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KẾ HOẠCH 

Tổng kết Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành 

xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng 

đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án); để đánh giá đúng kết quả thực 

hiện Đề án, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kết Đề án giai đoạn 2016 - 

2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao; phân tích rõ ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn 

chế, yếu kém và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, mô 

hình hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, 

tồn tại hạn chế nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ 

thống chính trị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng 

đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong thực hiện Đề án. 

3. Việc tổng kết phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức và 

đảm bảo tiến độ đề ra; nội dung tổng kết phải đầy đủ, có số liệu phản ánh kết 

quả hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong công tác 

tái hòa nhập cộng đồng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn 

tỉnh; kết quả thực hiện và công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện 

Đề án; tác động tích cực của việc ban hành, triển khai Đề án đối với công tác 

bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, công tác 

phòng ngừa tội phạm, hạn chế tình trạng tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh 

chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện 

thông tin đại chúng về Đề án trên địa bàn; xây dựng các chuyên mục, phóng sự, 

phản ánh các hoạt động trong quá trình triển khai thực hiện Đề án để nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác tái hoà nhập cộng đồng, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái 

phạm tội và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn.  
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3. Việc triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, trong đó tập trung thực 

hiện tốt công tác tiếp nhận, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, 

giúp đỡ; tư vấn, giúp đỡ về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; hướng dẫn làm thủ 

tục đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân (căn cước công dân), xóa án tích, cấp 

phiếu lý lịch tư pháp; tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành 

xong án phạt tù; đồng thời, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm, giúp đỡ người chấp hành 

xong án phạt tù vào làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

4. Việc thực hiện cho vay vốn từ Quỹ hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho 

người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn; công tác kiểm tra thực tế việc 

sử dụng vốn của người vay; hiệu quả từ việc sử dụng nguồn vốn vay của Quỹ. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Cấp huyện 

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và 

tình hình thực tế của cơ quan lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp, gửi báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 18/12/2020. 

2. Cấp tỉnh 

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng báo 

cáo kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 

18/12/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết theo quy định. 

3. Mốc thời gian tổng kết: Tính từ ngày ban hành Đề án (ngày 

16/12/2016) đến ngày 15/12/2020. 

 IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tham 

mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác tổng kết Đề án; tổng hợp kết quả báo cáo về 

Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định. 

Đánh giá việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án trong Công an 

tỉnh Lạng Sơn; tình hình kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho 

người chấp hành xong án phạt tù. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Đánh giá việc thực hiện công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu 

việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thuộc Phân trại quản lý 

phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh và người chấp hành xong án phạt 

tù về địa phương. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội – 

Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm phối 

hợp với các ngành có liên quan tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 
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người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn. Trọng tâm là việc lồng ghép dạy 

nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", 

nhằm nâng cao tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù được đào tạo nghề và có 

việc làm ổn định cuộc sống. 

3. Sở Tư pháp 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

người mới chấp hành xong án phạt tù, để phòng ngừa tái phạm; trợ giúp pháp lý 

cho đối tượng này khi có nhu cầu trợ giúp. 

Tình hình cập nhập thông tin lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp 

cho người chấp hành xong án phạt tù khi có yêu cầu, nhằm tạo điều kiện cho họ 

tái hòa nhập cộng đồng. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổng hợp công tác tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần 

chúng nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

chỉ thị của Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh về công tác tái hòa nhập cộng 

đồng; thông tin, sự kiện về tình hình thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; 

tuyên truyền nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến sự kỳ thị, phân biệt đối xử 

đối với người chấp hành xong án phạt tù... 

Tổng hợp kết quả thực hiện công tác tuyên truyền về Quỹ hỗ trợ hòa nhập 

cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, những mô hình, điển hình tiên 

tiến trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. 

5. Sở Tài chính 

Kết quả bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước cho việc thực hiện Đề án 

và công tác thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho người 

chấp hành xong án phạt tù. 

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác tổng kết Đề 

án. 

6. Sở Nội vụ 

Đánh giá công tác tham mưu cho UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ 

hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù; việc xây dựng quy 

trình, quy định hướng dẫn chế độ, chính sách đối với lực lượng thực hiện công 

tác tái hòa nhập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất lựa chọn những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án. 

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Tổng hợp kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm nghĩa 

vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù; xác nhận kết quả 

thi hành án khi có yêu cầu; công tác phối hợp với chính quyền địa phương vận 
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động người chấp hành xong án phạt tù hoặc thân nhân gia đình thực hiện các 

nghĩa vụ dân sự theo quyết định của tòa án khi họ có điều kiện thi hành.  

8. Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách 

nhiệm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp đảm 

bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù đạt hiệu 

quả cao. 

9. UBND các huyện, thành phố 

Kết quả công tác chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, UBND cấp xã tiếp nhận, 

quản lý, giáo dục và tạo điều kiện giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa 

nhập cộng đồng; công tác tổ chức dạy nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm, 

xóa đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo, bảo lãnh cho vay 

vốn; việc lồng ghép đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

"Đào tạo nghề cho người lao động nông thôn đến năm 2020". 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và chức năng, nhiệm vụ được giao các 

sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện bảo đảm chất 

lươṇg và đúng thời gian quy điṇh.  

(Đề cương báo cáo tổng kết Đề án gửi kèm theo Kế hoạch này). 

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh trong công tác hướng dẫn, đôn đốc 

các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết 

quả báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: TC, TP, NV, LĐTBXH, TTTT; 

- CAT, Cục THADS tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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