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BÁO CÁO  

Kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong việc thi hành án treo, 

cải tạo không giam giữ giai đoạn 2020 – 2022  

 

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-HĐND ngày 04/5/2022 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Tình hình chấp hành 

pháp luật trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 

2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh”; từ ngày 30/5/2022 đến ngày 09/6/2022, Đoàn 

tiến hành giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: xã Cẩm Quan, 

thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên); xã Mỹ Lộc, thị trấn Đồng Lộc (huyện 

Can Lộc); xã Hồng Lộc, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà); xã Kỳ Thư, xã Kỳ Tân 

(huyện Kỳ Anh); Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện Cẩm Xuyên, 

Can Lộc, Lộc Hà, Kỳ Anh; xem xét báo cáo của các cơ quan, đơn vị còn lại, 

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả giám 

sát như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ HƯỚNG DẪN, TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN 

1. Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án 

treo, cải tạo không giam giữ  

Sau khi Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được Quốc hội thông qua, 

Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 346/KH-UBND ngày 08/10/2019 về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án 

hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, 

địa phương tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng Kế hoạch số 239/KH-CAT-

PV01 ngày 31/10/2019 phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương 

liên quan. 

Triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các Thông tư, 

Nghị định hướng dẫn của Chính phủ1, Công an tỉnh đã ban hành nhiều Kế 

hoạch, công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quản lý án treo, cải tạo 

                                           
1 Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật THAHS về THNCĐ; Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 

của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành Luật Thi hành án hình sự; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 

22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp 

nhân thương mại 
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không giam giữ2; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Nâng cao 

hiệu lực quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng 

cho người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; bên cạnh đó 

xây dựng Kế hoạch số 178/KH-CAT-PC10 ngày 15/9/2020 về triển khai thực 

hiện Đề án phân công trách nhiệm cho Công an các đơn vị địa phương. Kịp thời 

sao gửi các văn bản hướng dẫn liên quan đến thực hiện Luật thi hành án hình sự 

năm 2019 cho Công an cấp huyện để chỉ đạo triển khai3, nghiêm túc.  

Theo đó, 13/13 đơn vị công an các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ 

động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai 

Đề án, chỉ đạo các ngành, các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả; từng bước 

nâng cao nhận thức trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, theo 

dõi người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn. Triển khai xây 

dựng mô hình trên lĩnh vực công tác thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng dành 

cho người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản 

chế…Ra mắt mô hình “Chung tay vì ngày mai tươi sáng” tại thị trấn Cẩm 

Xuyên. 

Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện do đồng chí Phó Trưởng công an 

huyện làm Thủ trưởng cơ quan; với khối lượng công việc ngày một gia tăng, 

tính chất phức tạp, nhiều đơn vị số lượng cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác 

chuyên môn còn mới và thiếu do phải đưa công an chính quy về xã, song đã có 

nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án treo, cải tạo không 

giam giữ 

Trong thời gian từ đầu năm 2020 đến 30/4/2022, mặc dù chịu ảnh hưởng 

của dịch Covid-19 nhưng Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

hướng dẫn trực tiếp về thi hành án hình sự tại cộng đồng4. Đồng thời định kỳ hoặc 

đột xuất cử cán bộ phối hợp với Công an cấp huyện triệu tập các đối tượng chấp 

hành án treo, cải tạo không giam giữ lên trụ sở công an cấp huyện hoặc trụ sở Ủy 

                                           
2 Kế hoạch số 16/KH-CAT-PC10 ngày 14/01/2021của Công an tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-BCA 

ngày 19/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại 

cộng đồng trong tình hình mới.  
3 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ, Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 

quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án 

phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú; Thông tư số 66/2019/TT-BCA, 

ngày 28/11/2019 quy định về báo cáo, thống kê thi hành án hình sự tại cộng đồng đã quy định các cột mục, nội 

dung báo cáo đầy đủ, khoa học; Thông tư số 65/2019/TT-BCA, ngày 28/11/2019 quy định về thi hành án hình sự 

tại cộng đồng; Thông tư số 84/2019/TT-BCA, ngày 31/12/2019 quy định hệ thống biểu mẫu sổ theo dõi thi hành 

