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          Bắc Kạn, ngày 30 tháng 7 năm 2019 

 
 

CH  THỊ 
về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng 

theo quy định của pháp luật ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới 

-----  

Những năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định của pháp 

luật (gồm người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư 

trú, quản chế, án treo, giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đối tượng đang chờ thi 

hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, đối tượng hoạt động 

mại dâm, cờ bạc, nghiện ma túy, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em có nguy cơ làm 

trái pháp luật - sau đây gọi tắt là đối tượng ở địa bàn cơ sở) đã đạt được kết quả 

tích cực; nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân về quản lý, giáo dục đối 

tượng ở địa bàn cơ sở được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng ngừa, phát hiện và xử lý với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm 

an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định, song công tác quản lý, giáo dục 

các đối tượng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như một số cấp ủy, chính quyền, tổ 

chức chính trị - xã hội chưa thực sự phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an 

trong công tác nắm tình hình, quản lý, giáo dục đối tượng; chưa thực sự tạo điều 

kiện thuận lợi giải quyết việc làm cho các đối tượng tại địa phương. Công tác phát 

hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng chưa 

được chính quyền và các cơ quan chức năng chú trọng thực hiện, còn coi đây là 

trách nhiệm của riêng lực lượng Công an. Nguyên nhân chủ yếu là do người đứng 

đầu cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng chưa đánh giá đúng tình hình và tầm 

quan trọng của công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở; sự phối hợp 

giữa các cơ quan chức năng với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, 

giáo dục đối tượng chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; một bộ phận nhân dân còn kỳ thị, 

có biểu hiện xa lánh nên ảnh hưởng đến việc giáo dục đối tượng… 

Để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và 

các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn 

cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để tăng 

cường tuyên truyền, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ đối tượng… Cấp ủy, chính quyền 
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các cấp xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

thường xuyên, nghiêm túc để góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.   

2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành 

chức năng có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, 

giải pháp công tác về quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. 

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền và 

định hướng cho các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các quy định về quản lý, giáo dục đối 

tượng cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ, giúp đỡ và 

cùng với các cơ quan chức năng tham gia quản lý, giáo dục đối tượng, vận động 

người nghiện đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.   

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia công 

tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, hướng nghiệp, tạo điều kiện để các đối tượng sớm 

ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật. 

5. Đảng uỷ Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 

cường các giải pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Trong đó, nắm 

chắc tình hình hoạt động của đối tượng; có giải pháp khắc phục những tồn tại, 

hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng, góp phần 

làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ 

chức tổng rà soát, lập danh sách tất cả các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, chủ 

động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phân công các lực lượng tham gia 

công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ đối tượng. Đẩy mạnh phong trào 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng; xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu 

biểu trong quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Tham mưu cho Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đánh giá công tác quản lý giáo dục đối tượng của các 

tổ chức đảng và việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên thiếu 

trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác quản 

lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.  

6. Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thông báo số 

đối tượng thi hành án ngoài xã hội cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và 

công an cùng cấp để kịp thời có biện pháp quản lý, giáo dục; thông qua công tác 

xét xử phát hiện nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm pháp luật của đối tượng 

để trao đổi với lực lượng công an chủ động khắc phục những sơ hở, thiếu sót đó. 

7. Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện quyền công 

tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp bảo đảm việc chấp hành pháp luật nghiêm 

túc, thống nhất.  
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8. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ 

thể hóa Chỉ thị này đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương, đơn vị. Thường xuyên vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trên 

địa bàn tiếp nhận các đối tượng vào làm việc, tổ chức các lớp dạy nghề nhằm tạo 

môi trường lành mạnh để giúp đỡ họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. 

Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kết quả thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi. 

 

Nơi nhận:                                                                     

- Ban Bí thư Trung ương,                                                                                

- Văn phòng Trung ương Đảng,   (báo cáo)                              

- Đảng uỷ Công an TW, 

- Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, 

- Các đảng đoàn, BCS đảng,  

- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh,       

- Các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc,   

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
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