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Số:  2813 /VP-NC 
V/v triển khai thực hiện tha tù 

trước thời hạn có điều kiện 

      Lạng Sơn, ngày 20 tháng 7  năm 2018 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Công điện số 920/CĐ-TTg ngày 19/7/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo đó dự kiến 
trong tháng 8 năm 2018, Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ quyết định tha tù 
trước thời hạn có điều kiện cho các phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật. Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà 
nước đối với người phạm tội, đồng thời thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc 
gia phòng, chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh chỉ đạo 
các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước 
thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ 
chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội, 
đồng thời nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội, quần 
chúng Nhân dân trong việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời 
hạn có điều kiện, quan tâm giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng. 

2. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND 
các huyện, thành phố và chỉ đạo lực lượng công an thực hiện tốt công tác quản lý, 
giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú 
tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn 
xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm 
nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của pháp luật. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm 
vụ tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, 
làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những 
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì 
vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay 
vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện ./. 

 Nơi  nhận: 
 - Như trên; 
 - Văn phòng Chính phủ; 
 - TT. Tỉnh ủy; 
 - TT. HĐND tỉnh; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; Công an các huyện, TP; 
 - C, PVP UBND tỉnh, các phòng NC, TH; 
 - Lưu: VT, NC (TTD). 
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DANH SÁCH 
Các cơ quan, đơn vị được giao triển khai Luật 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-NC ngày      /7/2018 của UBND tỉnh) 

 
 

STT CƠ QUAN CHỦ TRÌ TÊN LUẬT 

1 Thanh tra tỉnh Luật Tố cáo 

2 Công an tỉnh Luật An ninh mạng 

3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luật Quốc phòng 

4 Sở Công thương Luật Cạnh tranh 

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Thể dục, thể thao 
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6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 11 Luật có liên quan đến Luật 
Quy hoạch 

7 Sở Tài nguyên và Môi trường Luật Đo đạc và bản đồ 
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