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CHỈ THỊ
V/v Triển khai thực hiện Luật Đặc xá
_____________________

Để triển khai thực hiện Luật Đặc xá và Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24/3/2008
của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đặc xá, Chủ tịch UBND thành
phố chỉ thị:
1. Công an thành phố:
- Phối hợp với Sở Tư pháp thành phố để tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ
bản của Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá;
- Tổ chức tập huấn Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho số cán bộ,
chiến sĩ có liên quan trực tiếp đến công tác đặc xá, tuyên truyền phổ biến các quy định
về đặc xá cho các phạm nhân tại các trại giam thuộc Công an thành phố quản lý để họ
nắm vững quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình;
- Rà soát, bố trí đủ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực để thực hiện công tác
theo dõi, tham mưu tư vấn cho Hội đồng Tư vấn đặc xá thành phố triển khai thực hiện
tốt công tác đặc xá theo đúng quy định; phối hợp với Toà án nhân dân thành phố, Viện
kiểm sát nhân dân thành phố triển khai các hoạt động liên quan đến đặc xá;
- Khảo sát đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục giúp đỡ tạo điều
kiện cho người được đặc xá tái hoà nhập cộng đồng; phối hợp với UBND các quận,
huyện và các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý giúp đỡ người được đặc
xá.
2. Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp
luật thành phố): Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan có liên quan tổ
chức tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá và các văn bản
hướng dẫn thi hành Luật Đặc xá.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an thành phố
và các cơ quan khác để chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình
của địa phương tuyên truyền phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Sở Tài chính: tham mưu UBND thành phố phê duyệt kinh phí triển khai Luật
Đặc xá theo quy định.

5. Đề nghị Toà án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố:
phối hợp với Công an thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá
và thực hiện tư vấn đặc xá theo quy định.
6. Đề nghị UBMTTQVN thành phố: và các tổ chức thành viên phối hợp với các
cơ quan có liên quan và UBND các cấp triển khai phổ biến, tuyên truyền Luật Đặc xá
và tổ chức thực hiện công tác tư vấn đặc xá theo đúng quy định.
7. UBND các quận, huyện: Trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình tổ
chức chỉ đạo tuyên truyền phổ biến Luật Đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc
xá và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức chỉ đạo việc
cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến người được đề nghị xét đặc xá; cấp giấy
chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật hoặc hoàn cảnh gia đình,
hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của ngườì được đề nghị đặc xá; chỉ đạo các cơ
quan chuyên ngành thuộc UBND quận, huyện và UBND các xã, phường tiếp nhận tạo
điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hoà nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm,
ổn định cuộc sống.
Nhận được Chỉ thị này, các sở, ban, ngành, các đoàn thể, UBND các quận, huyện
và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Công an thành phố chịu trách
nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.
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