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V/v cấp đề cương gợi ý nội dung
tuyên truyền pháp luật tháng 08/2022

Kính gửi:
- Các cơ quan ban ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục pháp luật của
thành phố Pleiku, nhằm triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật hàng tháng trên địa
bàn thành phố, Phòng Tư pháp xây dựng đề cương tuyên truyền một số nội dung Luật
Thi hành án hình sự năm 2019 để gợi ý tuyên truyền trong tháng 08/2022.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phòng
Tư pháp đề nghị các cơ quan, ban ngành của thành phố, UBND các xã, phường chủ
động lựa chọn nội dung thiết thực, hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội
dung Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cho cán bộ, công chức và nhân dân trên
địa bàn thành phố.
(Gửi kèm đề cương Luật Thi hành án hình sự năm 2019)
Nhận được công văn này, đề nghị các cơ quan, ban ngành thành phố, UBND các
xã, phường phối hợp triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả thiết thực của
chương trình tuyên truyền pháp luật hàng tháng của thành phố.
Nơi nhận:

KT. TRƢỞNG PHÒNG

- Như trên;

PHÓ TRƢỞNG PHÒNG

- Lưu./.

Lê Đặng Quốc Dũng

UBND THÀNH PHỐ PLEIKU
PHÒNG TƢ PHÁP
TÀI LIỆU GIỚI THIỆU
LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019

Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/01/2020.
I. Bố cục của Luật
Luật có 207 điều, được quy định thành 16 chương, cụ thể như sau:
- Chương I (Những quy định chung) có 10 điều, từ Điều 1 đến Điều 10.
- Chương II (Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự) có 11 điều, từ Điều 11 đến Điều 21.
- Chương III (Thi hành án phạt tù), có 55 điều, được chia thành 04 mục, cụ thể
như sau:
+ Mục 1 (Thủ tục thi hành án và chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân)
có 26 điều, từ Điều 22 đến Điều 47.
+ Mục 2 (Chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân) có 09
điều, từ Điều 48 đến Điều 56.
+ Mục 3 (Tha tù trước thời hạn có điều kiện) có 15 điều, từ Điều 58 đến Điều 72.
+ Mục 4 (Quy định đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi) có 4 điều, từ Điều
73 đến Điều 76.
- Chương IV (Thi hành án tử hình) có 07 điều, từ Điều 77 đến Điều 83.
- Chương V (Thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ) có 23
điều, được chia thành 03 mục, cụ thể như sau:
+ Mục 1 (Thi hành án treo) có 11 điều, từ Điều 84 đến Điều 94.
+ Mục 2 (Thi hành án phạt cảnh cáo) có 01 điều (Điều 95).
+ Mục 3 (Thi hành án phạt cải tạo không giam giữ) có 11 điều, từ Điều 96 đến
Điều 106.
- Chương VI (Thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế) có 11 điều, được chia
thành 02 mục, cụ thể như sau:
+ Mục 1 (Thi hành án phạt cấm cư trú) có 05 điều, từ Điều 107 đến Điều 111.
+ Mục 2 (Thi hành án phạt quản chế) có 06 điều, từ Điều 112 đến Điều 117.
- Chương VII (Thi hành án phạt trục xuất) có 07 điều, từ Điều 118 đến Điều 124.
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- Chương VIII (Thi hành án phạt tước một số quyền công dân), có 04 điều, từ
Điều 125 đến Điều 128.
- Chương IX (Thi hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
làm công việc nhất định) có 03 điều, từ Điều 129 đến Điều 131.
- Chương X (Thi hành biện pháp tư pháp) có 26 điều, được chia thành 03 mục,
cụ thể như sau:
+ Mục 1 (Quy định chung về thi hành biện pháp tư pháp), có 04 điều, từ Điều
132 đến Điều 135.
+ Mục 2 (Thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh) có 05 điều, từ Điều
136 đến Điều 140.
+ Mục 3 (Thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng) có 17 điều, từ
Điều 141 đến Điều 157.
- Chương XI (Thi hành án đối với pháp nhân thương mại) có 09 điều (từ Điều
158 đến Điều 166).
- Chương XII (Kiểm sát thi hành án hình sự) có 03 điều, từ Điều 167 đến Điều 169.
