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KẾ HOẠCH 
Triển khai thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ điṇh số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của  

Chính phủ quy điṇh cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 

 

Thực hiện Nghi ̣điṇh số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy 

điṇh cơ sở dữ liệu thi hành án hình sư ̣(viết tắt là Nghị định số 59/2020/NĐ-CP), 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 

59/2020/NĐ-CP của Chính phủ, làm cơ sở để Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả. 

b) Xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 

phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc thực hiện Nghị 

định số 59/2020/NĐ-CP. 

c) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hợp hiệu quả, 

chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành có liên quan trong tổ chức triển khai, thi hành 

Nghi ̣điṇh.  

II. NÔỊ DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công an tỉnh  

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2020/NĐ-CP đến 

lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh (lồng ghép trong chương 

trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật). 

b) Thu thập, cập nhật số liệu, thông tin, tình hình, kết quả thi hành án hình 

sự của người, pháp nhân thương mại chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

c) Khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự thuộc phạm vi Công an tỉnh 

quản lý; cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về Cơ quan Quản lý thi hành án hình 

sự Bộ Công an. 

d) Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện 

thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở giữ liệu thi hành án thuộc phạm vi đơn 

vị quản lý, báo cáo Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh theo quy định. 

đ) Bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người, pháp nhân thương mại chấp 

hành án, chấp hành biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật. 
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e) Chủ động bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng, quản lý, 

sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đủ về số 

lượng và chất lượng; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho 

đội ngũ làm công tác này. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2020/NĐ-CP theo 

chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.  

b) Thu thập, cập nhật thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu về thi hành án hình 

sự thuộc phạm vi quản lý; cung cấp dữ liệu thi hành án hình sự về Cơ quan Quản 

lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo 

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Phối hợp với Công an tỉnh cung cấp các thông tin, tài liệu về thi hành án đối 

với pháp nhân thương mại vi phạm pháp luật bị tuyên phạt hình phạt chính là phạt 

tiền quy định tại Điều 77, Bộ Luật hình sự; các biện pháp tư pháp theo Điều 47 Bộ 

Luật hình sự (Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm) và Điều 48 Bộ 

Luật hình sự (Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai 

xin lỗi) và pháp luật có liên quan đến Thi hành án dân sự. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Công an tỉnh cung cấp các thông tin về pháp nhân thương mại 

chấp hành án thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

5.  Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh  

Phối hợp với Công an tỉnh cung cấp bản án, quyết định thi hành án và các tài 

liệu khác có liên quan đến người, pháp nhân thương mại chấp hành án để cập nhật 

vào cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự. 

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và những năm tiếp theo. 

6. Các sở, ban, ngành khác có liên quan 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với 

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự cấp Quân 

khu trong thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được 

giao: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dưṇg kế hoac̣h để triển khai thực 

hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Kip̣ thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh 

(qua Công an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp. 
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2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp tình hình, kết quả triển 

khai để báo cáo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh những khó khăn, vướng 

mắc, các sở, ban, ngành phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- TAND tỉnh; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: THNC, KT; 
- Lưu: VT, (PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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