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CHỈ THỊ

Về việc thực hiện Quyết định số 478/2004/QĐ-CTN 
ngày 28/7/2004 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2004-2005.

Thực hiện Quyết định số 478/2004/QĐ/CTN ngày 28/07/2004 của Chủ tịch Nước về Đặc xá năm 2004 -– 2005, đợt 02/09/2004 và tháng 02/2005 tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận 138 đối tượng được đặc xá trở về địa phương cư trú.

 Nhìn chung, công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người được Đặc xá về địa phương cư trú được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt, tạo điều kiện để người được Đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng. Tuy nhiên, một số nơi chưa quan tâm thực hiện tốt công tác này, đến nay còn 18 trường hợp chưa có việc làm và đã xảy ra 1 trường hợp tái phạm (đợt 02/9/2004).

	 Để thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người được Đặc xá về địa phương cư trú, tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Chỉ thị một số mặt công tác trọng tâm như sau:	
	
1. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện - thị, Công an các xã, phường, thị trấn hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người được Đặc xá trong việc đăng ký hộ khẩu, cấp giấy CMND (nếu họ bị mất hoặc chưa cấp) theo quy định khi họ trở về địa phương. Chủ động kết hợp với Toà án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân và các Ban, Ngành, đoàn thể liên quan thường xuyên nắm và quản lý tốt đối tượng đặc xá, cần chú ý số đối tượng có tiền án, tiền sự, có tính chất, mức độ phạm tội nghiêm trọng hoặc có khả năng tái phạm để tổ chức quản lý, giáo dục ngăn ngừa tái phạm, kịp thời phát hịên và xử lý nghiêm những đối tượng cố ý tái phạm.

	2. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội chủ trì kết hợp với UBMTTQVN  tỉnh Vĩnh Long, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh có kế hoạch chỉ đạo việc khảo sát nắm chắc tình hình người được Đặc xá về địa phương, tổ chức tiếp xúc, giáo dục động viên, giúp đỡ, tổ chức dạy nghề, hỗ trợ kinh phí, tạo việc làm cho những người được Đặc xá để họ sớm ổn định cuộc sống.

	3. Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin phối hợp Đài PT & TH và các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác Đặc xá để mọi người nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với người phạm tội bị kết án tù đã học tập, cải tạo tốt được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực cho công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được Đặc xá đạt kết quả tốt.

	4. Chủ tịch UBND các huyện, thị chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch chỉ  đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được Đặc xá trở về cư trú tại từng xã, phường, thị trấn. Tổ chức tiếp xúc tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ, chú ý số đối tượng có hoàn cảnh éo le, không nghề nghiệp, đồng thời có kế hoạch giúp đỡ họ sớm ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

	5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh. Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức kinh tế - xã hội khác phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan và các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền về công tác Đặc xá, tích cực tham gia quản lý giáo dục và giúp đỡ đối tượng được Đặc xá về địa phương theo chức năng nhiệm vụ của ngành và giới mình.

	Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị khẩn trương tổ chức thực hiện, Công an là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo để làm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết vào tháng 11/2005. 
           Quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo cáo về Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.
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