- Chương XIII (Bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành án hình sự) có 06
điều, từ Điều 170 đến Điều 175.
- Chương XIV (Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự) có 18
điều, được chia thành 02 mục, cụ thể như sau:
+ Mục 1 (Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong thi hành án hình sự) có 13
điều, từ Điều 176 đến Điều 189.
+ Mục 2 (Tố cáo và giải quyết tố cáo trong thi hành án hình sự) có 04 điều, từ
Điều 190 đến Điều 193.
- Chương XV (Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước trong quản lý công
tác thi hành án hình sự) có 10 điều, từ Điều 194 đến Điều 205.
- Chương XVI (Điều khoản thi hành) có 02 điều, Điều 206 và Điều 207.
II. NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI CƠ BẢN CỦA LUẬT

1. Về phạm vi điều chỉnh
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc
xác định nội dung, trình tự, thủ tục, thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành
các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án.
2. Những nội dung để bảo đảm quyền con ngƣời, quyền công dân theo tinh
thần của Hiến pháp năm 2013 và khắc phục bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi
hành án phạt tù
2.1. Cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền
công dân, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung điều luật quy định về
quyền và nghĩa vụ của phạm nhân (Điều 27).
Theo đó, phạm nhân có các quyền sau đây:
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- Được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được
phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân;
- Được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế
theo quy định; gửi, nhận thư, nhận quà, tiền; đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình
phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án;
- Được tham gia hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ;
- Được lao động, học tập, học nghề;
- Được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân; đối
với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự;
- Được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự
theo quy định của pháp luật;
- Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo; được đề nghị xét đặc xá, bồi thường
thiệt hại theo quy định của pháp luật;
- Được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về bảo
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật;
- Được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định
của pháp luật;
- Được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án.
Bên cạnh đó, phạm nhân có các nghĩa vụ sau đây:
- Chấp hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, quyết định
của cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự trong quá trình
thi hành án hình sự và các quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân, các tiêu chuẩn thi đua chấp
hành án;
- Chấp hành yêu cầu, mệnh lệnh, hướng dẫn của cán bộ cơ sở giam giữ phạm nhân;
- Lao động, học tập, học nghề theo quy định;
- Phạm nhân làm hư hỏng, làm mất hoặc hủy hoại tài sản của người khác thì
phải bồi thường. Ngoài ra, phạm nhân có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của
Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
2.2. Luật cũng sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc thực hiện các
chế độ của phạm nhân theo hướng cụ thể, nhân đạo, bảo đảm tốt nhất quyền con
người trong quá trình chấp hành án.
- Quy định về giam giữ phạm nhân đã bổ sung quy định về việc bố trí giam giữ
riêng đối với phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam và phạm
nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính
(Điều 30).
Như vậy, theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 hiện tại có tổng cộng 08 đối
tượng có thể được giam giữ riêng: Phạm nhân nữ; phạm nhân là người dưới 18 tuổi;
phạm nhân là người nước ngoài; phạm nhân là người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A
theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; phạm nhân có dấu hiệu mắc
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bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành
vi của mình trong thời gian chờ quyết định của Tòa án; phạm nhân có con dưới 36
tháng tuổi theo mẹ vào trại giam; phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy cơ sở
giam giữ phạm nhân; phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người
chưa xác định rõ giới tính.
- Bổ sung quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù (Điều 35). Cụ thể: Trong
thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành
án phạt tù theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm. Việc nhận xét, đánh giá phải bảo
đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và bảo đảm tính liên tục. Đồng thời,
căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, nội quy cơ sở
giam giữ phạm nhân, học tập, lao động cải tạo, kết quả khắc phục hậu quả do hành vi
phạm tội gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân
theo một trong các mức tốt, khá, trung bình, kém. Luật Thi hành án hình sự năm 2019
cũng quy định, kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý, 06 tháng, 01 năm phải
bằng văn bản, được lưu hồ sơ phạm nhân. Phạm nhân lập công thì được nâng mức xếp
loại chấp hành án phạt tù.
