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                   CỤC C10 

TRẠI GIAM TỐNG LÊ CHÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
  

 

BÁO CÁO THAM LUẬN 

Hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục thanh niên  

vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương 

 

Kính thưa Đoàn Chủ Tịch ! 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý ! 

Thưa toàn thể Đại hội. 

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức 

khỏe tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý khách cùng các đồng chí 

Hội viên về dự Đại hội, chúc Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần 

thứ VII, nhiệm kì 2019 – 2024 thành công tốt đẹp. 

Kính thưa toàn thể đại hội 

Trước hết tôi nhất trí cao với bản báo cáo tổng kết công tác Hội và phong 

trào thanh niên nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và 

phong trào thanh niên nhiệm kì 2014 – 2019 của Đoàn Chủ tịch trình bày trước 

Đại hội. Để minh chứng, làm rõ thêm những kết quả hoạt động công tác Hội và 

phong trào thanh niên của Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước trong nhiệm kì qua, 

tôi xin phát biểu tham luận về hiệu quả trong công tác phối hợp tuyên truyền , 

giáo dục thanh niên vi phạm, thanh niên hoàn lương. 

Trong những năm qua Đảng ta luôn xác định thanh thiếu niên chính là lực 

lượng chiến lược quốc gia trong qua trình xây dựng và phát triển của đất nước, 

và cũng chính là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn từ những thách thức của quá 

trình toàn cầu hóa, tại Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần 

thứ 4 (Khóa XII) đã nêu “ thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo về Tổ Quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước 

bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, 

cách mạng Việt Nam  có vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa hay không, 

phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ 

thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong 

những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mang ”. Trong những năm qua 

nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện “ Chân, 

Thiện, Mỹ ” thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật 

cho thanh thiếu niên luôn được Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều băn bản, đề 

án, chương trình về phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên luôn 

được xác định là đối tượng chính, đặc biệt là Quyết định số 2106/QĐ – TTG 

ngày 26/11/2010 của thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu 

niên giai đoạn 2011 – 2015 với mục tiêu: 
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+ 80% thanh niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn. 

+ 100% thanh niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật 

trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống công việc học tập phù hợp 

với lứa tuổi của các em. 

+ 80% thanh niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính 

sách pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế tái vi phạm pháp luật 

và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng. 

Trong nhiệm kì vừa qua thực hiện kế hoạch số 9330/KHPH ngày 

01/11/2011 giữa Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tổng cục Cảnh sát thi 

hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công An (nay là Cục C10) về phối hợp 

giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa 

nhập cộng đồng giai đoạn 2011 – 2015.Ngày 03/04/2012 Trại giam Tống Lê 

Chân , Trại giam An Phước, Hội LHTN VN Tỉnh Bình Phước và Bình Dương 

đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân, trại viên trong độ tuổi 

thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, đối với số phạm nhân có hộ 

khẩu thường trú tại địa bàn tỉnh Bình Phước, Bình Dương hiện đang chấp hành 

án tại Trại giam Tống Lê Chân và An Phước. Với những nội dung được ký kết, 

Trại giam Tống Lê Chân đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, Trung tâm 

phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Phước, Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước tổ 

chức được 22 lớp tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, tư vấn tìm kiếm việc làm với 

tổng số 4.174 phạm nhân tham gia, trong đó có 339 phạm nhân trong độ tuổi 

thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 936 phạm 

nhân trong độ tuổi thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước. Trong đó các bên phối hợp đã phổ biến, tuyên truyền những nội dung 

giáo dục công dân, luật giao thông đường bộ, luật cư trú, luật phòng chống ma 

túy, Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước đã tư vấn kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm 

việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, kết thúc lớp học phạm 

nhân đều nhận thức rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tái hòa 

nhập cộng đồng, nhất là việc ngăn ngừa những hành vi tái  phạm tội và vi phạm 

pháp luật, đồng thời cung cấp những hành trang cần thiết cho phạm nhân có đủ 

tự tin, nghị lực để sau khi tái hòa nhập cộng đồng có điều kiện tham gia các hoạt 

