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BÁO CÁO 

Tình hình thi hành pháp luật quản lý, giáo dục các đối tượng  

đang thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ 

  

Căn kế hoạch số 217/KH-VKSKA , ngày 28 tháng  3 năm 2019  của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải căn cứ kế hoạch của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh xin báo cáo như sau: 

     *  Về tình hình thi hành pháp luật quản lý, giáo dục các đối tượng đang 

thi hành án treo, án cải tại không giam giữ: 

1. Đặc điểm tình hình: 

 Kỳ Hải là xã nằm ở phía nam cuối của huyện Kỳ Anh. Cách trung tâm 

 huyện lỵ 17 km về phía Nam, phía nam tiếp giáp với xã Kỳ Hưng, Kỳ Châu.  Phía 

 bắc giáp với xã Kỳ Ninh, phía Tây giáp với xã Kỳ Thư, Kỳ Thọ. Phía                 

 Đông  giáp với xã Kỳ Hà. Địa bàn kẹp giữa 2 con sông đó là sông Trí ở phía nam 

 và sông Vịnh ở phía bắc, có đường tỉnh lộ 10 đi qua địa bàn  dài khoảng  4km. 

 Lưu lượng người và phương tiện giao thông đi lại khá đông nên địa bàn xã 

Kỳ Hải trở thành một xã khá phức tạp về ANTT, ATGT bên cạnh đó giáp ranh với 

02 xã có vùng giáo như Kỳ Châu, Kỳ Hà nên các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội có 

nhiều tiềm ẩn và có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó Đảng ủy, Chính 

quyền đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của địa 

phương, của cấp trên về lĩnh vực ANTT, đăc biệt trong công tác thi hành pháp luật 

quản lý, giáo dục các đối tượng đang chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ. 

Có diện tích tự nhiên 762,63 ha, dân số 1.250 hộ, với 4.330 nhân khẩu, được 

phân bố trên 5 thôn, có 74 tổ tự quản. Nghề nghiệp chủ yếu là sản xuất nông 

nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản, phát triển ngành nghề dịch vụ, thương mại, xuất 

khẩu lao động. 

 2.  Nội dung:  

- Công tác tổ chức triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của 

cấp trên về quản lý các đối tượng đang chấp hành án treo, án cải tạo không giam 

giữ tại địa phương: Sau khi nhận được các công văn, hướng dẩn chỉ đạo của cấp 

trên, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo Ban công an xã, các 

ban ngành đoàn thể trong xã thực hiện theo quy định hướng dẫn của cấp trên có 

hiệu quả 

- Việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 63 

và Khoản 1, Điều 74, Luật thi hành án hình sự với việc được giao giám sát, giáo 

dục người được hưởng án treo, án cải tạo không giam giữ tại địa phương. 



+ Về công tác tiếp nhận quản lý đối tượng: Sau khi tiếp nhận hồ sơ do Cơ 

quan thi hành án hình sự Công an huyện Kỳ Anh chuyển đến, UBND xã Kỳ Hải đã 

mở sổ thụ lý; xây dựng đầy đủ hồ sơ để theo dõi đầy đủ; ra quyết định phân công 

người trực tiếp giám sát, giáo dục các đối tượng; yêu cầu đối tượng làm bản tự 

nhận xét, người trực tiếp theo dõi xác nhận; người trực tiếp theo dõi, giám sát làm 

bản báo cáo được lưu giữ trong hồ sơ của các đối tượng. Đã phối kết hợp với các 

tổ chức đoàn thể, ban ngành và gia đình động viên các đối tượng chấp hành tốt các 

quy định của pháp luật và các nội quy, quy chế của địa phương trong thời gian thử 

thách.  

+ Về công tác cảm hóa dục đối tượng: Hàng tháng vào những ngày đầu 

tháng và cuối tháng Ban công an xã gọi các đối tượng đến nắm bắt tình hình tư 

tưởng của các đối tượng, răn đe và giáo dục các đối tượng nhìn chung các đối 

tượng đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng, pháp luật nhà nước củng 

như quy đinh của địa phương. 

+ Về việc yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 

mình, có biện pháp giáo dục, phòng ngừa:  Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2019 có 

04  đối tượng đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đó là: đối tượng Lê Văn 

Chiến về tội đánh bạc, Trương Hoàng Chiến về tội vi phạm quy định về điều 

khiển phương tiện giao thông đường bộ, Nguyễn Văn Thìn về tội vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và Trương Công Thìn về tội 

Cướp tài sản.  Hiện nay có  03 đối tượng đã có mặt tại địa phương. 01 đối tượng 

xin tạm vắng đi 6 tháng vào nam thăm chị. Trong quá trình chấp hành án các đối 

tượng cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật và các quy định của địa 

phương. Định kỳ 3 tháng  một lần ban công an xã triệu tập đối tượng đến làm bản 

tự nhận xét và  răn đe, giáo dục và giao nhiệm vụ cho đồng chí công an viên quản 

lý, theo giõi. 

+ Về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận chấp hành xong bản án hoặc rút ngắn 

thời gian thử thách: Sau khi các đối tượng chấp hành xong bản án và thời gian thử 

thách, UBND xã làm báo cáo đề nghị đội thi hành án hình sự Công an huyện Kỳ 

Anh, Cấp gấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giử hoặc 

chấp hành xong thời gian thử thách đối với các đối tượng thi hành án treo hoặc án 

cải tạo không giam giữ đối với 01 đối tượng Hồ Văn Quý đã cấp giấy chứng nhận 

xong thời gian thử thách. Nguyễn Minh Hoàn và Nguyễn Đình Kỳ hiện nay 02 đối 

tượng đã xóa án tích xong. 