- Bổ sung quy định về tái hòa nhập cộng đồng (Điều 45), trong đó quy định về
nội dung, kinh phí, biện pháp bảo đảm cho công tác tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể:
Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách
nhiệm tổ chức chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng trước khi phạm nhân chấp hành xong
án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Nội dung chuẩn bị tái hòa
nhập cộng đồng bao gồm: Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; định hướng nghề
nghiệp, tìm kiếm việc làm; hỗ trợ một phần kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của
trại giam.
Về kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện tái hòa nhập cộng đồng bao gồm: Kinh
phí do ngân sách nhà nước cấp; quỹ hòa nhập cộng đồng của trại giam và các quỹ khác
theo quy định của pháp luật; nguồn đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân
và các nguồn thu hợp pháp khác.
Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ
người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn
có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng bằng các biện pháp sau đây: Thông tin, truyền
thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; dạy nghề, giải quyết việc làm; trợ giúp về
tâm lý và hỗ trợ các thủ tục pháp lý; các biện pháp hỗ trợ khác.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng bổ sung các quy định để giải quyết
khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành án phạt tù liên quan đến các quy định về
hoãn chấp hành án phạt tù; giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; tạm đình chỉ chấp hành
án phạt tù; trích xuất phạm nhân; quản lý, giam giữ phạm nhân. Theo đó những nội
dung sửa đổi, bổ sung được quy định theo hướng cụ thể hơn, góp phần giải quyết
những khó khăn, vướng mắc từ thực tế triển khai các quy định trên.
3. Những nội dung mới quy định về thi hành án tử hình
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên
quan đến quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình (Điều 78) theo hướng quy
định cụ thể hơn về thời gian, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong việc thành
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lập Hội đồng thi hành án tử hình. Theo đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy
định cụ thể Hội đồng thi hành án tử hình bao gồm: Chánh án hoặc Phó Chánh án Tòa
án đã ra quyết định thi hành án làm Chủ tịch Hội đồng; Viện trưởng hoặc Phó Viện
trưởng Viện kiểm sát cùng cấp; Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án
hình sự cùng cấp. Giúp việc cho Hội đồng thi hành án tử hình có Thư ký là cán bộ,
công chức của Tòa án, do Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án
phân công.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung Điều 80 về hồ sơ thi hành án tử
hình, trong đó quy định cụ thể về những tài liệu có trong hồ sơ, đồng thời giao cơ quan
thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập,
quản lý và được lưu giữ, bảo quản theo chế độ hồ sơ do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng quy định.
Tại Điều 83, ngoài quy định về việc nhận tử thi và hài cốt, Luật Thi hành án
hình sự năm 2019 bổ sung quy định về việc nhận tro cốt của người bị kết án tử hình,
theo đó trường hợp thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình
muốn nhận tro cốt của người bị thi hành án và tự chịu chi phí hỏa táng thì cơ quan thi
hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu bàn giao
tử thi và hỗ trợ đưa tử thi về nơi hỏa táng.
4. Về thi hành án treo và cải tạo không giam giữ
Để phù hợp với quy định tại Điều 65, khoản 4 Điều 36 Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong
quá trình thi hành, Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan như: Bổ sung
nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục
người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ; quy định cụ thể các nghĩa vụ của
người chấp hành án...
4.1. Thi hành án treo
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung quy định về nhiệm vụ của Ủy
ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng
án treo; nghĩa vụ của người được hưởng án treo; việc rút ngắn thời gian thử thách đối
với người được hưởng án treo; giải quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được
hưởng án treo; xử lý vi phạm đối với người được hưởng án treo...
Tại Điều 86, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung các quy
định về 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 trong việc lập hồ sơ, báo cáo cơ quan thi
hành án khi người được hưởng án treo bỏ trốn, chế độ báo cáo hằng tháng về quá trình
chấp hành án... theo hướng cụ thể hơn để tăng cường trách nhiệm, chế độ thông tin,
báo cáo giữa cơ quan được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và cơ
quan thi hành án hình sự có thẩm quyền nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành được
chính xác, hiệu quả.
