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của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều  
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Thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi tắt là 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP). UBND tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tổ chức 

thực hiện với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị 

và nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP, góp phần 

thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác thi hành 

án hình sự trên địa bàn tỉnh. 

2. Việc thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP gắn với tiếp tục thực hiện 

hiệu quả Kế hoạch số 4832/KH-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về triển 

khai thi hành Luật Thi hành án hình sự, bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.  

II. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM. 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 133/2020/NĐ-CP và 

các chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phạm 

nhân nhằm nâng cao ý thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ 

quan, đơn vị, cá nhân trong công tác thi hành án hình sự, góp phần phòng ngừa tội 

phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

2. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho phạm nhân theo quy định của 

pháp luật; xóa bỏ tư tưởng, thái độ kỳ thị, định kiến đối với phạm nhân. Nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; động viên, hỗ trợ vay vốn, 

tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng 

khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. 

3. Rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

ban hành mới theo thẩm quyền bảo đảm phù hợp với Nghị định 133/2020/NĐ-CP. 
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4. Bố trí ngân sách bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cải 

tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương nói riêng 

và công tác thi hành án hình sự nói chung trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ. 

1. Công an tỉnh:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển 

khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 133/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. 

 Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cải 

tạo phạm nhân chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh theo quy định. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị triển 

khai các kế hoạch, chương trình phối hợp, tổ chức các hoạt động, giao lưu, hội thi, 

hội thảo, tuyên truyền pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý, giáo dục kỹ năng sống, 

khám sức khỏe, dạy nghề cho phạm nhân… nâng cao chất lượng công tác giáo dục, 

tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân; giúp 

đỡ, động viên, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân chấp hành xong 

án phạt tù, chấp hành xong biện pháp tư pháp trở về địa phương sớm hòa  nhập cộng 

đồng. 

Hằng năm phối hợp với Sở Tài chính báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND 

tỉnh bố trí ngân sách theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác 

giáo dục, cải tạo phạm nhân và người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa 

phương. 

Tham mưu tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổng hợp những khó khăn, bất 

cập trong triển khai thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP và các quy định khác có 

liên quan; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2. Sở Tư pháp: 

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

và tư vấn hỗ trợ pháp lý cho phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. Thường 

xuyên rà soát văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành và các văn bản pháp luật có 

liên quan đến công tác quản lý giam giữ phạm nhân; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật tạo 

cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp để thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền sâu rộng nội dung 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP và những chủ trương, chính sách nhân đạo của 

Đảng, Nhà nước đối với phạm nhân, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công 

chức, viên chức, nhân dân; xóa bỏ tư tưởng, định kiến, kỳ thị và quan tâm giúp đỡ 
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những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sớm hòa nhập cộng 

đồng.  

4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 

Phối hợp Công an tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế 

hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện 

cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, góp phần nâng 

cao đời sống văn hóa, tinh thần, rèn luyện đạo đức, lối sống và vận động, giáo dục, 

cảm hóa phạm nhân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước.  

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, cấp 

chứng chỉ nghề cho phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. 

Tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chấp hành 

xong án phạt tù được vay vốn để sản xuất, kinh doanh… tái hòa nhập cộng đồng. 

6. Sở Y tế: 

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các 

hoạt động chăm sóc y tế, điều trị bệnh, phòng dịch cho phạm nhân đang chấp hành 

án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh. 

7. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí 

từ ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị định 133/2020/NĐ-CP. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên: 

Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, 

giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; lồng 

ghép trong việc thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch, cuộc vận động, phong 

trào thi đua đang triển khai trên địa bàn; giám sát việc thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị trong thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến phạm nhân. 

9. Các sở, ban, ngành khác: 

Trong phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối 

hợp Công an tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Nghị định số 

133/2020/NĐ-CP. 

10. UBND các huyện, thành, thị: 

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 133/2020/NĐ-CP trên địa 

bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng, ban, tổ chức, phối hợp với các sơ sở giam 

giữ phạm nhân trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo, động viên, nâng cao đời 
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sống vật chất, tinh thần và giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa 

tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 

Có cơ chế khuyến khích các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phối 

hợp các cơ sở giam giữ phạm nhân để hỗ trợ các nguồn lực, tạo điều kiện cho phạm 

nhân học văn hóa, học nghề, cho vay vốn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân khi 

chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ và Kế hoạch này chủ động tổ chức triển khai thực. Định kỳ hằng năm (trước ngày 

05/12) báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh) để tổng hợp.  

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, 

đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết và tổng hợp tình 

hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công an (C10); 

- TTTU; TTHĐND, UBMTTQ tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các Tổ chức hội cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, NC1, VX5, NC2 (Tr-60b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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