3. Kết quả cụ thể về công tác tiếp nhận và quản lý, giáo dục đối tượng ( 

phân loại theo thời gian, theo hai loại đối tượng án treo, án cải tạo không giam 

giử), cụ thể:  

Tổng số đối tượng quản lý 04 đối tượng, trong đó   

+ Chuyển từ năm trước 2016: 01 đối tượng Trương Hoàng Chiến 

+ Tiếp nhận mới 2018: 03 đối tượng Lê Văn Chiến, Nguyễn Văn Thìn, 

Trương Công Thìn. 

Số đối tượng đã cấp gấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách và 

được xóa án tích: có 02 đối tượng Nguyễn Minh Hoàn và Nguyễn Đình Kỳ, trong 

đó; 



+ Năm 2014 là 01 đối tượng. 

+ Năm 2015 01 đối tượng. 

Số đối tượng được ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách năm 2018 01 

đối tượng Hồ Văn Quý và cấp giấy chứng nhận xong thời gian thử thách.. 

   4.  Đánh giá hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý 

đối tượng đang chấp hành án treo, án cải tạo không giam giữ tại địa phương; 

những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, phương hướng 

trong thời gian tới.  

 * Đánh giá thuận lợi, khó khăn vướng mắc: 

 Việc triển khai công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ của 

UBND cấp xã theo quy định của Luật thi hành án hình sự có những thuận lợi đó là 

có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã 

và sự hướng dẫn nghiệp vụ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện. Cấp 

ủy và UBND cấp xã đều là những đơn vị vững mạnh, lực lượng Công an xã thường 

xuyên được cũng cố, cả về số lượng và chất lượng; Mặt trận tổ quốc và các tổ chức 

đoàn thể ở cấp xã hoạt động tích cực, có hiệu quả. Ngoài ra trước đây UBND cấp 

xã cũng đã thực hiện công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ theo quy 

định tại Nghị định 60, 61 của Chính phủ vì vậy hoạt động này cũng đã đi vào nề 

nếp và tích lũy được kinh nghiệm. Trong quá trình thực hiện Cơ quan thi hành án 

hình sự Công an huyện cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã để kịp 

thời hỗ trợ, giải đáp những khó khăn, vướng mắc. 

 Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi thì công tác thi hành án treo và cải 

tạo không giam giữ của UBND cấp xã cũng còn có rất nhiều khó khăn, vướng mắc 

như: Địa bàn xã chủ yếu là thuần nông kinh tế phát triển chậm, nên điều kiện đời 

sống còn rất khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức pháp luật của 

một bộ phận nhân dân còn hạn chế. Luật thi hành án hình sự đã có hiệu lực từ 

tháng 7/2011 nhưng đến nay nhiều nội dung vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực 

hiện; việc tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của cấp trên không thường 

xuyên, kịp thời. Kinh phí chi cho công tác thi hành án treo và cải tạo không giam 

giữ của UBND cấp xã chưa được đầu tư; chưa có chế độ, định mức để chi bồi 

dưỡng cho cán bộ làm công tác này, nhất là lực lượng Công an xã và những người 

được giao trực tiếp giám sát, giáo dục bị án trong khi đó tiền lương, tiền công của 

cán bộ xã rất thấp. 

  Trong thời gian chấp hành án tại địa phương nhìn chung các đối tượng đều 

chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước củng như mọi 

quy định của địa phương, chịu sự điều hành và quản lý của người được giao giám 

sát. 

   5. Phương hướng trong thời gian tới  

 Để kịp thời khắc phục những vi phạm, tồn tại trong công tác thi hành án phạt 

tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ, nhằm nâng cao tác dụng hiệu quả 

giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm của công tác thi hành án hình sự đưa 

công tác này đi vào nề nếp theo đúng các quy định của pháp luật, trong thời gian 

tới UBND các xã cần thực hiện phương hướng ,các giải pháp sau: 



 Một là, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy 

đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Luật thi hành án hình sự 

và các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ. 

 Hai là, tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân để xảy ra vi phạm; 

khắc phục những vi phạm, tồn tại như đã phân tích ở trên. 

 Ba là, Lãnh đạo UBND cấp xã phải thường xuyên có sự chỉ đạo và tăng 

cường kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện của các bộ phận tham mưu, giúp 

việc trong công tác thi hành án hình sự, nhất là Công an cấp xã, để đưa công tác thi 

hành án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đi vào nề nếp, đúng 

quy định của pháp luật. 

 Bốn là, quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, chế độ cho lực 

lượng làm công tác thi hành án treo và cải tạo không giam giữ để động viên, 

khuyến khích anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Năm là, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của những người 

chấp hành án treo và cải tạo không giam giữ tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh và 

yêu cầu người chấp hành án phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân và 

nghĩa vụ thi hành án theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm khắc những trường 

hợp cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án qua đó nâng cao hiệu quả giáo 

dục, phòng ngừa tội phạm góp phần giữ gìn trật tự trị an xã hội. 

 Sáu là, kịp thời biểu dương, động viên và xem xét đề nghị rút ngắn thời gian 

thử thách, giảm thời hạn chấp hành án cho những người chấp hành án có tiến bộ, 

lao động học tập tốt, lập công,…để khuyến khích người chấp hành án tích cực 

phấn đấu, cải tạo thành người có ích cho xã hội. 

 Trên đây là báo cáo về tình hình thi hành pháp luật quản lý, giáo dục các đối 

tượng đang thi hành án treo, án cải tại không giam giữ của UBND xã Kỳ Hải. Kính 

mong Cơ quan VKSND huyện Kỳ Anh quan tâm chỉ đạo giúp đỡ. Xin chân thành 

cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Công an huyện 

- Viện kiểm sát ND 

- Lưu: VP- CAX 

                 TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN  

               CHỦ TỊCH 
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