Về nghĩa vụ của người được hưởng án treo (Điều 87), Luật Thi hành án hình sự
năm 2019 quy định người được hưởng án treo phải có mặt theo giấy triệu tập và cam
kết việc chấp hành án; thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật,
nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành
đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách
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quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; chịu sự giám sát, giáo dục của
Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi
hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư
trú, nơi làm việc; chấp hành quy định về việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư
trú hoặc nơi làm việc; phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn
vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp
huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; hằng tháng phải báo cáo bằng văn
bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình
hình chấp hành nghĩa vụ của mình. Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1
Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì khi hết thời hạn vắng mặt, người
được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã quy định cụ thể nghĩa vụ của người được
hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc và việc
báo cáo hằng tháng … để bảo đảm việc giám sát, giáo dục đối với người được hưởng
án treo chặt chẽ hơn, tăng tính nghiêm minh trong quá trình thi hành án, khắc phục
những hạn chế trong quản lý đối tượng chấp hành án tại địa phương thời gian qua.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng bổ sung Điều 93 quy định việc xử lý vi
phạm đối với người được hưởng án treo, trong đó quy định: Trường hợp người được
hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 87 của Luật này thì cơ quan
thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập
biên bản vi phạm, đồng thời yêu cầu người được hưởng án treo phải có mặt trong thời
hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm. Hết thời hạn này mà người được hưởng
án treo vẫn không có mặt thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan
thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản vi phạm và đề nghị Tòa án nhân dân cấp
huyện nơi người được hưởng án treo cư trú, Tòa án quân sự khu vực nơi người được
hưởng án treo làm việc quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản
án đã cho hưởng án treo.
Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo
quy định tại Điều 91 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhưng sau khi kiểm điểm
vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì Công
an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi hành án hình
sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết
định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Nếu
người được hưởng án treo do đơn vị quân đội giám sát, giáo dục đã bị kiểm điểm theo
quy định tại Điều 91 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhưng sau khi kiểm điểm
vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm thì đơn
vị quân đội giám sát, giáo dục lập biên bản vi phạm và đề nghị cơ quan thi hành án
hình sự cấp quân khu tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền quyết
định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, đồng
thời gửi Viện kiểm sát quân sự cùng cấp.
4.2. Cải tạo không giam giữ
Để bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ
sung năm 2017) về hình phạt cải tạo không giam giữ, Luật Thi hành án hình sự năm
2019 bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục, nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo
không giam giữ; quy định về việc thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng
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đồng; bổ sung quy định về điều kiện giảm thời hạn chấp hành án; việc vắng mặt tại nơi
cư trú hoặc nơi làm việc của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ...
Theo đó, để bảo đảm tính nghiêm minh trong quá trình thi hành án Điều 97 đã
quy định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thi hành
án phạt cải tạo không giam giữ, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ
quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải triệu tập người chấp hành án, người đại
diện trong trường hợp người chấp hành án là người dưới 18 tuổi đến trụ sở Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú, đơn vị quân đội nơi người đó làm việc để cam kết
việc chấp hành án. Người chấp hành án, người đại diện của người chấp hành án phải
có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách
quan. Trường hợp người chấp hành án không có mặt theo giấy triệu tập hoặc không
cam kết thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình
sự cấp quân khu lập biên bản vi phạm nghĩa vụ.
Để khắc phục những tồn tại của công tác thi hành án phạt cải tạo không giam
giữ trong thời gian qua, đặc biệt là tình trạng người chấp hành án không có mặt tại nơi
cư trú, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung Điều 100 quy định về giải quyết
việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người chấp hành
án phạt cải tạo không giam giữ để bảo đảm hiệu lực thi hành của pháp luật. Cụ thể:
Người chấp hành án có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin
phép, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời
gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 30 ngày và tổng số thời gian vắng mặt
tại nơi cư trú không được vượt quá một phần ba thời gian chấp hành án, trừ trường hợp
bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị
của cơ sở y tế đó.
Về việc xin phép, người chấp hành án khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn
xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao
giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân
đội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người chấp hành án khi đến nơi cư trú
mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm
trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm
trú, lưu trú. Trường hợp người chấp hành án vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn
vị quân đội được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.
Việc giải quyết trường hợp người chấp hành án thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm
việc trong quân đội thực hiện theo quy định của Điều 68 về giải quyết trường hợp
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú, làm việc. Luật Thi
hành án hình sự năm 2019 cũng quy định, người chấp hành án không được xuất cảnh
trong thời gian chấp hành án.