án hình sự tại cộng đồng; Hướng dẫn số 06/HD-CQQLTHAHS (C11) ngày 11/01/2022 của Cơ quan quản lý thi 

hành án hình sự - Bộ Công an về thực hiện giảm, miễn thời hạn chấp hành án hình sự tại cộng đồng… 
4 Năm 2020 tổ chức tổ chức 3 đoàn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn tại 6 đơn vị Công an cấp huyện và 6 đơn vị 

Công an cấp xã; năm 2021 giao các đơn vị Công an cấp huyện tự tổ chức kiểm tra; năm 2022: kiểm tra tại Sở 

Lao động - thương binh và xã hội, UBND huyện Thạch Hà, UBND thị trấn Thạch Hà, UBND xã Thạch Đài, 

UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Bắc Hồng, UBND phường Đậu Liêu, Phòng Cảnh sát thi hành án hình 

sự và hỗ trợ tư pháp, Trại tạm giam Công an tỉnh trong đó có nội dung chấp hành pháp luật về án treo, cải tạo 

không giam giữ. 
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ban nhân dân xã điểm danh, kiểm diện và tuyên truyền, phổ biến về quyền, nghĩa 

vụ mà người chấp hành án tại địa phương phải thực hiện, từ đó giúp đối tượng 

chuyển biến nhận thức, tư tưởng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã 

hội5. 

Công an cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế 

hoạch chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra công an cấp xã6 trong việc tham 

mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo 

dục người chấp hành án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phối hợp 

với các cơ quan tố tụng xét rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo; miễn 

giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ khi có đủ tiêu chuẩn, điều 

kiện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Lực lượng công an chính quy cấp xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền cùng cấp chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp quản lý, 

giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ 

trên địa bàn; phân công người trực tiếp giám sát, giúp đỡ; giải quyết trường hợp 

người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ vi phạm nghĩa vụ chấp hành 

án.  

Việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục và tập huấn về công tác thi hành án 

treo, án phạt cải tạo không giam giữ thời gian qua đã tăng cường nhận thức, ý 

thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật thi hành án hình sự nói riêng của chính 

quyền và cơ quan thi hành án hình sự các cấp;  từng bước nâng cao chất lượng và 

hiệu quả công tác thi hành án hình sự, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội ở địa phương.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Việc lập hồ sơ thi hành án  

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/4/2022, Cơ quan Thi hành án hình sự 

Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận bản án, quyết 

định thi hành án của cơ quan Tòa án, tiến hành triệu tập, lập hồ sơ và sao gửi 

cho Ủy ban nhân dân cấp xã 821 trường hợp phạt tù cho hưởng án treo, 133 

quyết định thi hành án cải tạo không giam giữ, với các tội danh chủ yếu là: đánh 

bạc7, trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ, cố ý gây thương tích… Hiện nay, đang quản lý 709 trường hợp án treo 

và 82 trường hợp án cải tạo không giam giữ. 

Sau khi tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án hình 

sự Công an cấp huyện đã thực hiện các bước đảm bảo theo quy định của pháp luật; 

                                           
5 Năm 2020: triệu tập 573 lượt đối tượng; năm 2021: triệu tập 867 lượt đối tượng, chỉ đạo Cơ quan thi hành án 

hình sự Công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triệu tập 1714 lượt đối tượng 
6 Năm 2020: tổ chức kiểm tra 156 xã, phường, thị trấn; năm 2021: tổ chức kiểm tra 122 xã, phường, thị trấn; năm 

2022: đang phối hợp cùng đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện kiểm tra, giám sát được 46 xã, 

phường, thị trấn. 
7 Trong 821 trường hợp phạt tù cho hưởng án treo (có 326/821, chiếm 39,7% bị án phạm tội đánh bạc), 133 

quyết định thi hành án cải tạo không giam giữ (có 81/133 bị án phạm tội đánh bạc, chiếm 60,09%) 
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triệu tập bị án, ấn định thời gian có mặt tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

nơi người chấp hành án cư trú, cam kết chấp hành án, thiết lập hồ sơ thi hành án và 

sao gửi đầy đủ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Việc giao nhận hồ sơ đều được lập 

biên bản theo quy định. 

Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án 

treo, cải tạo không giam giữ tổ chức tiếp nhập đầy đủ hồ sơ do cơ quan thi hành án 

công an cấp huyện sao gửi; việc quản lý, theo dõi hồ sơ đều được Ủy ban nhân dân 

cấp xã ban hành quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục.  

Việc ra quyết định thi hành án, sao gửi, tiếp nhận các bản án, quyết định có 

hiệu lực pháp luật và quyết định thi hành án đã được các cơ quan thực hiện đảm 

bảo đúng quy trình, đầy đủ; không có trường hợp bỏ sót, bản án đã có hiệu lực 

không được thi hành. 

2. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục người được hưởng án 

treo, cải tạo không giam giữ. 

Công an tỉnh đã chủ động hướng dẫn và kiểm tra cơ quan thi hành án hình 

sự công an cấp huyện trong việc quản lý và thi hành án hình sự ngoài xã hội; phân 

công cán bộ thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nhanh chóng tiếp 

cận thông tin về các đối tượng trong diện quản lý, phối hợp với chính quyền cơ sở 

để nắm bắt các diễn biến, biến động trong thời gian chấp hành án; định kỳ kiểm tra, 

rà soát, đối chiếu số liệu. Công an cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp 

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác quản lý hồ sơ, giám sát, giáo dục người 

chấp hành án; các trường hợp chấp hành xong cơ bản được kiểm tra, rà soát thực 

hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt. 

Trong quá trình quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án, Ủy 

ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đã có nhiều cố gắng, theo dõi qua hệ thống 

sổ sách, cử cán bộ trực tiếp phụ trách và định kỳ kiểm tra; đại diện các tổ chức, 

đoàn thể được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án bước đầu 

có ý thức phối hợp với gia đình và tổ chức yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của 

người chấp hành án và có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi có biểu hiện vi phạm 

pháp luật; đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều trường hợp có việc làm ổn 

định, vươn lên trong cuộc sống. 

3. Công tác xét, giảm, miễn thời gian thử thách, thời hạn chấp hành án  

Qua công tác quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án, Ủy 

ban nhân dân các xã phường, thị trấn cơ bản thực hiện đúng quy định về việc theo 

dõi, nhận xét quá trình thực hiện của người chấp hành án; tổ chức lập hồ sơ, phối 

hợp với các cơ quan thực hiện quy trình rút ngắn thời gian thử thách và xét giảm 

thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cho người có nhiều tiến bộ. 

Toàn tỉnh đã thực hiện xét giảm thời gian thử thách cho 326 trường hợp chấp hành 

án treo và 07 trường hợp giảm thời hạn án cải tạo không giam giữ. Các trường hợp 

đề nghị xét giảm đều được Tòa án cùng cấp xét duyệt. 

Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách cho người được 
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hưởng án treo, chấp hành xong thời hạn cải tạo không giam giữ và làm thủ tục 

kết thúc, nộp lưu hồ sơ thi hành án cho 804 trường hợp8. 

4. Công tác kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và 

phối hợp giữa các cơ quan 

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định 

pháp luật việc kiểm sát thi hành án, trong đó có kiểm sát việc ra quyết định thi hành 

án của Tòa án, việc chấp hành quy định của cơ quan thi hành án hình sự và việc thi 

hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa 

bàn. 

Trong hoạt động kiểm sát, đã thực hiện kiểm sát các quyết định thi hành án 

của Tòa án về thời hạn ra quyết định và thời hạn gửi quyết định theo quy định về 

việc chuyển giao bản án; kiểm sát trực tiếp tại cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp 

và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn. Qua hoạt động kiểm sát đã phát hiện và 

chấn chỉnh kịp thời một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án. 

