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BÁO CÁO 

Sơ kết thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật  
cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp  

tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập 
cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ  

giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn huyện Chi Lăng 
 

Thực hiện Công văn số 3835/CAT-PC10 ngày 07/11/2018 của Công an tỉnh 
Lạng Sơn về việc sơ kết Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 
các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh 
thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021 trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Đề án). UBND huyện Chi Lăng báo cáo kết quả 
triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

1. Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 02/3/2018 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND 
ngày 16/3/2018 để chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
nắm thực hiện nghiêm túc nội dung của Đề án. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân 
dân, đặc biệt là nhóm đối tượng trong diện phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, 
thị trấn trên đại bàn biết để thực hiện. 

2. Đối với các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 
chủ động xây dựng kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động 
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo chức năng nhiệm vụ thuộc phạm vi 
quản lý của Đề án như: Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông đã chủ động 
xây dựng các tin bài tuyên truyền về chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; những tấm gương tái hòa nhập cộng đồng vươn lên trong cuộc 
sống; nâng cao trách nhiệm tuyên truyền của các cấp, các ngành và nhân dân xóa 
bỏ kỳ thị đối với các đối tượng của Đề án…; Ủy ban MTTQ Viêt Nam và các đoàn 
thể huyện triển khai thực hiện các nội dung Đề án, phối hợp với các cơ quan chức 
năng thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi Đề 
án. Trong đó Hội liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên huyện chủ động xây dựng kế 
hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị, chính quyền các xã, thị trấn xây dựng, 
nhân rộng mô hình phổ biến giáo dục pháp luật. 

3. Công tác tuyên truyền về Đề án đa dạng, bằng nhiều hình thức như trong 
các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể, trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
xây dụng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự phản ánh các hoạt động trong quá 
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trình triển khai thực hiện Đề án để nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán 
bộ và quần chúng nhân dân trên địa bàn, cùng chung tay thực hiện Kế hoạch số 
43/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án tăng 
cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người 
bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới 
ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ 
nhỡ giai đoạn 2018 - 2021. 

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, 
giúp đỡ người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành 
chính, người mới ra tù tái hòa 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 người chấp hành 
xong án phạt tù thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, cấp giấy chúng minh nhân 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 
chứ,c cá nhân tham gia hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm giúp đỡ người chấp 
hành xong án phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp 
xử lý hành chính, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ sớm có 
việc làm ổn định cuộc sống, không tái phạm tội. 

5. Trong kỳ Công an huyện đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp 
luật cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện được 
259 trường hợp; 08 trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; 180 
trường hợp người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; 298 trường hợp trong 
diện cần thiết công tác tổ chức tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án 
phạt tù. Rà soát số người chấp hành xong án phạt tù thuộc diện tái hòa nhập cộng 
đồng có đủ điều kiện vay vốn, hướng dẫn họ hoàn thiện các thủ tục vay vốn, thẩm 
định hồ sơ đảm bảo việc vay vốn đúng quy định. Trong năm 2018 đã có 03 đối 
tượng hợp đồng vay vốn từ Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành 
xong án phạt tù vay vốn về sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã chỉ đạo các lực lượng, đặc biệt là lực 
lượng Công an xã, thị trấn chủ động nắm chắc số đối tượng thuộc diện Đề án, quản 
lý chặt chẽ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng thực hiện 
hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo Đề án. Thực 
hiện quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp, biện pháp xử lý hành chính tại 
xã, thị trấn; người được hoãn chấp hành án, người được đặc xá, tù tha chưa xóa án 
tích, tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1.111. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, 
phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện Đề án. 
Đồng thời Công an huyện ban hành Kế hoạch số 326/KH-CAH ngày 15/5/2018 
về thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp 
hành hình phạt tù; người bị án dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử 
lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm 
pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021. Luật thi hành án hình sự, Luật 
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thi hành tạm giữ, tạm giam…Đưa nội dung tăng cường phổ biến, giáo dục pháp 
luật cho các đối tượng của Đề án thành nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong chương 
trình công tác năm. Giao Công an huyện chủ trì, kiểm tra, đôn đốc các đội nghiệp 
vụ, Công an các xã, thị trấn triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn huyện theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả theo yêu cầu, mục tiêu của Đề án 
như: Xây dựng quy trình tiếp nhận, giáo dục, giúp người được đặc xá, người 
chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương đều được tiếp nhận, giáo dục 
giúp đỡ và được hỗ các thủ tục pháp lý cần thiết tạo điều kiện để họ tái hòa nhập 
cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

