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ICE HOACH
Trién khai thirc hin Ngh dnh so 49/2020/NB-CP ngày 17/4/2020 cila
ChInh phil quy dnh chi tit thi hành Lut Thi hành an hInh sip' v tái hoà
nhp cong dung trên dja bàn tinh Quãng TrI
D trin khai thrc hin Nghj djnh su 49/2020/ND-CP ngày 17/4/2020
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành Lut Thi hành an hInh sir ye tái boa
nhp cong dông (sau day gi tat là Nghj djnh so 49/2020/ND-CP); Uy ban nhân
dan tinh Quãng Trj ban hành kê hoach triên khai thirc hin nhu' sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1.Triên khai thirc hin kjp thyi, thông nht, có hiu qua các quy djnh cüa
Nghj djnh so 49/2020/ND-CP nhãm thrc hin chInh sách hInh sir nhân do dôi
vâi ngui chap hành xong hInh pht til, giüp h9 on djnh cuc song, tái hoà nhp
cong dông, gop phân phông ngüa, han ché tInh trng tái phim, vi phm pháp
lut, báo dam an ninh, trt tir trong tInh hInh rni.
2. Xác djnh ni dung thirc hin và phân cOng trách nhim cii the cho các
sâ, ban, ngành, Uy ban nhân dan các cap, các doàn the, tO chirc chInh trj xã hi
trén dja bàn toàn tinh trong thirc hin Nghj djnh so 49I2020/NE-CP.
3. Các s&, ban, ngành, Uy ban nhân dan các cap trên toàn tinh phâi bào
dam slr phôi hçip chat che; tIch circ, chü dng tham mi.ru và to chirc thirc hin có
hiu qua; kjp thii don dOe, huâng d.n, tháo g nh0ng khó khän, vuâng mac
trong qua trinh thrc hin Nghj dnh so 49/2020/ND-CF.
II. NQI DUNG NHIM VIJ TRQNG TAM
1. Thông tin, truyn thông, giáo dyc v tái hôa nhp cngaung
Xây drng kê hoach cii the, to chirc hi nghj quán trit, triên khai, phO
biên ni dung Nghj djnh sO 49/2020/ND-CP den cOng chirc, viên chrc, can b
cüa các sà, ban, ngành, các doàn the, to chtrc chInh tn - xä hi, TJy ban nhân dan
cap huynvà quân chilng nhân dântrên dja bàn toàn tinh.
Tiên hành tuyên truyên, phô biên vôi hInh thi:rc da dng, phü hqp vi chü
truang, chInh sách cüa Dáng, Nba nu6c ye các bin pháp dam bâo tái hOa nhp
cong dOng; các quyén, nghia vçi cüa nguäi chap hành xong an phtt tñ, cüa quân
chüng nhân dan; các cách lam hay, mô hInh hot dng hiu qua, guang nguôi
chap hành xong hInh phat tü tái hôa rihp cong dOng tiêu biêu; guang ngir?i tot,
vic tOt trong cOng tác quán l', giáo diic, giüp d ngthi chap hành xong hInh
phttü...
2. Thy'c hin tot cong tác chuãn bj cho pham nhãn tái hôa nhp cong
dung
TOchrc tii van tam 1)2 cho phm nhân chun bj chp hânh xong hInh
phat tü nhäm cung cap kiên thtrc, k nãng can thiêt giüp h9 nâng cao khã näng
giái quyét kho khAn trong qua trInh hOa nhp cong dOng tai n0i v Cu trü.

