.
5. Trung tâm VHTT - TT thành phố
Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị chức năng, các cơ quan thông tin,
truyền thông, báo chí trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức
trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối
với người CHXAPT; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, các
tổ chức xã hội và cá nhân trong việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tạo điều
kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm
pháp luật.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố và phòng, ban, đoàn thể, tổ chức có
liên quan:
Phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ
người CHXAPT có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định
của pháp luật, giúp đỡ người CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng tại các khu dân cư.
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm
chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập
cộng đồng đối với người CHxApT.
7. UBND các xã, phường
- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản khác
có liên quan đến chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho người CHXAPT.
- Thống kê danh sách người CHXAPT tại địa phương, người có nhu cầu học
nghề, tìm việc làm gửi phòng Lao động - TB&XH, để tổng hợp, phối hợp Trung tâm
dịch vụ việc làm giới thiệu, cung ứng cho các doanh nghiệp; cơ sở giáo dục nghề
nghiệp đào tạo theo nhu cầu của người CHXAPT.
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- Hàng năm xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người
CHXAPT trên địa bàn; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp đỡ người
CHXAPT tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, TDP
tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, giải quyết việc làm cho người
CHXAPT; quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người
CHXAPT tái hòa nhập cộng đồng.
- Chủ động bố trí ngân sách, nhân lực để bảo đảm thực hiện kế hoạch.
8. Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội
- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường rà soát nhu cầu vay vốn của
người CHXAPT để hỗ trợ cho vay vốn, tự tạo việc làm tại chỗ từ nguồn vốn của
Trung ương và nguồn vốn của tỉnh ủy thác khi có cơ chế, chính sách.
- Phối hợp với phòng Lao động - TB&XH về nhu cầu nguồn vốn cho vay đối
với người CHXAPT. Nắm bắt, báo cáo khó khăn, vướng mắc khi cho vay đối với
người CHXAPT với phòng Lao động - TB&XH tham mưu UBND thành phố kịp
thời tháo gỡ.
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
1. Định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 12, UBND các xã, phường; các
phòng, ban, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và gửi về UBND
thành phố (qua phòng Lao động -TB&XH), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở
Lao động - TB&XH.
2. Phòng Lao động - TB&XH có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, báo cáo
thường xuyên với UBND tỉnh, Sở Lao động - TB&XH về tình hình triển khai thực
hiện Kế hoạch.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các UBND các xã, phường; các
phòng, ban, đơn vị liên quan báo cáo UBND thành phố (qua phòng Lao động - TB&XH)
tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người CHXAPT
trên địa bàn thành phố năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố giao các phòng, ban,
đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động- TB&XH( b/c);
- TTTU - HĐND- UBND t/p (b/c);
- UBMTTQVN t/p;
- CPVP;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể t/p;
- Ngân hàng CSXH t/p;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Đào Văn Quyết
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