động xã hội, các câu lạc bộ do Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước đảm nhiệm, học 

việc, học nghề, tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định.Sau 5 năm triển khai thực 

hiện kế hoạch phối hợp, chương trình đã thúc đẩy, động viên khuyến khích các 

phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo sớm được hưởng chính sách khoan hồng của 

Đảng, Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng, thành 

người có ích cho xã hội. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước số thanh niên được giúp 

đỡ tái hòa nhập cộng đồng là 321 trường hợp, số thanh niên được giúp đỡ học 

nghề là 45 trường hợp, số thanh niên có việc làm ổn định là 45 trường hợp.Để 

tiếp tục thực hiện kế hoạch số 9330/KHPH,  ngày 14/05/2016 bảy đơn vị gồm 

Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước , Hội LHTN VN Bình Dương, Trại giam An 

Phước, Trại giam Tống Lê Chân, trại giam Phú Hòa, Trại tạm giam Công an 
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tỉnh Bình Dương, trại tạm giam Công an tỉnh Bình Phước đã ký kết Kế hoạch số 

346-KH/Lt giai đoạn 2016 – 2020 nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi 

thanh niên trong giai đoạn tiếp theo. Từ năm 2016 đến tháng 8/2019 Trại giam 

Tống Lê Chân đã phối hợp với Hội LHTN VN tình Bình Phước, Công an tỉnh 

Bình Phước, Trung Tâm kiểm soát bệnh tật xã hội tỉnh Bình Phước tổ chức được 

72 lớp tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, tư vấn tìm kiếm việc làm với tổng số 

3.243 phạm nhân tham gia, trong đó có 60 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên 

có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Dương và 95 phạm nhân trong độ 

tuổi thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong đó 

các bên phối hợp đã phổ biến, tuyên truyền những nội dung giáo dục công dân, 

luật giao thông đường bộ, luật cư trú, luật phòng chống ma túy, Hội LHTN VN 

tỉnh Bình Phước đã tư vấn kỹ năng sống, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm 

nhân sắp chấp hành xong án phạt tù trở về xã hội, và giúp đỡ các phạm nhân này 

tái hòa nhập cộng đồng và tìm được công việc phù hợp với mức thu nhập ổn 

định, đảm bảo an sinh xã hội.Ngoài ra Hội LHTN VN tỉnh Bình Phước còn phối 

hợp với Trại giam Tống Lê Chân tổ chức các chương trình tuyên truyền mang ý 

nghĩa nhân văn to lớn như Ngày hội “ Thắp sáng ước mơ hoàn lương” để hiểu 

được nhiều hơn tâm tư nguyện vọng của phạm nhân qua đó nắm rõ từng hoàn 

cảnh cụ thể và có kế hoạch giúp đỡ  để họ tự tin hòa nhập với cộng đồng xã hội, 

bằng những việc làm thiết thực đã giúp đỡ nhiều phạm nhân trong độ tuổi thanh 

niên tìm được việc làm, lao động chân chính và xóa bỏ nhiều mặc cảm khi trở về 

với xã hội, để họ cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và làm cho con 

đường hoàn lương trở nên gần gũi và ấm áp hơn.  

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 9330/KHPH vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc 

như sau:  

1. Số phạm nhân trong độ tuổi thanh niên vi phạm pháp luật hầu hết có 

nhận thức kém, trình độ học vấn không đều, chủ yếu là thấp nên khi được tư 

vấn, định hướng tái hòa nhập cộng đồng thì ít tiếp thu, có tư tưởng sao nhãng, 

khi hết án trở về xã hội thường không có tư tưởng học tập, làm ăn để ổn định 

cuộc sống. 

