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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2006/CT-UBND

Tánh Linh, ngày 21 tháng 7 năm 2006

CHỈ THỊ
Về việc quản lý ñối tượng và giáo dục, giúp ñỡ những người
có hành vi vi phạm pháp luật tại xã, thị trấn
Thực hiện Chỉ thị số 04/2006/CT-UBND ngày 12/6/2006 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc “Quản lý ñối tượng và giáo dục, giúp ñỡ những người có hành vi vi
phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn” nhằm mục ñích thực hiện tốt chính sách nhân
ñạo của ðảng và Nhà nước, ñồng thời tạo ñiều kiện thuận lợi cho những người có quá
khứ phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác ñược cảm hóa, giáo dục ñể sớm hòa nhập
cộng ñồng, ổn ñịnh cuộc sống và trở thành người lương thiện có ích cho xã hội, góp
phần phòng ngừa, ngăn chặn ñấu tranh chống tội phạm, ổn ñịnh tình hình an ninh trật
tự ở ñịa phương; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của
Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp ñến năm 2020; ñồng thời ñể khắc phục
những tồn tại thiếu sót trong thời gian qua, nhất là sự thiếu quan tâm chỉ ñạo ñúng
mức của cấp ủy ðảng và chính quyền ñịa phương, sự phối hợp giữa các ngành, ñoàn
thể và các tổ chức quần chúng chưa chặt chẽ, thiếu ñồng bộ, chủ yếu là khoán trắng
cho lực lượng Công an; trong khi ñó vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng Công
an còn có mặt hạn chế; công tác thông tin, báo cáo tình hình và ñề xuất biện pháp xử
lý chưa ñược thực hiện thường xuyên và thiếu hiệu quả; ñó là một trong những
nguyên nhân làm phát sinh tình hình tái phạm tội phạm và vi phạm pháp luật hành
chính khác của ñối tượng, làm gia tăng tội phạm và vi phạm pháp luật, gây mất ổn
ñịnh về trật tự xã hội ở ñịa phương; ñể khắc phục những tồn tại thiếu sót trên, UBND
huyện chỉ thị:
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ ñạo các ngành chức năng và các tổ chức
quần chúng ñịa phương thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an ñề ra các biện
pháp thiết thực nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp ñỡ ñối
tượng và những người có hành vi vi phạm pháp luật theo những nội dung sau:
a) Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận ñộng, giáo dục sâu rộng ñến từng
hộ, từng người ở từng cộng ñồng dân cư về ý nghĩa, tầm quan trọng ñể toàn dân nhận
thức rõ công tác cảm hóa, giáo dục ñối tượng sẽ ñem lại lợi ích thiết thực vì cuộc
sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; khơi dậy và phát huy truyền thống ñạo lý,

