ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1297 /UBND-VP

Bạch Thông, ngày 13 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện công tác
đặc xá năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng, ban thuộc huyện;
- UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Văn bản số 4471/UBND-NCPC ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh
Bắc Kạn về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022, UBND huyện đề nghị
các đơn vị (như kính gửi) căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nội dung sau:
1. Các phòng, ban thuộc huyện, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện:
- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Đặc xá năm
2018; chỉ đạo của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022; Hướng dẫn của Hội đồng
tư vấn đặc xá năm 2022 đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân
dân biết phối hợp thực hiện.
- Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP
ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự
về tái hòa nhập cộng đồng.
- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo
đảm an toàn, phục vụ công tác đặc xá năm 2022.
- Thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá khi trở về
địa phương cư trú; tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương, thân nhân gia
đình của người được đặc xá có trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được
đặc xá không tái phạm tội và vi phạm pháp luật; vận động các ngành, đoàn thể, các
tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ những người đặc xá có
hoàn cảnh khó khăn được vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với các tổ chức chính trị, kinh
tế, xã hội, các đoàn thể ở địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đặc
xá năm 2022 trên địa bàn quản lý theo quy định.
Với nội dung trên, UBND huyện đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- BT, PBT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng Lao động - TB&XH;
- UBMTTQ và các cơ quan đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, THNC.
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