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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022

 Thực hiện kế hoạch số 2515/KH - UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022. Ủy ban nhân 
dân huyện Gia Lộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 
2022 trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, thể hiện truyền thống 

nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời khuyến 
khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực học tập, 
lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có 
ích cho xã hội.

- Công tác đặc xá năm 2022 phải được tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm 
dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, không để xảy 
ra sai sót và tiêu cực.

- Công tác đặc xá phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc 
gia và trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt “ Chiến lược quốc gia phòng, 
chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện 
thuận lợi cho những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm 
ổn định cuộc sống, tránh tái phạm. 

- Xác định trách hiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị, 
địa phương, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc thực hiện công tác 
đặc xá năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an huyện
- Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, 

UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2022 và thực 
hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ - CP ngày 17/4/2020 của Chính phỉ 
quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, 
trong đó có người được đặc xá .

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022, bảo 
đảm theo quy định của Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước, 
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Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và Kế hoạch của Công an về đặc xá 
năm 2022.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện trong 
việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành 
án phạt tù.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương 
tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2022 và  công tác tái hòa nhập cộng đồng cho 
người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người được đặc xá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

- Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ 
chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp 
đỡ người được đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người đặc xá 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 người có hành vi tái phạm tội và vi 
phạm pháp luật; định kỳ hoặc khi có yêu cầu tổng hợp số liệu, tình hình, đánh giá 
kết quả thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được 
đặc xá tái hòa nhập cộng đồng để tập hợp báo cáo Công an tỉnh và UBND huyện.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất với UBND huyện khen thưởng cho 
những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2022.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện
 Phối hợp với Công an huyện giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tổ chức 
triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn huyện; theo dõi, đôn 
đốc các ban, ngành,đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện 
công tác đặc xá năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế 
hoạch này.

3. Phòng Văn hóa thông tin
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan thông tin truyền 

thông tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng Quyết định về 
đặc xá của Chủ tịch nước Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và Kế hoạch 
của Công an về đặc xá năm 2022, chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng 
của Đảng, Nhà nước đối với người được đặc xá. Tuyên truyền trách nhiệm của 
các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân xóa bỏ thái độ kỳ thị, mặc 
cảm đối với người được đặc xá và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định 
cuộc sống, tránh tái phạm tội và vi phạm pháp luật; tuyên truyền những gương 
hoàn lương tiêu biểu, những mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực 
giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng thông tin, 
tuyên truyền giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá bằng 
nhiều hình thức nhằm định hướng, khuyến khích, động viên xóa bỏ định kiến và 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người được đặc xá.
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4. Phòng Tư pháp
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cung cấp các thông tin, tài liệu, giấy chứng 

nhận, xác nhận các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội có liên quan và UBND 

các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt 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; đồng thời quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ những người 
được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc 
sống, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

6. Phòng Y tế
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện công tác đặc xá 

năm 2022 an toàn, đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.
- Chỉ đạo bệnh viện, Trung tâm y tế huyện tổ chức giám định cung cấp 

các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá.
- Chỉ đạo các cơ quan y tế phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thực hiện công tác 

đặc xá năm 2022 và cơ sở giam giữ phạm nhân phòng chống dịch bệnh Covid- 
19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện công tác đặc xá năm 2022.

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu Chủ tịch UBND huyện cân đối ngân sách, bố trí kinh phí từ 

Ngân sách Nhà nước theo quy định để phục vụ công tác đặc xá năm 2022 và 
kinh phí hàng năm để đảm bảo thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng, công 
tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá về cư trú trên địa bàn huyện.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn phối hợp 

với các tổ chức thành viên và các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương về đặc xá năm 2022;  Phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục 
giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện về 
việc làm, ổn định cuộc sống; trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái 
phạm tội và vi phạm pháp luật.

- Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong 
việc thực hiện công tác đặc xá năm 2022 theo quy định của pháp luật.

9. Tòa án nhân dân huyện
- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

trong việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2022 cho người được hoãn, tạm đình 
chỉ chấp hành án phạt tù.

- Rà soát, phát hiện những phạm nhân có kháng nghị theo thủ tục giám 
đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự để thông báo 
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kịp thời cho các Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an 
huyện và cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá biết.

10. Viện kiểm sát nhân dân huyện
- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện phát hiện những phạm nhân có kháng 

nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm 
hình sự để thông báo kịp thời cho các Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành 
án hình sự Công an huyện và Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá biết; Phối hợp 
với Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện trong việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá 
năm 2022 cho người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, việc thực hiện Quyết 
định đặc xá của Chủ tịch nước theo quy định của Luật đặc xá và Hướng dẫn của 
Hội đồng tư vấn đặc xá.

11. Chi cục Thi hành án dân sự huyện
- Phối hợp với các Trại giam, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự 

Công an huyện cung cấp thông tin, giấy tờ có liên quan đến nghĩa vụ thi hành 
phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự của người đủ điều kiện được đề 
nghị đặc xá, chuyển giao giấy tờ, tiền, tài sản mà người phải thi hành hình phạt 
tiền, tịch thu tài sản, bồi thường thiệt hại và các nghĩa vụ dân sự khác đã nộp.

12. Các ban ngành, đoàn thể huyện
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động quán triệt, triển khai 

thực hiện công tác đặc xá năm 2022; đồng thời phối hợp với UBND các xã, thị 
trấn trong công tác giáo dục, giúp đỡ và hỗ trợ việc làm, vay vốn, giúp người 
được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

13. UBND các xã, thị trấn
- Xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, 

đoàn thể của xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đặc 
xá năm 2022; thực hiện có hiệu quả 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, trong đó có người được đặc xá.

- Tiếp nhận người được đặc xá và có kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ 
người được đặc xá về cư trú tại địa phương ổn định cuộc sống, có ích cho xã hội 
và cộng đồng.

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan 
chức năng, các doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc 
làm cho người được đặc xá; bảo lãnh cho vay vốn, hỗ trợ vốn nhằm giải quyết 
việc làm giúp người được đặc xá ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng tại 
địa phương.

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cá 
nhân trong địa bàn hỗ trợ các nguồn lực, phối hợp giúp đỡ và tạo điều kiện để 
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người được đặc xá học nghề, tìm việc làm, vay vốn sản xuất, kinh doanh để ổn 
định cuộc sống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nghiêm túc thực hiện.
- Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện giúp Chủ tịch UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo các cấp theo quy định./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (qua CA tỉnh) 
- Chủ tịch UBND huyện;
- PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Các Cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các Ban, ngành, Phòng Tư pháp;
- CA-TA-VKSND - Chi cục THADS huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, TT;
- Lưu VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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