2
H trçi v các thu tiic pháp 1 nhis: dang k32 Cu trü, dãng k h tjch, cap
can cuac cong dan; vay vOn, däng k kinh doanh, k' kêt hqp dông lao dng và
các thu tic hành chInh khác theo quy djnh cüa pháp 1ut.
T chirc hithng dn cho phm nhân 1p kê hoach tái hôa nhp cong dông
cho bàn than; phôi hçp tO chüc cung cap thông tin thj tru0ng lao dng, tii van,
djnh hithng ngh nghip, gith thiu vic lam; dào tao nghê, bôi dung nâng cao
tay nghê.
Thirc hin vic thông báo ye ngày pharn nhân chap hành xong hInhphat
tü cho Co quan thi hành an hInh sir Công ,an cap huyn, Uy ban nhân dan cap xã
hoc co quan, tO chirc noi h9 ye cu trü dé có các bin pháp tiêp nhn, giáo dic.
giüp d phü hqp.
3. Trç giáp ye tam I, h trq các thu tyc pháp 1 cho ngirôi chip
hành xon hInh phit tü
Tiên hành trg giüp ye tam l ngay khi ngithi chap hành xong hinh phat tü
ye Cu trü tai da phuong nhäm ho trçl, giüp dc h9 xây dirng niêm tin, nghj hrc,
chj phân dâu tái hôa nhp cong dông và phOng tránh các hành vi tiéu crc, vi
pham pháp lut.
H trq, hithng dan các thu tic pháp l can thiêt cho ngui chap hành
xong hInh phat tü khi h9 là ngi.thi tham gia to tiing hInh sr; là duong sr tham gia
t ting dan sr, hành chInh; khi thirc hin các giao kêt hqp dOng dan sir; lam thU
tiic dé nghj tOa an ra quyêt djnh xóa an tIch, dê nghj cap phiêu l ljch tu pháp và
thirc hin các thU tiic hành chInh khác theo quy djnh cUa pháp lu.t.
4. Dào to ngh, to vic lam cho nguôi chp hãnh xon hInh phit tü
To chtrc hO trg, dao tao nghê và ho trg vay vOn dê phát triên san xuât, t?o
vic lam cho ngu&i chap hành xong hInh phat tU thuc din ducic hithng chInh
sách ho trg theo quy djnh cUa pháp lut hin hành và chInh sách h trçl cUa tinh.
To chirc tis van, gii thiu vic lam mien phi cho nguOi chap hành xong
hInh pht tU.
5.Các bin pháp h trçr khác
To chtrc tiêp nhn, giáo dtc, giUp di ngu?ii chap hành xong hinh pht tu
dê tái hOa nhp cong dOng và phông ngira các hành vi vi phm pháp 1ut.
ChU dng nghiên ciru, ban hành the co chê, chInh sách phU hcrp vi quy
djnh cUa pháp 1ut và thirc tien dé khuyên khIch các doanh nghip, các co s, to
chUc, Ca nhân san xuat kinh doanh tharn gia tu van, h trçi các thu tiic pháp 1,
dào tao nghê, gii thiu vic lam và tiêp nhn ngui chap hành xong hInh phat
tU vào lam vic. Lp dir toán chi thungxuyên hang näm và dam báo kinh phi tir
ngân sách, dOng thai huy dng các nguôn hrc khác cUa dja phuong dê thirc hin
có hiu qua các bin phap báo dam tái hOa nhp cong dOng.
6. Quán trit, triên khai thirc hin các van ban chi dao cUa các ban, b
ngành cO lien quan ye hung dn quy djnh chi tiêt thirc hin Nghj djnh so
49/2020/ND-CP. TO chirc nghiên cüu, kiên nghj vói các cap có thâm quyên, các
ban, b, ngãnh Trung uang bô sung hoân thin van bàn quy pham pháp Iu.t quy
djnh ye chê d, chInh sách, giUj dä dOi vâi phm nhân, ngu'ii chap hành xong
hInh phat tU tái hèa nhp cong dOng.

