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KẾ HOẠCH
Quản lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội,
người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn năm 2022
Thực hiện theo quy định của Bộ luật Thi hành án hình sự năm 2019 về
quản lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người đang chấp hành
hình phạt tại xã, thị trấn. Đồng thời để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà
nước về Thi hành án hình sự, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong
công tác Thi hành án hình sự, Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn triển khai kế
hoạch quản lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người đang chấp
hành hình phạt tại xã, thị trấn năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Thi hành án hình sự,
đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự,
nhất là công tác thi hành án phạt tù và các hình phạt ngoài hình phạt tù.
2. Tăng cường công tác xác minh, bắt, áp giải người bị kết án phạt tù đang
còn ngoài xã hội đủ điều kiện đi chấp hành án, hạn chế đến mức thấp nhất người
bị kết án phạt tù bỏ trốn, phạm tội mới.
3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương các
tổ chức chính trị - xã hội trong công tác theo dõi, quản lý, giám sát và giáo dục
người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn theo quy định của pháp luật, phân
công người kèm cặp, giúp đỡ họ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, tránh xa con đường phạm tội, sớm trở thành con người
lương thiện, có ích cho xã hội.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Trách nhiệm chung
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh
vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai
thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp bảo đảm quản lý, giám sát người có
án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn; cụ thể:
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a. Tham mưu, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc,
hiệu quả Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về các đối tượng chấp hành hình
phạt tại xã, thị trấn và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an có liên quan đến
người còn án phạt tù ngoài xã hội. Trong đó chú trọng đến Công tác quản lý
giám sát, công tác xác minh, tổ chức bắt, áp giải đi chấp hành án đối với bị án bị
kết án phạt tù đã hết thời hạn hoãn, tạm đình chỉ, tại ngoại; Công tác phân công
người kèm cặp, giám sát, giáo dục quản lý người chấp hành hình phạt tại xã, thị
trấn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các điều kiện nguy cơ có thể khiến
họ tái phạm hoặc trốn thi hành án. Duy trì, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối
hợp giữa các ngành chức năng và các địa phương trong việc quản lý, giám sát
người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn.
b. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, kịp
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tham mưu bố trí kinh phí và huy động các
nguồn lực hợp pháp để quản lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội,
người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn; kịp thời động viên, khen thưởng theo
thẩm quyền các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quản lý,
giám sát.
2. Phân công nhiệm vụ
a. Công an huyện Quan Sơn
- Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn
đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quản lý,
giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại xã,
thị trấn.
- Chủ động kiểm tra, xác minh điều kiện hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án
để kịp thời phát hiện các trường hợp cố tình hoặc vi phạm điều kiện dẫn đến
việc chưa thực hiện thi hành án; có văn bản đề nghị xử lý, phối hợp xử lý, văn
bản đề nghị phối hợp họp liên ngành để giải quyết các vấn đề xã hội của các đối
tượng hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, tại ngoại để thực hiện việc thi hành án
theo quy định.
- Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã tiếp nhận
quyết định thi hành án tại xã, thị trấn và thực hiện các nhiệm vụ về thi hành án,
quyết định thi hành án của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện. Chỉ đạo
lực lượng Công an xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo
dục giúp đỡ người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn; hướng dẫn, đôn đốc Công
an các xã, thị trấn việc thực hiện lập hồ sơ quản lý giám sát, giáo dục người chấp
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hành hình phạt tại xã, thị trấn theo quy định tại Luật thi hành án hình sự; bổ
sung, cập nhật hồ sơ thi hành án, đề nghị việc rút ngắn, xét giảm thời gian thử
thách theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quản lý, giám sát người có
án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn.
b. UBND các xã, thị trấn
- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, công tác bàn giao hồ sơ quản lý, giám
sát, giáo dục của Cơ quan THAHS Công an huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã
được giao nhiệm vụ tổ chức giám sát, giáo dục; Phân công người trực tiếp giám
sát giáo dục, tăng cường biện pháp giáo dục và làm tốt công tác phòng ngừa khi
người chấp hành án tại xã, thị trấn có dấu hiệu vi phạm pháp luật; Tổ chức cuộc
họp đề nghị xét giảm, rút ngắn thời gian thử thách đối với các đối tượng đủ điều
kiện báo cáo về Cơ quan THAHS Công an huyện để tiến hành xét giảm, rút
ngắn theo quy định của pháp luật.
- UBND các xã, thị trấn, Công an cấp xã, các ban ngành đoàn thể, người
được giao trực tiếp theo dõi giám sát phối hợp với gia đình người chấp hành án
để giáo dục người chấp hành án nhận thức được hành vi phạm tội của mình, từ
đó thực hiện đúng nghĩa vụ chấp hành án theo quy định của Pháp luật.
- Tổ chức lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội
và công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương, thực hiện các biện pháp bảo
đảm việc quản lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp
hành hình phạt tại xã, thị trấn.
c. Công an các xã, thị trấn
- Công an cấp xã tham mưu giúp UBND cấp xã theo dõi, giám sát người
chấp hành án hình sự tại xã, thị trấn tại địa phương. Nhận xét, đánh giá việc
chấp hành pháp luật, khi có đủ điều kiện để xem xét rút ngắn thời gian thử thách
của án treo; giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và
miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại, có trách nhiệm giúp
UBND cấp xã tổ chức cuộc họp để lập hồ sơ và đề nghị xem xét chuyển cho Cơ
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét đề nghị theo đúng quy
định của pháp luật.
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- Tiến hành xác minh, đề nghị Cơ quan THAHS Công an huyện xử lý các
trường hợp vi phạm pháp luật, không chấp hành quy định, nghĩa vụ của người
có án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn.
d. Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện
Chỉ đạo làm tốt công tác xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo;
giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp
hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại. Định kỳ hoặc đột xuất Viện kiểm sát
nhân dân huyện phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện kiểm tra việc
quản lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình
phạt tại xã, thị trấn.
e. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo
Phối hợp với Công an huyện Quan Sơn đề nghị cung cấp danh sách người
có án phạt tù còn ngoài xã hội, người đang chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn để
thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh tại cửa khẩu theo Luật xuất nhập cảnh của
Công dân Việt Nam ngày 22/11/2019 của Quốc hội.
g. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Nghiên cứu đề xuất, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương đảm bảo việc
thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch.
h. Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong
việc phối hợp quản lý, giám sát, xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người có án
phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại xã, thị trấn; kịp thời
tuyên truyền, biểu dương, khích lệ, nhân rộng những cá nhân điển hình trong
quá trình chấp hành án.
i. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, định
hướng cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện tăng cường công tác thông tin,
tuyền truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các
tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân trong quản lý, giám sát xóa bỏ định kiến,
kỳ thị. Quan tâm giúp đỡ và kịp thời biểu dương, khích lệ các cá nhân điển hình
trong việc thực hiện quá trình chấp hành án.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Thủ tưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế
hoạch này và các văn bản liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản
lý, giám sát người có án phạt tù còn ngoài xã hội, người chấp hành hình phạt tại
xã, thị trấn; định kỳ báo cáo việc thực hiện với Ủy ban nhân dân huyện (Qua
Công an huyện) trước ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp.
2. Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị, Ủy ban nhân các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này;
định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Phòng PC10 - Công an tỉnh Thanh Hóa (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- VKSND huyện; TAND huyện; Công an huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lương Tiến Thành

