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Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Quảng Trị, ngày      tháng    năm 2021 

  

KẾ HOẠCH  

Tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người  

được đặc xá về cư trú tại địa phương 

 

         Thực hiện Công điện số 92/CĐ-TTg ngày 26/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được đặc xá về cư trú tại 

địa phương năm 2021; Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá trở về cư trú, hòa nhập cộng 

đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm và góp phần thực hiện tốt “Chiến lược 

quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030".  

2. Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đảm bảo tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh; có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, chủ động tham mưu và 

tổ chức thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được đặc 

xá về cư trú tại địa phương; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh 

Chủ trì trong công tác tham mưu, tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát và giáo 

dục người được đặc xá về cư trú tại địa phương: 

a) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tổ chức xét 

nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người được đặc 

xá về cư trú trên địa bàn. 

b) Cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn và giấy xác nhận kết quả xét 

nghiệm Covid-19 còn hiệu lực cho người được đặc xá đang chấp hành án phạt tù tại 

Trại tạm giam và Nhà tạm giữ Công an cấp huyện để họ về nơi cư trú. 

c) Bố trí phương tiện đến Trại giam Nghĩa An để tiếp nhận phạm nhân được 

đặc xá có nơi cư trú trong địa bàn tỉnh và tổ chức bàn giao cho UBND cấp xã nơi 

phạm nhân về cư trú; bố trí phương tiện tiếp nhận phạm nhân được đặc xá do các cơ 

sở giam giữ ngoài địa bàn tỉnh đến bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an 

tỉnh và đưa phạm nhân được đặc xá bàn giao cho UBND cấp xã nơi phạm nhân về cư 

trú, tiến hành xét nghiệm, tổ chức phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

d) Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện bố 

trí phương tiện đưa phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam, nhà tạm giữ được 

đặc xá về nơi cư trú trong địa bàn tỉnh đến bàn giao cho UBND cấp xã nơi phạm nhân 

về cư trú tiếp nhận, tổ chức xét nghiệm và phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

đ) Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế và Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh và các 

cơ sở giam giữ thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nằm trong khu vực bị 



 2 

phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến bàn giao người được đặc xá. Thực 

hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức xét nghiệm, cấp giấy xác nhận kết 

quả xét nghiệm Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định. 

e) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện 

vận chuyển các phạm nhân được đặc xá từ các trại giam thuộc các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương nằm trong khu vực bị phong tỏa, giản cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

đến bàn giao người được đặc xá và thân nhân đón người được đặc xá đi qua các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (khi người được đặc xá có Giấy chứng nhận 

đặc xá, giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 đủ điều kiện; thân nhân đón người 

đặc xá có đơn xin đi đón phạm nhân được đặc xá có xác nhận của UBND cấp xã nơi 

cư trú và giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 đủ điều kiện). 

 2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

 a) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật hướng 

dẫn, hỗ trợ các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh và các cơ sở giam giữ thuộc các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nằm trong khu vực bị phong tỏa, giãn cách theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg đến bàn giao người được đặc xá thực hiện công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và tổ chức xét nghiệm, cấp giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 theo 

đúng quy định. 

b) Cấp các giấy tờ xác nhận để thân nhân người được đặc xá có đủ điều kiện 

được di chuyển qua các địa phương đang thực hiện giãn cách đón người được đặc xá 

về cư trú trên địa bàn. Tạo điều kiện để người được đặc xá và thân nhân người được 

đặc xá đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch để về nơi cư trú (khi người được 

đặc xá có Giấy chứng nhận đặc xá, giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 đủ 

điều kiện; thân nhân đón người đặc xá có đơn xin đi đón phạm nhân được đặc xá có 

xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú và giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 

đủ điều kiện).  

c) Chỉ đạo Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với Công an tỉnh 

tham mưu cho chính quyền các cấp tiếp nhận, quản lý, giám sát, tổ chức xét nghiệm 

cho người được đặc xá về nơi cư trú đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch 

Covid-19.    . 

 3. Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức xét nghiệm cho người được đặc xá về cư trú trên 

địa bàn theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.  

4. Sở Giao thông vận tải 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan và phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn 

UBND cấp huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy 

định, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện của Cơ quan thi hành án hình sự, cơ sở 

giam giữ đưa người được đặc xá và thân nhân đón người được đặc xá đi qua các chốt 

kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 (khi người được đặc xá có Giấy chứng nhận 

đặc xá, giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 đủ điều kiện; thân nhân đón người 

đặc xá có đơn xin đi đón phạm nhân được đặc xá có xác nhận của UBND cấp xã nơi 

cư trú và giấy xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 đủ điều kiện).  
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5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã  

 Chỉ đạo, phân công trách nhiệm cho các Phòng, Ban, UBND cấp xã phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc địa bàn quản lý quan tâm, tạo điều kiện 

tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, 

phòng ngừa tái phạm. Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy 

định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan; UBND cấp huyện căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, nội dung được phân công tiến hành xây dựng Kế hoạch và triển 

khai thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.  

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế 

hoạch này và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận:                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Bộ công an;                                                                                      CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covi-19;       

- Sở Y tế; Trung tâm kiểm soát bệnh tật;       

- Sở GTVT; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;                                                       Võ Văn Hưng 

- Lưu: VT, NC.     
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