
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NCKS
V/v triển khai thực hiện 

công tác đặc xá 2022

     Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2022

                    
Kính gửi:

- Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

         
Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 

766/2022/QĐ-CTN ngày 01/7/2022 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 73/HD-
HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá về đặc xá năm 2022 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công an tỉnh:
- Thành lập Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2022 để chỉ đạo tổ chức 

thực hiện công tác xét, đề nghị đặc xá đúng quy định. Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ 
quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện tốt việc vận động, hướng 
dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân của họ, đôn đốc việc 
thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài 
sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác tại Cơ quan Thi hành án dân sự; 
thu các khoản tiền mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân 
nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự 
Công an cấp huyện (nếu có) để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và 
quyết định của bản án hình sự, cấp giấy xác nhận cho phạm nhân làm căn cứ đưa 
vào hồ sơ đề nghị đặc xá và chuyển số tiền đó cho Cơ quan Thi hành án dân sự 
có thẩm quyền. Tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; thực hiện 
các chế độ chính sách đối với người được đặc xá; chỉ đạo công tác tiếp nhận, 
đưa đón, bàn giao người được đặc xá theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn 
đặc xá Trung ương.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc số lượng người 
được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của họ để có kế hoạch tiếp nhận, 
quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện có 
hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ đạo 
Công an cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, tìm 
hiểu hoàn cảnh của từng người được đặc xá trở về để giáo dục, giúp đỡ; tham 
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mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể giới thiệu, vận động các doanh 
nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho người được đặc xá ổn định cuộc sống, phòng 
ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đặc xá gửi Sở Tài chính kiểm tra 
trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ.

- Sau đợt đặc xá, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm báo cáo kết quả về 
Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an và UBND tỉnh để theo dõi; đề xuất cấp có 
thẩm quyền khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác đặc xá năm 2022 theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng 
Nam, Báo Quảng Nam phối hợp với các cơ quan tư pháp đưa tin tuyên truyền 
sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng 
Nhân dân trong việc xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan 
tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái 
phạm tội.

3. Sở Y tế: 
- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện công tác 

đặc xá năm 2022 an toàn, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

- Chỉ đạo các Bệnh viện, cơ sở y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại 
giấy tờ về khám, điều trị bệnh của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc 
xá.

- Chỉ đạo các cơ quan y tế phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thực hiện công 
tác đặc xá năm 2022 và các cơ sở giam giữ phạm nhân đóng tại địa bàn tỉnh 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để 
thực hiện công tác đặc xá 2022.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức xã hội liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 
49/2020/NĐ-CP; đồng thời, quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ những người được đặc 
xá được vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn 
chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

5. Sở Tư pháp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến 
người được đề nghị đặc xá.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp trại giam, trại tạm giam, cơ 
quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh, cấp huyện, Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án 
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nhân dân cấp huyện, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp 
huyện trong việc: cung cấp thông tin, giấy tờ có liên quan đến nghĩa vụ thi hành 
phần dân sự trong bản án, quyết định hình sự của người đủ điều kiện được đề 
nghị đặc xá; 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.

7. Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh để tham mưu UBND tỉnh bố 
trí kinh phí kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định về đặc xá của Chủ tịch 

nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
- Cung cấp kịp thời 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 người được đề nghị đặc xá.

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covd-19, 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 phạm nhân đóng tại địa phương trong 
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực 
hiện tốt công tác đặc xá năm 2022.

- Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ 
thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa 
phương tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, thực 
hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

- Bố trí kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2022 tại địa phương theo 
quy định.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp lập 
danh sách, thông báo kịp thời cho Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh và 
Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các huyện, 
thị xã, thành phố về những phạm nhân mà bản án hoặc quyết định của Tòa án 
đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng 
nặng trách nhiệm hình sự.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 
- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, 

thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương về công tác đặc xá năm 2022; phối hợp với chính 
quyền địa phương giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về 
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hòa nhập với gia đình và cộng đồng; tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở 
thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm, vi phạm pháp luật.

- Trong phạm vi chức năng, quyền hạn thực hiện giám sát hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc 
xá năm 2022.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện các nội dung công việc nêu trên; kịp thời báo cáo kết 
quả cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo./.

(Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng
tư vấn đặc xá gửi kèm trên trục liên thông văn bản)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Công an (qua C10 – b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NCKS(M).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

[daky]
Lê Trí Thanh
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