
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

Số:          /UBND-NC 
V/v triển khai thực hiện  

công tác đặc xá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

     

  Sơn Dương, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 
- Các tổ chức chính trị- xã hội huyện; 

- Công an huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

Căn cứ Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch 
nước về đặc xá năm 2021; Hướng dẫn số 63/HĐ-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của 

Hội đồng tư vấn đặc xá về triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-
CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh 
Tuyên Quang về 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.  

Để giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc 

sống, hạn chế vi phạm pháp luật, tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật 
tự, an toàn, ổn định xã hội tại địa phương, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về đặc xá năm 
2021, Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về 

đặc xá năm 2021 bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú phù hợp với tình 
hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương; thông qua tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức về pháp luật của cán bộ và Nhân dân, để nhận thức đúng về ý 
nghĩa của công tác đặc xá là thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà 

nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người bị kết án phạt tù; đồng 
thời khuyến khích người bị kết án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao 

động cải tạo để được hưởng đặc xá, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích 
cho xã hội, từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị, huy động sự ủng hộ, tham gia 
tích cực, tự giác của toàn xã hội trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ 

người chấp hành xong án phạt tù nói chung, người được đặc xá nói riêng. 

2. Công an huyện 

- Chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển 
khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng sau đặc xá. Chú ý công 



tác vận động quần chúng tham gia việc quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi 

tại cộng đồng dân cư, ngăn ngừa không để số người đã được đặc xá tái phạm tội. 

- Hướng dẫn UBND cấp xã, chỉ đạo Công an cấp xã tổ chức tiếp nhận, 

quản lý, đăng ký hộ khẩu, cấp Căn cước công dân, tìm hiểu hoàn cảnh từng 
người được đặc xá trở về địa phương, gặp gỡ, động viên, quản lý, giáo dục, giúp 

đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giới thiệu, 
vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, tiếp nhận, tạo việc làm cho người được đặc 

xá ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm chắc danh sách người 
được đặc xá, kịp thời phát hiện số người được đặc xá không về nơi cư trú, số 

người được đặc xá từ các địa phương khác đến địa phương cư trú, số người được 
đặc xá có biểu hiện điều kiện, khả năng phạm tội, vi phạm pháp luật để xây 

dựng kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác đặc xá năm 2021 tại địa 

bàn theo quy định. 

3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đặc xá năm 2021, cung 

cấp các thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân, chứng nhận, xác nhận về 
hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác cho phạm nhân được 

xét đề nghị đặc xá. 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng, phân công tổ 
chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người 

được đặc xá. 

- 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 việc làm cho người được đặc xá. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện 

- Triển khai và tổ chức thực hiện cơ chế chính sách của Nhà nước, của 
tỉnh và của huyện về dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm nhằm hỗ trợ, giúp đỡ 

người được đặc xá để có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

 - Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và 

giải quyết việc làm cho người được đặc xá, quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần 
cho những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.  

5. Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức cho các tầng lớp 

nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người được 
đặc xá năm 2021; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tổ 
chức, cá nhân trong việc xoá bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị đối với người 

được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần 
phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.  



- Xây dựng các phóng sự, tin, bài; tăng cường thời lượng tuyên truyền, 

phổ biến nội dung các văn bản quy định của Nhà nước về triển khai thực hiện 
đặc xá năm 2021. Tuyên truyền, giới thiệu những mô hình, điển hình tiên tiến, 

người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện 
các biện pháp giúp đỡ người được đặc xá, những gương điển hình trong tái hoà 

nhập cộng đồng. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, 
Nhân dân về văn bản pháp luật liên quan công tác đặc xá năm 2021; đồng thời 

tham gia tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ tạo điều kiện cho người 
được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống. 

7. Các cơ quan, đơn vị khác 

Căn cứ các quy định của pháp luật, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện 
quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ tạo công ăn việc làm để người được đặc xá 

ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (Thực hiện); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- LĐ VP HĐND và UBND huyện; 
- CVNC; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Giang Tuấn Anh 
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