
ỦY BAN NHÂN DÂN  

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /UBND-VHTT 

V/v triển khai thực hiện công tác 

tha tù trước thời hạn có điều kiện 

 

Đình Lập, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

  Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 567/STTTT-TTBCXB ngày 08 tháng 4 năm 2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện 

công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về Đề án tha tù trước 

thời hạn có điều kiện; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức 

chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ thái độ kỳ thị, định kiến đối với 

người tha tù trước thời hạn có điều kiện; quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ họ ổn 

định cuộc sống. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách đào tạo nghề, hỗ trợ 

tìm kiếm việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vào làm 

việc, ổn định cuộc sống, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm 

quy định của pháp luật. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan 

triển khai các nội dung nêu trên./. 

(Các văn bản liên quan gắn kèm trên iOffice) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VHTT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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