Công tác phối hợp giữa cơ quan công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong thi 

hành án treo, cải tạo không giam giữ bước đầu được quan tâm, thống nhất trong 

việc chuyển giao, tiếp nhận bản án, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho công tác lập, 

đăng ký hồ sơ; phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; công tác quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục 

người chấp hành án. 

Nhìn chung, thời gian qua, việc thực hiện các quy định trong công tác giám 

sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh đã 

có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sau khi thực hiện Luật Thi hành án hình 

sự năm 2019 và thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã; việc chuyển 

giao, tiếp nhận, thiết lập hồ sơ thi hành án giữa các cơ quan tố tụng và địa 

phương cơ bản thực hiện đúng quy định, đảm bảo thời gian; công tác quản lý, 

theo dõi, giám sát, giúp đỡ người chấp hành án bước đầu được quan tâm, phối 

hợp tốt giữa các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã. Trong mốc thời gian 

giám sát, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nội dung này. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác tập huấn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thi 

hành án hình sự nói chung và thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa 

bàn tỉnh chưa được cơ quan chức năng chú trọng đúng mức. Việc hướng dẫn, 

chỉ đạo nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của 

pháp luật về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ của cơ quan thi hành án 

hình sự cấp huyện đối với Ủy ban nhân dân cấp xã chưa được thường xuyên. 

- Hầu hết công an xã, thị trấn được bố trí làm việc, ăn ở, sinh hoạt trong 

khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, số còn lại được bố trí làm việc tại một 

                                           
8 Án treo 729 đối tượng; cải tạo không giam giữ 75 đối tượng. 
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số cơ sở dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính như: trường học, trạm y tế, hội 

quán thôn... Nhìn chung, cơ sở vật chất của lực lượng Công an xã còn nhiều hạn 

chế, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các mặt công tác.  

- Việc áp dụng hình phạt án treo, cải tạo không giam giữ đối với một số 

tội như đánh bạc, trộm cắp tài sản chưa đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của 

pháp luật, dẫn đến nhiều đối tượng trong thời gian thử thách tiếp tục tái phạm 

với tội danh nêu trên (14 bị án phạm tội đánh bạc, tiếp tục phạm tội mới cùng tội 

danh);  

- Việc chuyển giao bản án, quyết định thi hành của Tòa án nhân dân cho 

cơ quan Thi hành án hình sự có nơi còn chậm so với quy định9. Áp dụng quyết 

định thiếu căn cứ10, một số sai sót về hình thức. Thực hiện việc mở phiên họp 

xét rút ngắn thời gian thử thách án treo chậm thời gian. 

- Viện Kiểm sát nhân dân một số đơn vị cấp huyện chưa quan tâm đúng 

mức việc thực hiện nhiệm vụ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ rút ngắn 

thời gian thử thách đối với án treo, lập hồ sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn 

chấp hành án đối với án cải tạo không giam giữ11. Một số địa phương bị án 

phạm tội mới, vi phạm quy định về thi hành án nhưng Viện Kiểm sát chưa kịp 

thời kiểm sát để kiến nghị yêu cầu khắc phục. 

- Một số cơ quan Thi hành án hình sự công an cấp huyện vẫn còn chậm 

sao gửi hồ sơ thi hành án cho Ủy ban nhân dân cấp xã12; chưa tổ chức các lớp 

tập huấn chuyên đề về công tác thi hành án hình sự (trong đó có thi hành án treo, 

cải tạo không giam giữ) cho lực lượng làm công tác thi hành án hình sự công an 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan; Công 

tác phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, giám sát người chấp 

hành án có nơi thực hiện chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng cơ quan thi hành án 

hình sự công an cấp huyện chậm cấp được giấy chứng nhận đã chấp hành xong 

thời gian thử thách13. 

