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KE HOiCH
Thu'c liin Clii thj s 33/CT-TTg, ngày 05/12/2018 cila Thu tithng
Chunh phil ye "Ting cu'ô'ng các bin pháp dam bão tái hôa nhp cong
dông dôi vói ngu'ô'i chap hành xong an pht tü" trên dja bàn huyn
Thc hin K ho.ch s 27/KH-UBND, ngày 21/02/2019 UBND tinh
Quàng Ngäi. ye vic thirc hin Chi thj so 33/CT-TTg, ngày 05/12/20 18 cüa
Thil tuó'ng ChInh phü ye ttTàng cu'à'ng các bin pháp darn bão tái hôa nhp
cong dông dôi vó'i nguè'i chap hành xong an pht tü", UBND huyn ban hành
kê hoach trien ldaai thuc hin nhu sau:
I. MTJC DICH, YEU CAU
1. Quán trit và th chtrc trin khai thi.rc hin nghiêrn tilc Chi th s 33
nhärn nâng cao trách nhirn, hiu qua côn.g tác tái hôa nhp cong dông dôi vói
ngu'i chap hành xong an. pht tü, nguà'i dugc tha tfi tru'ót thi hi.n có diêu
kin, nguà'i chap hành xong quyêt djnh dua VO c0 Sa giáo diic bat buc,
truô'ng giáo du'ôiag dê gop phân thirc 1iin nhirn vi bào darn an ninh trong
tInh hInh rnói.
2. Xác dinh nhirn vç1, phân cong trách nhirn cii th cho co' quail, ban,
ngành, doàn the, to chirc x. hi và UBND xäi bào darn thirc hin CO hiu qua
Chi thj so 33 Va Nghj djnh so 80/2011/ND-CP, ngày 16/9/20 11 ciia ChInh
phil quy djnh các bin pháp bâo dam tái hOa nhp cong dông dôi vói nguOi
Chap hành xong an ph.t til.
3. NhILrn ti.rng bu'ó'c xóa bO djnh kin, k' thj, nâng cao nh.n thrc, trách
nhirn, huy dng s11 tharn gia cila toàn xi hi trong quãn 1, giáo dimc, gulp dO'
nguà'i chap hành xong an pht ta, nguài duçc tha til truó'c thà'i hn cO diêu
kin, nguOi chap hành xong quyêt dnh dua vào CO' SO' giáo diic bat buc,
trtrà'ng giáo du'Ong; kjp thai tuyên truyên, biêu duong nhfi'ng rnô hInh, cá nhâri
diên hlnh tiên tiên ye tái hào nhQp cong dông.
4. Qua trlrth thirc hin, cac ca quan, ban, ngành yà UBNID xâ phãi barn
sat nhirn v11 dugc phân Cong trong kê ho.ch nay; thirc hin lông ghép trong
các chu'ong trInh, de an Co lien quan; chil dng phOi h9p V' co quan, don vu
cO lien. quan trong vic triên khai thi.rc hin Chi th so 33.
II. NOT DUNG, PHAN CONG NHIM viii
1. Ni dung cong tác trçng tarn
1.1. Ph bin, quán trit Clii thj s 33
T chIc phô bin, quán trit ni dung Chi th s 33 Va K hoach nay
trong toân co quan, don vi; dông thai tO chü'c thçic hin nghiêmn tilc cac ni
dung cIa Chi thj (tht'c hin trong qu5 1/2019).
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1.2. Tng cn*ng cong tác thông tin, tuyên truyn v tái hôa nhp
cngdOng
Các co' quan ban ngành, UBND các xi chñ dng phôi h9p vói co' quan
thông tin và truyên thông tang cuèng ni dung, thôi lu'9ng thông tin, tuyên
truyên ye cOng táC tái hôa nhp cong dông trên các phu'o'ng tin thông tin di
chñng nh.rn tui'ng bu'ó'c xóa bö djnh kiên, kI th; dông thô'i nâng cao nhin
thrc, trach nhirn, huy c1ng s1r tharn gia tICh CiTC ciia toàn xã hi trong yic
quân 1, giáo diic, giCip dO' nguô'i chap hành xong an pht tà, ngu'i dU'çYC tha
tü truóc thai hn có diêu kin, nguà'i chap hành xong quyêt djnh dua vào co'
sO' giáo diic bat buôc, tru'O'ng giáo duO'ng; kjp thO'i tuyên truyên, biêu du'ang,
khIch l nhcIng rnô hInh, cá nhân diên hInh ye tái bOa nh.p cong dông.
1.3. Nghiên cfru, dê xuãt ban hành các van bàn cM dio, hu'ó'ng dan
tIiirc hin cOng tác tái hOa nhIp cong dOng
Can cii' chrc nàng, nhiêm v11 và yêu câu tic tin c'üa da phu'o'ng, chü
dng nghiên ciiru, dê xuât ban hành các van bàn chi do de tang cu'O'ng thirc
hiên có hiu qua các bin pháp bào darn tái bOa nhp cong dông dôi vOi ngu'O'i
chap hành xong an pht tñ, ngu'O'i du'p'c tha tü tru'ó'c thai hn có diêu kin,
ngu'O'i chap hành xong quyêt djnh dua vào co' sO' gino diic bat buOc, tru'Ong
giáo du'o'ng.