3
7. Djnh k' t chüc sa kit, rut kinh nghim; biêu ducing, khen thu&ng các
t chtrc, cá nhãn có thành tIch xuât sac trong vic thirc hin nghj djnh
49/20201ND-CP.
III. PHAN CONG TRACH NHIM CV THE
1.Côngantinh
Chü trI tham mini Chü tjch Uy ban nhân dan tinh chi. dao thirc hin các
bin pháp bão dam tái hoà nhp cong dông dôi vó'i ngi.r6i chap hành xong hmnh
phat tü theo quy djnh cüa Nghj djnh 49/2020/ND-CP.
Chü dng phôi hçp vói các sâ, ban, ngành lien quan, Uy ban nhân dan
các cap, các doàn the, to chirc chInh trj - xã hi trên toàn tinh nghiên ciru, dê
xuât ban hành co chê chInh sách, các diêu kin nhãm giüp do ngix?i chap hành
xong hInh phat tü ye cu trü tai dja bàn tinh vi.rcrt qua khó khan, on djnh cuc
song;
Chi dao, hung dn Cong an cap huyn tharn mini vàphôi hgp to chuic
th%rc hin các bin pháp bào dam tái hoà nhp cong dông dôi vói ngui chap
hành xong hInh pht tà; duy trI các mô hInh dang boat dng có hiu qua, dông
thii nhãn rng xây dirng them các mô hInh, diên hInh ye tái hoà nhp cong dông
dánh giá
tai dja phuong mInh. Dinh ks', dt xuât tiên hành vic tong hcip
tInh hInh, két qua thirc hin vic tiêp nhn, quân 12, giám sat, giáo dic, giüp dc
ngthi chap hành xong an phat tü ye cu trü tai dja phuo'ng dé báo cáo Uy ban
nhân dan tmnh và Bô Cong an theo quy djnh.
Chi dao Trai tam iam, Co quan thi hành an hInh s1r Cong an cap huyn
to chirc tuyên truyn, ph bin Nghj djnh 49/2020/ND-CP den các phrn nhân
dang chp hành an pht tü dê hp nm duqc ni dung, hiêu ducc chinh sách nhãn
dao, khoan hông cüa Dáng, Nhà nuâc. Phôi h9p vâi các co quan, don vj chüc
näng thirc hiên cac biên phap chuân bi tal boa nhâp cong dông cho pham nhân
Dê xuât so ket, tOng kêt và bieu throng, khen thu&ng các tp the, cá nhân
có thành tIch xuât sac trong thixc hin Nghj djnh sO 49/2020/ND-CP theo timg
giai doan ct the.
Hang näm, phôi hqp vOi S& Tài chInh tham mu'u Uy ban nhân dan tinh
1p dir toán ngãn sách theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nba nuâc dê dam bão
thirc hin Cong tác tái boa nhp cong dOng dOi viii ngu?ii chap hành xong an phat
tü.
A
2. So' Thong tin va Truyen thong
Chü tn tham mum Uy ban nhân dan tinh xay dçmg kê hoach chi dao các
s, ban ngành có lien quan, Uy ban nhân dan cap huyn, các co quan thông tin,
truyên thông dja phuxong to chüc trien khai thurc hin cOng tác thông tin, truyên
thông, giáo diuc y tái hoà nh.p cong dông dOi vâi ngui chap hành xong hInh
phat tü.
3. S& Lao dng, Thtwng binh và Xã hi
Chc trI phôi hqp v&i Cong an tinh xây dirng ké hoach, tO chirc dào tao
nghê, tu van, giOi thiu vic
cho vay vOn h9c nghê, tao vic lam cho ngui
chap hành xong hInh pht tü; chi dao Trung tam djch vii vic
doanh nghip
boat dng djch yu vic lam cüa dja phuong phOi hp th?c hin tu van, gii thiu
so