Về việc lao động, học tập của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
(Điều 101), Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng bổ sung trường hợp người chấp
hành án không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành án thì phải
thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng. Theo đó, khi người chấp hành
án được xác định là không có việc làm hoặc bị mất việc làm, Công an cấp xã có trách
nhiệm báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp
xã có trách nhiệm báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Trên cơ sở
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đó, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải xem xét, quyết định buộc
người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng. Luật
cũng quy định, báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, quyết định của cơ quan thi hành
án hình sự Công an cấp huyện phải nêu rõ loại công việc, thời gian lao động phục vụ
cộng đồng dự kiến buộc người chấp hành án phải thực hiện. Đồng thời, căn cứ quyết
định buộc người chấp hành án phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng
đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho người chấp hành án thực hiện một số công
việc lao động phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát của Công an cấp xã.
Ngoài ra, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đã bổ sung điều kiện được giảm
thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (khoản 1 Điều 102) để khuyến
khích, động viên người chấp hành án nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật
và tích cực học tập, lao động, phấn đấu trở thành người tốt. Theo đó, người chấp hành
án có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định giảm
thời hạn chấp hành án khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã chấp hành được một phần
ba thời hạn án phạt; đối với người dưới 18 tuổi thì phải chấp hành được một phần tư
thời hạn án phạt; trong thời gian thử thách người chấp hành án đã chấp hành nghiêm
chỉnh các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 99 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019;
tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ
an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen
thưởng; bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự trong trường hợp có nghĩa vụ dân
sự.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng bổ sung các quy định về việc xử lý vi
phạm đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Điều 105) để bảo đảm
tính răn đe, nghiêm minh trong quá trình thi hành án, khắc phục tình trạng người chấp
hành án vi phạm nhưng không có chế tài xử lý nghiêm khắc, làm giảm hiệu lực thi
hành pháp luật. Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, trường hợp
người chấp hành án cố ý vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 99 của Luật Thi hành án
hình sự năm 2019 thì Công an cấp xã, đơn vị quân đội lập biên bản về việc vi phạm.
Trường hợp đã lập biên bản về việc vi phạm nghĩa vụ 02 lần nhưng người chấp hành
án vẫn tiếp tục vi phạm thì Công an cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã được giao
giám sát, giáo dục tổ chức kiểm điểm người đó; trường hợp người chấp hành án do
đơn vị quân đội giám sát, giáo dục thì đơn vị quân đội tổ chức kiểm điểm người đó.
Việc kiểm điểm phải được lập thành biên bản, lưu hồ sơ giám sát, giáo dục và báo cáo
cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân
khu.
Trường hợp, người chấp hành án đã bị kiểm điểm nhưng tiếp tục cố ý không
chấp hành nghĩa vụ quy định tại Điều 99 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì
không được xem xét giảm thời hạn chấp hành án. Tùy theo tính chất, mức độ của hành
vi vi phạm, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục đề
nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc xem xét truy cứu
trách nhiệm hình sự.
5. Bổ sung quy định tha tù trƣớc thời hạn có điều kiện
Biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện của hình phạt tù chính là một chính
sách hoàn toàn mới, cho phép sớm đưa người phạm tội bị xử phạt tù quay trở về với
cộng đồng để phục thiện, sửa chữa lỗi lầm với sự giúp đỡ và giám sát của gia đình, các
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cơ quan, đoàn thể xã hội. Đây là một biện pháp được áp dụng tại nhiều nước trên thế
giới dưới các tên gọi như phóng thích có điều kiện hay trả tự do có điều kiện. Thực
chất, đây là việc trả tự do sớm đối với người đang chấp hành hình phạt tù; sau khi
được trả tự do, người đó phải tuân thủ một số điều kiện nhất định do cơ quan có thẩm
quyền xác định trong một thời gian tạm gọi là thời gian thử thách. Nếu trong thời gian
thử thách mà người phạm tội vi phạm các điều kiện đặt ra thì tùy từng trường hợp cụ
thể, cơ quan có thẩm quyền có thể thay đổi điều kiện thử thách hoặc có thể buộc người
đó phải chấp hành nốt thời hạn còn lại của hình phạt tù trong trại giam.
Trên cơ sở quy định tại Điều 66 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung
năm 2017), Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành án hình sự
năm 2019 đã bổ sung Mục 3 Chương III quy định nội dung tha tù trước thời hạn có
điều kiện.
