
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

 

Số:         /KH-UBND 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                      

              Sầm Sơn, ngày        tháng 7 năm 2021  

  
 

 
   

 KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 

 

Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; 

Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 07/09/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 

Hóa về triển khai nghị định 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ. UBND thành phố 

Sầm Sơn ban hành kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 Triển khai kịp thời, đồng bộ các nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-

CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án 

hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố để các ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân các phường, xã kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung 

cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong 

công tác tái hòa nhập cộng đồng.  

2.Yêu cầu 

 Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp phường xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan; thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ; bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được 

giao, tiến độ và thời gian trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị 

định số 49/2020/NĐ-CP trong thực tế.  

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng.  

2. Tổ chức Hội nghị, triển khai thực hiện tái hòa nhập cộng đồng theo quy 

định của pháp luật.  

3. Tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án 

phạt tù về cư trú tại địa phương và thực hiện các quy định của pháp luật về tái 

hòa nhập cộng đồng.  
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III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

1. Công an thành phố 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn 

thể tổ chức thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp 

luật, hướng dẫn của Bộ Công an.  

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, các biện pháp nghiệp vụ nhằm 

thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giám sát chặt chẽ người chấp 

hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý người 

chấp hành xong án phạt tù vi phạm pháp luật, tái phạm tội.  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của các văn bản quy phạm pháp 

luật về tái hòa nhập cộng đồng.  

- Tổ chức tập huấn về các quy định của pháp luật, hướng dẫn thực hiện tái 

hòa nhập cộng đồng cho lực lượng ở cấp xã, phường tham gia công tác quản lý, 

giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.  

- Phối hợp với phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa, thể thao, 

thông tin và du lịch thành phố để tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng.  

- Chỉ đạo Công an các phường, xã thực hiện tốt các nội dung:  

+ Tham mưu cho UBND xã, phường kế hoạch triển khai thực hiện nhằm 

huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia, chỉ đạo các cơ quan, tổ 

chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, tiến hành các biện pháp 

giáo dục, giúp đỡ đối với người chấp hành xong án phạt tù để họ ổn định cuộc 

sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm, vi phạm pháp luật. 

+ Rà soát, đánh giá hiệu quả của các mô hình, hoạt động của các cá nhân 

điển hình (nếu có), đề xuất phương án xây dựng mô hình về tái hòa nhập cộng 

đồng cụ thể phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. 

+ Công an các phường, xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực 

hiện đồng thời làm tốt công tác tiếp nhận quản lý, giám sát, giáo dục chặt chẽ 

người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương. Kịp thời phát hiện và 

xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, tái phạm tội.  

+ Tổ chức công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và toàn 

thể nhân dân về Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định, hướng dẫn về tái hòa nhập cộng đồng.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông nội dung Nghị 

định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng  



3 

 

 

 

dẫn về tái hòa nhập cộng đồng.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Phối hợp với các ngành có liên quan cân đối, bố trí ngân sách Nhà nước 

đảm bảo cho việc tuyên truyền và thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. 

4. UBND các xã, phường  

Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng đến 

mọi người dân bằng nhiều hình thức như trên loa truyền thanh của phường, tổ 

chức họp dân, sinh hoạt định kỳ các tổ an ninh xã hội.  

5. Chế độ thông tin, báo cáo  

Các ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 

01 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh.  

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các ban, ngành, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố căn cứ 

vào nội dung, nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này để xây dựng 

chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung đã được phân công.  

2. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành 

phố tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này./.  
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- TT Thành ủy, HĐND thành phố (để b/c); 

- Chủ tịchUBND thành phố (để b/c); 

- Các phòng, ban, ngành thành phố ; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

                        

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Bích 
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