1.4. Nãng cao chat Iu'qng di ngti can b thii'c hin cOng tác tái hOa
nhp cong dông
Cong an huyn trirc tiêp là Di Cành sat THAHS-HTTP phân Cong can
b ph1i trách da bàn phôi h9p vó'i Cong an xã hu'ó'ng dan thii'c hin cO hiu
qua cOng tác tiêp nhn, quail i, giáo diic, ginp do' ngrO'i chap hnh xong an
pht tà ye dja phuong tái hOa nhp cong dOng. Dông thO'i, tham rnu'u UBND
ciing cap nghiên ci'u, de xuât các chê d, chInh sách un dii dôi vói li'c lu'p'ng
tri'c tiêp lam cong tác tái hOa nhp cong dOng.
2. Phân cOng nhim viii
2.1. COng an huyn
- Co' quan thu'O'ng tni'c tharn rnu'u Chü tjch UBND huyn xày dirng ke
hoach và các van bàn chi do, thea dOi, hu'óiig dan, kiêm tra, don dôc các ban,
ngành, doàn the, to chii'c xa hi và UBND x thii'c hin có hiu qua Nghj dnh
so 80/2011/ND-Cp và Cong van so 1753-CV/VPTW, ngày 13/10/2011 cüa
Van phOng Trung u'o'ng Dàng ye trien khai thirc hin Nghj djnh s 80; phi
hop vói các ban, ngành, doàn the, to chüc xa hOi có lien quan nghiên ciu, d
xuat ban hành co chê, chInh sách pháp lut, giái quy& nhu'ng khó khan,
vió'ng iiiac trong thirc hin các bin pháp baa darn tái hOa nhp cong dng di
vó'i ngu'O'i chap hành xong an pht tü, ngu'O'i dupe tha ti tru'ó'c thOi hn có diu
kiên, nguO'i chap hành xong quyêt djnh du'a vâo ca' sO' giáo diic b.t buc,
tru'O'ng giáo du'O'ng; tang cu'O'ng phOi hp'p thçi'c hin cong tác thông tin, tuyen
truyên, phO bien giáo dic ye cOng tác tai bOa nhp cong dng bang nhiu blab
thic tren các phuo'ng tin thông tin di ching; t chirc tuyên truyn sau rng
trong nhàn dan de ngu'O'i dan tharn gia tIch cii'c trang cOng tác tip nhn, quàn
l giao diic dOi vói nguO'i dã chap hành xong an pht tà v da phu'o'ng tái baa
nhp cong dOng.
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- Chi do Cong an các x. tiêp tiic lam tot cong tác tham muii cho chInh
quyên da phuong to chirc thrc hin có hiu qua Nghj djnh so 80/2011iDCP. Chü tr9ng cOng tác tiêp nhn, quàn l'i, giáo diic, giüp & nguà'i chap hàith
xong an pht tü, ngu'ài du'9'c tha t1i truó'c tlii hn có diêu kin, nguè'i chap
hành xong quyêt dj.nh du'a vào co s& giáo dic bat buc, tru'à'ng giáo duông,
phông ngra tái pharn tOi và xây dirng, nhân rng các mO hInh, Ca nhân then
hinh trong cOng tác tái hôa nhp cong dông; phôi hcp Vói CáC doii v Co lien
quan nâng cao chat lu'gng cOng tác giáo diic, ta van, huóng nghip, dy nghê
cho các Oi tu'gng thuc din trên a bàn huyn.
2.2. Phông Van hóa và thông tin huyn
To chic tuyên truyên Va chi do các di ngfl thông tin và truyen thông
xä tang cuà'ng cOng tac thông tin, tuyên truyên nhàm nâng cao nhQn thü'c,
trách nlaiêm c1ia các cap, các ngành, tO chic, oàn the x hi và Nhân dan
trong vic xóa bO djnh kiên, k' thj và quan tam giüp d ngu'èi chap hành
xong an pht tü tái hOa nhp cong dOng; k4p thai tuyên truyên, biêu du'o'ng,
kliIch 1, iihân rng nhftng mO hInh hiu qua, cá nhân then hInh trong cOng tác
quán l, giáo diic, giüp do' nguà'i chap hành xong an pht t11 tái hOa nhp cong
dOng.
2.3. Phông Lao dng - Thu'o'ng binli và Xà 1ii huyn
- Phôi hgp vó'i TTNN - GDTX huyn tham muu cho cap üy, chInh
quyên mO các ló1J tp huân, dào to nghê cho ngu'à'i chap hành xong an pht
tilT.
- Phi hop vói COng an huyn tri&i. khai các hot dng tu' vn, dnh
huO'ng nghê nghip, nâng cao khà nàng tIm kiêm vic lam cho các dOi tu9ng
thuôc diên.