Về thời điểm xét tha tù trước thời hạn có điều kiện, Điều 57 quy định: Việc xét
tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện mỗi năm 03 đợt vào thời điểm kết
thúc quý I, kết thúc quý II và kết thúc năm xếp loại.
Về cơ quan quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo quy định
của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội
nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú được giao quản lý người
được tha tù trước thời hạn có điều kiện, với những nhiệm vụ, quyền hạn được quy định
tại Điều 61 như sau:
Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có
điều kiện có nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức quản lý người được tha
tù trước thời hạn có điều kiện; bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm
quyền theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019; (2) Yêu cầu người được
tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp
giáo dục, phòng ngừa khi người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; (3) Biểu dương
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ hoặc lập công; (4) Giải
quyết cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được vắng mặt ở nơi cư trú
theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và pháp luật về cư trú; (5) Phối
hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được tha
tù trước thời hạn có điều kiện làm việc, học tập trong việc quản lý người đó; (6) Lập
hồ sơ, có văn bản đề nghị cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện báo cáo cơ
quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét, quyết
định rút ngắn thời gian thử thách; (7) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp
huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền hủy quyết định tha tù
trước thời hạn có điều kiện và buộc người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải
chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành trong trường hợp người đó vi
phạm quy định tại khoản 4 Điều 66 của Bộ luật Hình sự; (8) Báo cáo cơ quan thi hành
án hình sự Công an cấp huyện khi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ
trốn; (9) Nhận xét bằng văn bản quá trình chấp hành nghĩa vụ trong thời gian thử thách
của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; (10) Báo cáo cơ quan thi hành án
hình sự có thẩm quyền về kết quả quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều
kiện trong thời gian thử thách. Công an cấp xã có nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp giúp
Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn nói trên.
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Đơn vị quân đội được giao quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều
kiện có nhiệm vụ, quyền hạn: (1) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức quản lý người được tha tù
trước thời hạn có điều kiện; bàn giao hồ sơ cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm
quyền theo quy định của Luật này; (2) Yêu cầu người được tha tù trước thời hạn có
điều kiện thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình; có biện pháp giáo dục, phòng ngừa khi
người đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật; (3) Biểu dương người được tha tù trước thời
hạn có điều kiện có nhiều tiến bộ hoặc lập công; (4) Nhận xét bằng văn bản quá trình
chấp hành nghĩa vụ trong thời gian thử thách của người được tha tù trước thời hạn có
điều kiện; (5) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả quản lý
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách; (6) Phối hợp
với Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết cho người được tha tù trước thời hạn có điều
kiện được vắng mặt ở nơi cư trú theo quy định của Luật này và pháp luật về cư trú; (7)
Phối hợp với gia đình của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong việc
quản lý người đó; (8) Lập hồ sơ, có văn bản đề nghị cơ quan thi hành án hình sự cấp
quân khu đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách;
(9) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu tiến hành trình tự, thủ tục đề
nghị Tòa án có thẩm quyền hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và buộc
người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại
chưa chấp hành trong trường hợp người đó vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 66 của
Bộ luật Hình sự; (10) Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu khi người
được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ trốn.
Để bảo đảm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tích cực cải tạo, sống
có trách nhiệm, kỷ luật, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật để phát huy
được những hiệu quả tích cực của việc áp dụng chế định tha tù trước thời hạn có điều
kiện, Điều 62 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng quy định người được tha tù
trước thời hạn có các nghĩa vụ sau: (1) Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc
tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc,
học tập; (2) Trình diện và cam kết theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật; (3) chịu
sự quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý; (4) chấp
hành quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 về việc vắng mặt tại nơi cư trú
(Điều 67); (5) phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân
đội được giao quản lý; (6) Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân
cấp xã, đơn vị quân đội được giao quản lý về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.
Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Thi hành án hình sự
năm 2019 thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện
phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.