2. Các doanh nghiệp công ty, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh vẫn chưa sẵn sàng, không dễ tiếp nhận các trường hợp hết án trở về địa 

phương  vì lo sợ trong công tác quản lý cũng như chất lượng công việc đối với 

các trường hợp này khi tiếp nhận vào làm việc. 

3. Số thanh niên được học nghề trong các Trại giam, khi hết án trở về địa 

phương nghề được học chưa phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và cơ cấu 

nghành nghề tại một số địa phương, bên cạnh đó một số địa phương vẫn chưa 

thực sự vào cuộc quan tâm, coi trọng công tác này, nhất là vấn đề hỗ trợ vốn sản 

xuất cho các đối tượng. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Hội LHTN VN 

Tỉnh Bình Phước với Trại giam Tống Lê Chân trong công tác giáo dục hướng 

thiện cho phạm nhân trong độ tuổi thành niên, chúng ta cần thực hiện tốt một số 

giải pháp sau: 
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1. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp 

bộ Đoàn – Hội và của thanh niên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân  

trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng gắn với cuộc vận 

động “ Thanh niên sống đẹp sống có ích” góp phần từng bước xã hội hóa công 

tác giáo dục cải tạo phạm nhân giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức hoạt 

động tốt các câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, câu lạc bộ vì ngày mai tươi sáng đê 

tiếp nhận phạm nhân sau thời gian mãn hạn tù trở về địa phương tích cực tham 

gia các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý giáo 

dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe, cai nghiện ma 

túy cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên sắp chấp hành xong án phạt tù nhằm 

nâng cao hiểu biết về pháp luật tránh tái phạm tội. 

3. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, xây dựng các chương trình, đề 

án có liên quan để tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm 

nhân trong quá trình học tập, cải tạo để họ yên tâm tư tưởng, tự tin tái hòa nhập 

cộng đồng và vận động các Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương, Bình Phước 

cùng tham gia hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề và tiếp nhận người có quá trình 

cải tạo tiến bộ, có tay nghề phù hợp vào làm việc tại các doanh nghiệp, tạo điều 

kiện thuận lợi để phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa 

phương được vay vốn từ các nguồn quỹ hỗ trợ để học nghề sản xuất, kinh doanh 

tạo lập cuộc sống, có việc làm ổn định, hạn chế thấp nhất tỉ lệ tái phạm tội và vi 

phạm pháp luật. 

4. Phối hợp vận động các nhà tài trợ, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ xây 

dựng các thư viện, phòng đọc sách, các thiết bị giảng dạy, học tập và xây dựng 

các công trình văn hóa, thể thao, phục vụ sinh hoạt, vui chơi giải trí cho phạm 

nhân. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các buổi tọa 

đàm, diễn đàn thông qua chương trình giao lưu gặp gỡ “ thắp sáng ước mơ vi 

ngày mau tươi sáng” “ thắp sáng ước mơ hoàn lương” giữa thanh niên với phạm 

nhân, góp phần giúp cho phạm nhân xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu học tập, cải tạp 

tiến bộ. 

Rất mong các đồng chí lãnh đạo các cấp quan tâm, tạo điều kiện để Trại 

giam Tống Lê Chân có thể phối hợp nhiều hơn nữa với Hội LHTN VN tỉnh 

Bình Phước và các Ban ngành khác để cùng chung tay chung sức xây dựng một 

thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh Bình Phước nói riêng 

trở nên tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn và trở thành người có ích cho xã hội và cho 

địa phương nơi mình sinh sống. 

Trên đây là bài phát biểu tham luận của Trại giam Tống Lê Chân về hiệu 

quả trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục thanh niên vi phạm pháp 

luật, thanh niên hoàn lương, rất mong được sự đóng góp của các đồng chí. Xin 

chân thành cám ơn. 

Một lần nữa kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý 

cùng toàn các đồng chí về dự Đại hội lời kính chúc sức khỏe, Chúc Đại hội 

thành công tốt đẹp./  