- Công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ thời gian qua chưa 

thực sự nhận được sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành; lãnh đạo một 

số đơn vị, địa phương chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu kiểm tra, đôn 

                                           
9 Tòa án các huyện Lộc Hà, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh… 
10 Qua công tác kiểm sát của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên: Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên 

ban hành 03 quyết định áp dụng thiếu căn cứ. 
11 Theo khoản 3, Điều 7 Thông tư liên tịch 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP: Khi thực hiện 

chức năng kiểm sát thi hành án việc rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo, Viện kiểm 

sát có thẩm quyền phát hiện người được hưởng án treo có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng chưa 

được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn 

thời gian thử thách cho họ; Khoản 1, Điều 104, Luật Thi hành án hình sự quy định: Viện kiểm sát nhân dân cấp 

huyện, Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi người chấp hành án đang cư trú, làm việc, tự mình hoặc theo đề nghị 

của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu xem xét, lập hồ 

sơ đề nghị Tòa án cùng cấp xét miễn chấp hành án. 
12 Công an huyện Can Lộc… 
13 Công an huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo đối với 02 bị án 

đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. 
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đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án hình sự theo 

quy định. 

Cấp ủy, chính quyền một số xã chưa thực sự quan tâm, chú trọng đến 

công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, nhận thức chưa đầy đủ và chưa thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án treo, cải tạo không 

giam giữ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Có nơi, lãnh đạo xã 

chưa tiếp cận được Đề án 2489/KH-UBND ngày  05/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về “Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa 

nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh” và văn bản triển khai thực hiện Đề án của ủy ban nhân dân cấp huyện dẫn 

đến lúng túng trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Công an cấp xã chưa chủ động lập hồ sơ đề nghị cơ quan thi hành án hình 

sự công an cấp huyện xem xét đề nghị Tòa án rút ngắn hoặc miễn, giảm thời 

gian chấp hành án đối với trường hợp người phải chấp hành án có nhiều tiến bộ, 

đủ điều kiện để rút ngắn thời gian thử thách, giảm thời hạn án phạt cải tạo không 

giam giữ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người phải thi hành án. 

Một số Ủy ban nhân dân cấp xã chưa thực hiện đúng trách nhiệm trong 

việc bổ sung hồ sơ thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định 

như: chưa thực hiện điểm danh, kiểm diện định kỳ14; biên bản làm việc đối với 

các bị án chấp hành án treo không có đủ chữ ký của những người tham gia buổi 

làm việc, không có đủ thành phần theo quy định; không ban hành quyết định 

phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; không 

nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án; chưa tham mưu cho Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể trong việc giúp đỡ giám sát, 

giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng. 

- Tinh thần, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ chưa 

cao, chưa thường xuyên theo dõi, giám sát, giáo dục người thi hành án. Chưa có 

chế độ, định mức để chi bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác này. 

- Có một số bị án tự ý đi khỏi địa phương nhưng Ủy ban nhân dân cấp xã 

chậm thực hiện các biện pháp quản lý đối với các trường hợp này15. Chưa triển 

khai thực hiện kịp thời các biện pháp phòng ngừa vi phạm dẫn đến việc trong kỳ 

có 36 bị án thực hiện hành vi phạm tội mới và 12 bị án bị xử phạt vi phạm hành 

chính trong thời gian thử thách án treo, án phạt cải tạo không giam giữ.  

Việc tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội của các bị án thi 

hành tại cộng đồng còn khó khăn, nhưng chưa được các cấp, các ngành quan 

tâm. 