2. Công an huyện chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông của huyện 
xây dựng nhiều tin bài, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng về Đề án. Qua đó năng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ 
chức và quần chúng nhân dân trong việc tiếp nhận, giáo dục, giúp đỡ người 
chấp hành xong án phạt tù về nơi cư trú, xóa bỏ mặc cảm, tránh phân biệt đối 
sử, tạo điều kiện giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

3. Thực hiện tốt nội dung Đề án nên thời gian qua số người chấp hành 
xong án phạt tù về địa phương cư trú đã cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động 
tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống, tích cực tham gia vào các hoạt động địa 
phương nơi cư trú, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

1. Quá trình thực hiện Đề án các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, 
UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp 
dụng biện pháp tư pháp, hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái 
hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ 
chưa được thường xuyên, liên tục. 

2. Ý thức chấp hành pháp luật của một số người thuộc diện Đề án còn hạn 
chế như tự ty, mặc cảm, ngại tiếp xúc với xã hội, chưa chủ động tìm kiếm việc 
làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, một số ít đối tượng lười lao động 
dẫn đến tái phạm tội. 

3. Công tác lập hồ sơ tái hòa nhập cộng đồng còn gặp khó khăn do một số 
đối tượng không đến trình diện chính quyền địa phương, một số đối tượng khi 
về địa phương trình diện xong thì đi làm ăn xa, gây khó khăn cho công tác quản 
lý, giáo dục.  

4. Kinh phí đảm bảo cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho đối tượng tái hòa nhập cộng đồng của cơ quan chức năng chưa 
được quan tâm, do đó việc kiểm tra, hướng dẫn, nghiên cứu học tập kinh 
nghiệm, xây dựng nhân rộng mô hình điển hình hòa nhập cộng đồng, công tác 
hồ sơ gặp nhiều khó khăn. 

5. Công tác thông tin tuyên truyền về Đề án còn hạn chế, chưa tổ chức 
được các đợt tuyên truyền rộng rãi, số lượng, tin bài, phóng sự phản ánh về tái 
hòa nhập cộng đồng ít, chủ yếu đan xen trong các chương trình truyền thanh, 
truyền hình chung. 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành 
thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án theo chức năng nhiệm 
vụ được giao; cân đối ngân sách cấp kinh phí để thực hiện Đề án. 

2. Đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ kinh phí, phương tiện cho lực lượng Công 
an tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang 
chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện 
pháp xử lý hành chính, người mới ra tù hòa nhập cộng, thanh niên vi phạm pháp 
luật, lang thang cơ nhỡ, thường xuyên phải đi cơ sở, các xã vùng sâu, vùng 
xa…; trong công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, dạy nghề cho đối tượng thuộc 
Đề án có nhiều cơ hội tham gia lựa chọn ngành nghề sau khi chấp hành xong án. 

V. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện làm tốt công tác tham mưu cho UBND 
huyện chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả, trong đó quan tâm đến công tác tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau 
khi chấp hành xong hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 
các biện pháp xử lý hành chính, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang 
cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn để họ ổn định cuộc sống không vi phạm pháp 
luật, không tái phạm tội, phạm tội mới. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông 
tin đại chúng về thực hiện Đề án nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, 
chính quyền các cấp, các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị 
trấn từ đó cùng chung tay thực hiện tốt Đề án đạt hiệu quả cao nhất. 

Trên đây là báo cáo Sơ kết thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân huyện Chi 
Lăng./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (BC); 
- Công an tỉnh (BC); 
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND huyện (BC);  
- CT, PCT UBND huyện; 
- Công an huyện;  
- Lưu: VT, CAH. 

 CHỦ TỊCH 
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