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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-NC Lạng Sơn, ngày       tháng  4  năm 2020 

V/v triển khai thực hiện công tác 

tha tù trước thời hạn có điều kiện 

 

 
           Kính gửi:   

- Các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; 

- Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án 

nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các huyêṇ, thành phố. 

 

Qua công tác theo dõi, quản lý thời gian qua, các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố đã chủ động, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn; công tác xét, đề nghị, 

quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo khách quan, công bằng, 

dân chủ; công tác quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện đảm bảo chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tha tù trước thời hạn ổn 

định cuộc sống, do đó đa số người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp 

hành nghiêm các nghĩa vụ chấp hành án… góp phần bảo đảm an ninh trật tự 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết 

quả đạt được trong quá trình thực hiện còn có một số khó khăn, vướng mắc như: 

một số sở, ban, ngành chưa thực sự quyết liệt trong việc triển khai, thực hiện; 

công tác tham mưu, đề xuất các chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc 

làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện còn hạn chế; các cơ quan 

tư pháp chưa thống nhất quan điểm về áp dụng hủy Quyết định tha tù trước thời 

hạn có điều kiện theo khoản 4 Điều 66 Bộ Luật hình sự, khoản 10 Điều 368 Bộ 

Luật Tố tụng hình sự; về việc xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 

phạm nhân mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên một năm, chưa có văn 

bản hướng dẫn cụ thể; việc tham mưa, bố trí kinh phí để bảo đảm thực hiện công 

tác tha tù trước thời hạn có điều kiện còn hạn chế. 

Để tiếp tục thực hiện tốt Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện và quán 

triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ 

Trương Hòa Bình tại Công văn số 1758/VPCP-NC ngày 06/3/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về thực hiện kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tha tù 

trước thời hạn có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau: 
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1. Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan Thường trực tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tha tù trước thời hạn có 

điều kiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc công tác xét, đề nghị tha tù 

trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân; chỉ đạo lực lượng Công an cấp cơ 

sở nhất là lực lượng Công an cấp xã làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám 

sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, hạn chế việc vi 

phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện, có biện pháp khắc phục, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm 

quyền để giải quyết theo quy định. 

2. Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ 

chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của các Bộ, ngành Trung ương 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về tha tù trước thời hạn có điều kiện theo 

quy định của pháp luật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên 

truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân về Đề án tha tù trước thời hạn có 

điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã 

hội và quần chúng Nhân dân xóa bỏ thái độ kỳ thị, định kiến đối với người tha 

tù trước thời hạn có điều kiện, quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ họ ổn định cuộc 

sống. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu, tham mưu, 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách về đào tạo nghề, hỗ 

trợ tìm việc làm để giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ổn 

định cuộc sống. 

5. Sở Tài chính căn cứ quy định tại mục 7 phần VII Đề án triển khai thực 

hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 

1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh để bố trí nguồn kinh phí, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực 

hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trong năm 2020 và các năm tiếp 

theo.  

6. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh xem xét 

tham mưu, đề xuất với liên ngành tư pháp Trung ương có văn bản hướng dẫn cụ 

thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các trường hợp 

tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ, vi phạm pháp luật bị hủy 

Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và công tác xét tha tù trước thời 

hạn có điều kiện cho những phạm nhân mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại 

dài, để đảm bảo thực hiện thống nhất, đúng theo quy định của pháp luật. 
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7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các tổ 

chức đoàn thể tiếp tục chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động tham gia, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm quy định pháp luật. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện và chỉ đạo 

các cơ quan, tổ chức trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác 

tiếp nhận, quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; chủ 

động cân đối các nguồn kinh phí để cấp, hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện 

công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác 

tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện 

trên địa bàn./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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