
ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH NAM ĐỊNH   

 

Số:           /UBND- VP8                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Nam Định, ngày        tháng 7 năm 2022 
V/v triển khai thực hiện  

công tác đặc xá năm 2022 
 

 

 

    Kính gửi:  

   - Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

   - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định. 
 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư 

vấn đặc xá Trung ương triển khai thực hiện Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN 

ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Sở thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Nam Định phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng 

cường tuyên truyền Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ 

tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về công tác đặc 

xá năm 2022 trên các phương tiện thông tin, truyền thông từ tỉnh đến cơ sở; 

đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các 

ngành, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ 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. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các đơn 

vị chức năng trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phương 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 công 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, hòa nhập cộng đồng, 

hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 

3. Cục Thi hành án dân sự cung cấp thông tin, giấy tờ có liên quan đến 

nghĩa vụ thi hành phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự; nhận, 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 của người đủ điều kiện 

đặc xá cho trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp; tạo điều kiện cho gia đình phạm nhân thực 

hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, nộp tiền truy thu, án phí 

hoặc nghĩa vụ dân sự khác, đảm bảo điều kiện để phạm nhân được xét đặc xá 

theo quy định của pháp luật. 
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4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN ngày 

01/7/2022 của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung 

ương về công tác đặc xá năm 2022 và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin, tài liệu có 

liên quan đến nhân thân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về hoàn cảnh gia đình 

hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của ngườ được đặc xá. 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã, các cơ sở 

y tế ở địa phương phối hợp với các cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2022 

và các cơ sở giam giữ phạm nhân đóng tại địa phương phòng, chống dịch Covid-

19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện công tác đặc xá năm 2022. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch số 98/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về triển 

khai thực hiện Nghị định số 49/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. 

- Bảo đảm kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2022 tại địa phương 

theo quy định.  

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp 

với Công an tỉnh thực hiện đặc xá theo quy định của Luật Đặc xá và các văn bản 

hướng dẫn các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tòa án nhân dân tỉnh lập hồ 

sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án 

phạt tù đủ điều kiện được đề nghị đặc xá theo quy định.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính 

trị xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan, tuyên truyền phổ biến chủ 

trương về đặc xá năm 2022; phối hợp chính quyền địa phương cùng cấp giáo 

dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về địa phương ổn định 

cuộc sống, hòa nhập với gia đình, cộng đồng và trở thành người có ích cho xã 

hội, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật; giám sát hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện các quy định về đặc xá 

và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, Sở Y tế, các bệnh 

viện, trung tâm y tế tại địa phương phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thực hiện công 

tác đặc xá năm 2022 và các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn để thực hiện công tác đặc xá năm 2022. 

8. Công an tỉnh là Cơ quan thường trực có trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai toàn diện công tác đặc xá năm 2022, đảm bảo yêu cầu 

tiến độ theo quy định của Luật Đặc xá, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá 

Trung ương và chỉ đạo của Bộ Công an.  
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- 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 đặc xá hòa nhập 

cộng đồng; nắm chắc tình hình, diễn biến của người được 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 nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tái phạm tội và vi 

phạm pháp luật. 

- Tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện báo cáo Chính phủ, 

Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chinh phủ; 

- Bộ Công an; 

- Hội đồng TVĐX Trung ương; 

- Thường trực tỉnh ủy; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Viện KSND, TAND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh; 

- Như trên; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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