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CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP 

V/v triển khai thực hiện 

công tác đặc xá năm 2021 

               Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 

    

 

     Kính gửi:   

                                         - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; 

    - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch 

Nước về đặc xá năm 2021; Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của 

Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-

CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch Nước; Công điện số 941/CĐ-TTg ngày 

10/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá 

năm 2021; Kế hoạch số 298/KH-BCA-C10 ngày 09/7/2021 của Bộ Công an về triển 

khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021; Công văn số 930/UBND-THNC ngày 

12/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021. 

 Để triển khai thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

 1. Công an huyện 

 - Triển khai thực hiện tốt Quyết định của Chủ tịch Nước về đặc xá năm 

2021. Thành lập Hội đồng xét đề nghị đặc xá của cơ quan Thi hành án hình sự 

Công an huyện; chủ động phối hợp các ngành liên quan tiến hành các bước công 

tác đặc xá theo Hướng dẫn số 63/HDTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn 

đặc xá và Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch Nước, bảo đảm công 

tác đặc xá năm 2021 được thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, 

đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định, thời gian. 

 - Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tích cực phối hợp với các 

cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội… chủ động nắm tình hình; tổ chức tiếp 

nhận, quản lý, giúp đỡ người được đặc xá về địa phương cư trú sớm ổn định cuộc 

sống, hạn chế tái phạm; quan tâm giúp đỡ họ về việc làm, tạo thu nhập ổn định. 

 2. Phòng Văn hóa và thông tin; Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền 

thông huyện 

 Tăng thời lượng tin, bài, phóng sự… tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá 

năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để Nhân dân, 

phạm nhân hiểu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá… để họ có 

thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và giám sát hoạt động của các cơ 

quan chức năng; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các 

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 tái hòa nhập cộng đồng. 

 3. Trung tâm Y tế huyện 
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 Phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức thực hiện công tác đặc xá 

năm 2021 an toàn, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID- 19. Tổ 

chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật liên quan đến phạm nhân 

được đề nghị đặc xá năm 2021 (nếu có).  

 4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể 

chính trị - xã hội huyện. 

 Phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan tuyên truyền, 

phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2021; phối hợp với chính quyền cơ sở tạo điều 

kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về tái hoà nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn 

định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật; giám sát hoạt động 

của các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác đặc xá theo quy định của pháp 

luật. 

 5. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

 Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc dạy nghề, giới thiệu việc 

làm cho người được đặc xá về địa phương, tạo điều kiện việc làm, giúp họ sớm ổn 

định cuộc sống. 

 6. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan có liên quan. 

 Tuyên truyền, phổ biến Quyết định về đặc xá của Chủ tịch Nước và các văn 

bản hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá có liên quan đến công tác đặc xá. 

 Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến thân nhân; cấp giấy chứng 

nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật, hoàn cảnh gia đình hoặc 

các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá. 

 Tổ chức tiếp nhận, tạo điều kiện, giúp đỡ người được đặc xá trở về hoà nhập 

cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện (B/c); 

- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể CT- XH; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện;  

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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