2.4. Phông Tn' pháp huyn
PhOi hgp chat ch vó'i Cong an huyn và các co quan chóc nng tuyên
truyên cac van ban pháp lut có lien quan de thçi'c hin có hiu qua các bin
pháp bão darn tái hOa nhip cong dông dOi vó'i ngu'Oi chap hanh xong an pht
tü;
2.5. Các co quan, ban, ngành khác cO lien quan: phi hp'p thrc hin các
bin phap bào dam tái hôa nhp cong dOng dOi vó'i nguOi chap hnh xong an
pht tili theo chtrc nàng, nhim v11, quyên hn du9'c giao.
2.6. PhOng Tai chInh - Kê hotcIi huyn
Lip dir toán chi thu'O'ng xuyên hang nàm và darn bao kinh phI th ngân
sach nhà nu'ó'c, dOng thai huy dng các nguOn lii'c khác ciia dja phuong de
thirc hin cO hiu qua cac bin pháp bão dam tái hOa nhp cong dông dOi vó'i
ngu'O'i chap hành xong an pht t, nguà'i du'9'c tha t truó'c thai hn có diêu
kin, nguO'i chap hành xong quyet dinh du'a vào Co. s& giáo diic bat buOc,
tru'è'ng giáo du'O'ng;
2.7.Uy ban nhân dan các xã
- Day rnanh cong tác thông tin, tuyên truyên nng cao nhn thi5.c, trách
nhiêrn Cilia các Co quan, to chtrc, doàn the xã hi và Nhân dan trong cOng tac
tai hOa nhQp cong dông dOi vó'i nguè'i chap hânh xong an pht tili. Chili trçng
quan tarn cong tac tu' van, dào tao nghe nghip, giài quyet vic lam, xay dyng,
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nhân rng các mô hInh, Ca nhân din hInh, các 1oi hInh Qu x hi M quán
1, giáo dc, h tr9, giiip dO' ngu'à'i chap hành xong an pht tii tái hôa nhp
cong dông;
- Chü dung nghiên c1ru và dê xuât các co' chê, chInh sách theo quy djnh
ci1a pháp 1u.t và phi h9'p th1rc tiên da phuong dê khuyên khIch các Ca quail,
to chirc, cá nhân tharn gia quán 1, giáo diic, gi1p dO' nguô'i chap hành xong an
pht ti;
- Tll1rc hin các bin pháp bão darn tái hôa nhp cong dông doi vó'i
ngu'à'i chap hành xong an pht tü lông ghép trong các chu'oiig trmnh, ice hoach
phát triên kinh tê, xä hi và cong tác phông, chOng ti pharn tai da phu'o'ng;
trong trng giai doan, tiên hành so' kêt, tong kêt, rut kinh nghiêrn và biêu
duo'ng, khen thuô'ng các tp the, cá nhan có thànla tIch xuât sac ti-ong th1rc
hin Nghj djnh sO 80/20 1 1/ND-CP.
2.8. Be nghj Uy ban Mit trn To quOc Vit Narn huyn
PhOi h9'p vó'i COng an huyn tang cu'o'ng thirc hin Co 1liu qua cong tác
quail i, giáo due, gip dO' ngu'à'i chap hành xong an pht tü tái hOa nhp c9ng
dong, lông ghép trong thirc hiên các Dê an, chu'o'ng trinh, cuôc vn d9ng,
phong trào dang ti'ien k.hai 0' các da phu'o'ng; tlllxc hin trach n.hirn giarn sat
vâ ti.o dieu kiên thuân 19'i vó'i các chInh sách giüp do' ngu'O'i chap hành xong
an pht tü.
III. TO CHC TIIUC HIN
1. Các co' quan, ban, ngânh Va UBND x can ci ni dung CM thj so 33
Va nôi dung kê hoach nay to ethic trien khai thii'c hin nghiêrn tue. Enh ki
hang iärn, tru'ó'c 20/11 báo cáo kêt qua thi'c hin cho Chü tjch UBND huyn
(qua COng an huyn) dê tp h9'p, báo cáo UBND tinh và COng an tinh theo
quy djnh.
2. Giao COng an huyn chii trI, phôi hpp vó'i các co' quan, ban, ngành có
lien quan giup UBND huyn theo dOi, hu'ó'ng dan, don dOe, kiêrn tra các dan
vi time hiên Kê hoch nay; tong hç'p tmh hmh, tharn muu UBN]J huyn báo
cáo UBND tinil theo quy djnh.
Yêu cau các dan vi, dia phuo'ng Co hen quaii và dê ngh 1:Jy ban Mt
trn TO quOc Vit Narn huyn triên lchai thirc hin hiu qua; qua trmnh thrc
hin, có khó k.hàn, vuó'ng mac, kp thai báo báo cáo UBND huyên @ua cong
an huyn) dê du9'c hu'ó'ng dn./.
.7\To'i izlzân:
- Cong an tinh PVOI, PCIO;
- TT: HU, HDND huyn;
- CT, các PCT UBND huyên;
- VKSND huyn, TAND huyn;
- UBMTTQVN Iiuyên và các tO ch(rc CT-XH;
- Các ban, ngânli, co quan, don vj thuc huyên;
- UBND CáC xã;
- VP: CPVP;
- Lu'u VT.

CHU TTCH

VO BInh Tin
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