so

so lieu,

A

A

lam,

lam,
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vic lam, dào tao k náng ngh cp chirng chi ngh cho phm nhân dang chip
hành an tai trai tam giam, các nhà tam giU Va ngl.r1i chap hành xong hInh pht tü
dang cu trü tai dja phurang.
Tharn mini Uy ban nhân dan tInh ban hành chInh sách dc thu dê ho trg
dào tao ngh nghip, cho vay uu dãi dôi vài ngu?i chap hành xong an pht tü.
Quyêt djnh tiêp nhtn vào Trung tam bão trçl xã hi dôi vOi ngithi chap
hành xong hInh phat tü có hoàn cãnh dc bit khó khãn, không ncli cu tn1 nhât
djnh, không tr lo duçic cuc song.
4.S&TàichInh
Can cü khã nãng can dôi ngãn sách, chü trI, phôi hçp Cong an tinh tham
muu Uy ban nhân dan tinh bô trI kinh phi t1r ngân sách nba nuâc dam bào cho
vic thirc hin các bin pháp bão dam tái hôa nhp cong dông dôi vâi ngui
chap hành xong hInh phat tu theo cap ngân sách nhà nithc hin hành.
5.S&Ttrpháp
Phôi hçip vâi các si, ban, ngãnh, doàn the có lien quan tuyên truyên, pho
biên các quy djnh cüa pháp 1ut ye tái hoà nhp cong dông dôi vi ngu1i chap
hành xong hInh pht th.
Thirc hin vic ctp nht thông tin ye tlnh hlnh an tIch cüa ngui bj kêt an
Va cap Phiêu 1 Ijch ti.r pháp cho ngu&i chap hành xong an phat tü khi cO yêu
câu; huàng dn các thu tVc xoá an tIch cho ngui chap hành xong an phat tü.
6. Cyc Thi hành an dan sty
Rà soát, 1p hO so dê nghj Toà an xét mien, giãm nghta vii thi hành an
dan sir cho ngi.thichâp hành xong hInh phat tü khi Co dü diêu kin. Giãi quyêt
khiêu nai to các ye thi hành an dan s1r theo quy djith cüa pháp 1ut.
Phôi hqp Trai tam giam Cong an tinh, Co quan Thi hành an hInh sir
Cong an cap huyn noi nguM phãi thi hành an dang chap hành an dê thông báo,
don dôc, hu&ng dan ngui phâi thi hành an hoc than nhân cüa h9 kjp thi np
tiên, tài san tai các Cor quan Thi hành an dan sir dê bô sung giây xác nhn két
qua thi hành an vào hO so pharn nhân, phiic vii vic xét, dê nghj dc xá, giàm an
hoäc tha tü truâc thO'i han có diêu kiên.
7.BChihuyquãnstytinh
Thrc hin huàng dan, chi dao theo phân cap quán 1 cüa quãn di; chi
dao các don vj trrc thuc (Ban CHQS huyn, thj xã, thành hoic cap Trung doàn
tuccng duong) tiêp nhn ngithi bj pht ti truóc day là quân nhân, cOng nhân viên
chuc quOc phOng thuc quyên dã chap hành xong hInh pht tü ye iai don vj.
8. Các sO', ban, ngành, doàn the, to chüc có lien quan
Trong phm vi chuc näng, nhim vii, quyên han duc giao, có trách
nhirn chi dao, hurng dn vic phOi hçip thirc hin các bin pháp bào dam tái
hOa nhp cong dông dOi vcii ngr?i chap hành xong hInh phat tü.
9. D ngh Uy ban Mt trn t quôc Vit Nam tinh
Chü tn, chi dao các to chuc thành viên phôi hcip v&i hrc luqng Cong an
thrc hin có hiu qua các bin pháp bão dam tái hoà nhp cong dong dOi vOi
nguYi chap hành xong hInb pht ti, lông ghép trong thirc hin các D an,
chtrang trInh, cuc 4.n dng, phong trào dang triên khai ô các dja phuong. Thrc
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hin trách nhim giám sat và phân bin di vri các chInh sách giüp dc nguñ
chap hành xong an pht th.
10. Uy ban nhãn dan cap huyn
To chüc thrc hin các bin pháp bão dam tái hôa nhtp cong dông; có
chInh sách phii hçip dé khuyén khIch các c quan, to chrc, cá nhân trong vic
to diêu kin dê ngui chap hành xong hInh pht tü có diêu kin h9c nghê, tIm
viêc lam, on djnh cuc song.
Chi dao Uy ban nhân dan c.p xâ, các c quan, doàn th& t chüc xã hi
thiic hin cong tác tiêp nhn, quán 1, giám sat, giáo diic, giip d ngui chap
hành xong hInh pht tii ye cix tth a dja phuang.
To chirc vic day nghé, giái quyêt vic lam, giüp nguai chap hành xong
hInh phat tü tái hôa nh.p cong dOng; thrc hin các chInh sách trçl giüp khác theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
Chi dao Dài truyên thanh ca s& tang cuang cong tác tuyên truyên, phô
biên Nghj dnh 49/2020/ND-CP và các chü truang, chinh sách ye tái hôa nhp
cong dông den quãn chüng nhân dan tai dja phucing.
Chü dng nghiên ciru, hçc tip, trao dôi kinh nghim ti'r các dja phucing
dä thrc hin có hiu qua cong tác tái hôa nhp cong dOng dOi vâi ngtthi chap
hành xong hInh phtt tü dê dê ra các giái pháp triên khai thirc hin phü hqp vói
tInh hInh, diêu kiin kinh té - xã hOi cña dja phixong.
IV. TO CHU'C THIC HIN
1. Các sâ, ban, ngành, doàn the cap tinh; Uy ban nhân dan cap huyn can
cir ngh! djnh so 49/2020/ND-CP và chirc nãng, nhim vii, ni dung ducic phân
cong theo Ké hoach nay dé xây d%rng kê hoach to chüc triên khai thirc hin.
Djnh kS' hoc theo yêu câu tong hçip báo cáo kêt qua thirc hin ye Uy ban nhân
dan tinh (qua Cong an tinh).
2. Giao Cong an tinh theo dOi, huóng dan, don dôc, kiêm tra thirc hin
Kê hoach nay và tong hgp kêt qua báo cáo Uy ban nhân dan tinh và B Cong an
theo quy djnh./. c'&
Noi nI:In:
- BCôngan;
- Thuing trijc Tinh iy;
- TInrxng trirc I-IDND tinli;
- UBMTFQVN tinh;
- Chii tjch, các PCT UBND tinh;
- Các co' quan chuyên mon thuôc UBND Tinh;
- Các Doàn the cap tinh;
- UBND các huyn, thành phO, thi xã;
- Ltxu: VT, NC.
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