                                           
14 Huyện Can Lộc: một số xã không thực hiện đầy đủ việc kiểm kê, điểm danh, kiểm diện đối với bị án cũng như 

việc báo cáo Cơ quan THAHS Công an huyện về kết quả kiểm kê, điểm danh, kiểm diện của bị án; huyện Cẩm 

Xuyên, một số xã không ban hành quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án 

treo; không yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; 

Không nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo…. 
15 Ví dụ: các bị án Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Văn Kỳ - đều chấp hành án treo tại UBND thị trấn Đồng Lộc. 
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2. Khó khăn, vướng mắc 

- Tại khoản 2 Điều 65 Bộ Luật hình sự năm 2015 có quy định: "Trong 

thời gian thử thách, Tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức 

nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám 

sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ 

chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó". Như 

vậy, đối với người được hưởng án treo là công chức, viên chức vẫn còn được 

làm việc thì bản án Tòa án tuyên đều giao người đó cho cơ quan, tổ chức nơi 

người đó làm việc để quản lý giám sát. Tuy nhiên, Luật Thi hành án hình sự 

2019 không có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức được giao 

giám sát giáo dục người được hưởng án treo, mà chỉ quy định nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát giáo dục 

người được hưởng án treo dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện. 

- Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị Quyết số 02/2018/NQ-

HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về 

hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo có nội dung chưa 

thống nhất để áp dụng, cụ thể: 

+ Khoản 4 Điều 90 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định “Trong 

thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử 

thách, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện…nơi người được hưởng án treo cư 

trú hoặc làm việc thành lập hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút 

ngắn thời gian thử thách” 

+ Khoản 1 Điều 9 Nghị Quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của 

Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng Điều 65 của 

Bộ luật hình sự về án treo quy định “Thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận hồ sơ….Chánh án tòa án nhân dân cấp huyện nơi người chấp hành án treo 

cư trú phải thành lập hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án 

treo…..Thời hạn mở phiên họp không quá 15 ngày, kể từ ngày Tòa án nhận 

được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo” 

- Điều 92 và Điều 100, Luật Thi hành án Hình sự 2019 quy định về giải 

quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của 

người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ vẫn còn bất cập trong thực 

tiễn nhất là đối với ngư dân đi đánh bắt cá trên biển, họ có thể đi quá thời gian 

quy định và không khả thi khi xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc 

Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. 

IV. KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan 

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định pháp luật 

trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không 

giam giữ; quy định cụ thể chế tài xử lý bị án không chấp hành nghĩa vụ, các quy 

định về điều kiện, tiêu chí phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ giám sát, giáo 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=g=pnM09Ua3TX&mode=09dsbGRWODVNZzWk
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dục bị án; các điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian thử 

thách để tăng cường hiệu lực, hiệu quả các biện pháp giám sát, giáo dục bị án. 

Sửa đổi, bổ sung các quy định còn mâu thuẫn, bất cập để phù hợp với thực tiễn. 

- Nghiên cứu ban hành văn bản quy định về chế độ, chính sách, kinh phí 

hoạt động cho lực lượng tham gia trực tiếp làm nhiệm vụ giám sát, giáo dục 

người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở cấp cơ sở. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp 

2.1 Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền 

hạn trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự theo quy 

định; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chính quyền đặc biệt là Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý, chỉ đạo điều hành công tác thi hành 

án treo, cải tạo không giam giữ. Định kỳ thực hiện việc kiểm tra để chấn chỉnh 

và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đồng thời biểu dương, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích. 

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác sơ kết, tổng kết công tác Thi hành 

án hình sự trên địa bàn để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều 

hành, tổ chức thực hiện Luật Thi hành án hình sự nói chung và trong công tác thi 

hành án treo, cải tạo không giam giữ nói riêng; đồng thời quan tâm bố trí kinh 

phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết, tạo điều kiện cho Công an xã thực 

hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Hà tĩnh, giai đoạn 2021-2026. 

- Trong khi Chính phủ chưa ban hành chính sách hỗ trợ người trực tiếp 

được giao nhiệm vụ giám sát, giúp đỡ người chấp hành án, đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh nghiên cứu, xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách 

hỗ trợ kinh phí, nhằm gắn kết trách nhiệm và nâng cao hiệu quả của công tác thi 

hành án hình sự trên địa bàn tỉnh. 

- Có chính sách phù hợp để khuyến khích sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người chấp hành án 

treo, cải tạo không giam giữ có việc làm, ổn định cuộc sống, học nghề, hòa 

nhập cộng đồng. 

2.2 Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội quan tâm, 

phối hợp giúp đỡ Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện pháp luật thi 

hành án hình sự nói chung và công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ nói 

riêng tại cơ sở. 

- Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ trong việc thi hành án treo, 
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cải tạo không giam giữ theo quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019 và 

các văn bản pháp luật có liên quan 

- Có biện pháp hỗ trợ cấp xã về công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi 

hành án hình sự; các hoạt động sơ, tổng kết, khen thưởng những điển hình tiên 

tiến trong công tác thi hành án hình sự. 

- Hàng năm, lập dự toán kinh phí đảm bảo cho công tác này trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định. Nghiên cứu, xem xét mở rộng 

nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách cho bị án đang chấp hành án treo, cải 

tạo không giam giữ trên địa bàn. 

2.3 Ủy ban nhân dân cấp xã 

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn về 

thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo đúng quy định Luật thi hành án 

hình sự năm 2019 và các quy định khác của pháp luật.  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các bị án thực hiện nghiêm túc 

các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra công tác quản lý, theo dõi, giáo dục, giúp đỡ bị án trong thời gian thi hành án 

có cuộc sống ổn định, tránh kỳ thị; bổ sung kịp thời tài liệu hồ sơ thi hành án và 

lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thời hạn thử thách đối với các bị án có quá 

trình cải tạo tốt. 

Trưởng Công an cấp xã chủ động tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những 

vướng mắc, bất cập trong tác thi hành án hình sự trên địa bàn. 

Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể liên quan có trách nhiệm tham gia, 

phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng và gia đình bị án để quản lý, giáo 

dục, giám sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định. 

3. Đối với các cơ quan tư pháp 

- Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện đảm bảo đúng thời hạn gửi bản án; 

ra quyết định thi hành án, bàn giao quyết định thi hành án và bản án đã có hiệu 

lực pháp luật cho cơ quan Thi hành án hình sự Công an cùng cấp và các cơ 

quan, đơn vị liên quan theo quy định pháp luật. Phối hợp với các ngành làm tốt 

công tác quản lý, giáo dục, giám sát và xét duyệt rút ngắn thời gian thử thách án 

treo, miễn, giảm thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người chấp hành án 

theo quy định pháp luật. 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt hoạt động kiểm 

sát trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại các địa phương; 

thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao trong hoạt động này; phát hiện 

kịp thời các sai sót, vi phạm của các cơ quan, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó 

tăng cường kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục vi phạm. Quan tâm kiểm sát 

trực tiếp đối với các địa phương để xảy ra tái phạm, phạm tội mới nhằm đánh 

giá nguyên nhân và trách nhiệm. 
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- Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện: thường xuyên đôn 

đốc, kiểm tra công tác giám sát các bị án cải tạo tại địa phương, kịp thời có giải 

pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn khắc phục những sai sót trong 

quá trình thực hiện; đưa ra các mô hình, cách làm hay để có biện pháp quản lý 

riêng đối với các đối tượng nguy hiểm. 

Thực hiện phối hợp thường xuyên giữa Cơ quan thi hành hình sự với Viện 

kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp và các cơ quan liên quan giải 

quyết những bất cập trong quá trình thực thi nhiệm vụ.  

Chỉ đạo công an cấp xã tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo dõi, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được hưởng án treo, cải tạo 

không giam giữ thực hiện tốt nhiệm vụ Thi hành án hình sự trên địa bàn. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn khắc phục những hạn chế, thiếu sót về 

nghiệp vụ đã được Đoàn giám sát chỉ ra. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tình hình chấp hành pháp 

luật trong việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 2020 - 2022, 

Đoàn giám sát kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công an; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh; 

- Công an, TAND, VKSND các huyện, TP, TX; 

- TTHĐND, UBND các huyện, TP, TX; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT,TH1. 
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