Bên cạnh đó, để bảo đảm hơn nữa quyền con người, tạo điều kiện cho người
được tha tù trước thời hạn có điều kiện lao động, học tập, tái hòa nhập cộng đồng, Luật
Thi hành án hình sự năm 2019 cũng quy định về việc giải quyết trường hợp người
được tha tù trước thời hạn có điều kiện vì lí do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú,
nơi làm việc (Điều 68). Theo đó, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được
xem xét, giải quyết cho thay đổi nơi cư trú nếu bảo đảm các điều kiện sau đây: (1) Bảo
đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về cư trú; (2) Được sự đồng ý của cơ
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong trường hợp thay đổi nơi cư trú trong
phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh
trong trường hợp thay đổi nơi cư trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện, cơ
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quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an trong trường hợp thay đổi nơi cư
trú ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Ngoài ra, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng quy định về hồ sơ đề nghị
tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều
kiện; hồ sơ quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc lao động, học
tập của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; rút ngắn thời gian thử thách đối
với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thủ tục rút ngắn thời gian thử thách
đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc kiểm điểm người được tha
tù trước thời hạn có điều kiện; việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được tha tù trước
thời hạn có điều kiện; xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm
nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết trường hợp
phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà vi phạm nội quy cơ
sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật; hủy quyết định tha tù trước
thời hạn có điều kiện; trách nhiệm của gia đình người được tha tù trước thời hạn có
điều kiện.
6. Bổ sung quy định thi hành án hình sự đối với pháp nhân thƣơng mại
Việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình
sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là rất cần thiết trong nền kinh tế thị trường
của nước ta hiện nay. Hiện nay, có không ít các tổ chức kinh tế - pháp nhân thương mại
vì chạy theo lợi nhuận cục bộ đã có sự thông đồng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật
mang tính chất tội phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế như trốn thuế, kinh doanh trái
phép, đầu cơ, buôn lậu hoặc vì lợi ích cục bộ đã không thực hiện các biện pháp mà pháp
luật đòi hỏi để bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc núp bóng dưới danh
nghĩa pháp nhân để phạm tội ngày càng tăng, tính chất nguy hiểm ngày càng cao. Để
phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 bổ sung quy định Chương XI. Thi hành án hình sự
đối với pháp nhân thương mại.
Về cơ quan được giao nhiệm vụ thi hành án, để bảo đảm thống nhất hệ thống tổ
chức thi hành án hình sự và không làm phát sinh đầu mối mới về cơ quan quản lý thi
hành án hình sự, Điều 158 quy định: Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ
quan thi hành án hình sự cấp quân khu thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp quy định
tại các điều 78, 79, 80, 81 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự theo
quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Cơ quan thi hành án dân sự thi hành
hình phạt tiền quy định tại Điều 77, biện pháp tư pháp quy định tại điểm a khoản 1
Điều 82 của Bộ luật Hình sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Do lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của pháp nhân thương mại rất rộng, chịu sự
quản lý, cấp phép bởi nhiều cơ quan khác nhau; đồng thời, các hình phạt và biện pháp
tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại rất đa dạng, vì vậy trong thi hành án
hình sự đối với pháp nhân thương mại, ngoài quy định đối với cơ quan thi hành án
hình sự, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 còn quy định trách nhiệm của cơ quan
quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại (Điều 164). Trong đó, căn cứ vào bản
án, quyết định thi hành án và văn bản yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan
quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn
của mình, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại có trách nhiệm
thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây: (1) Sửa đổi hoặc đình chỉ hiệu lực giấy
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phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản khác có giá trị tương đương đối với pháp
nhân thương mại trong thời gian bị đình chỉ hoạt động có thời hạn; áp dụng biện pháp
khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành hình phạt đình chỉ hoạt động có
thời hạn theo bản án, quyết định của Tòa án; (2) Thu hồi hoặc xóa bỏ nội dung đăng ký
của pháp nhân thương mại hoặc văn bản khác có giá trị tương đương; thu hồi giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân thương mại, không cấp lại giấy phép
thành lập, hoạt động đối với pháp nhân thương mại đã bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành hình phạt
đình chỉ hoạt động vĩnh viễn theo bản án, quyết định của Tòa án; (3) Xóa bỏ nội dung
đăng ký; sửa đổi, tạm dừng hiệu lực, thu hồi, từ chối hoặc không cấp lại một phần hoặc
toàn bộ giấy phép hoặc văn bản khác có giá trị tương đương; đình chỉ một phần hoặc
toàn bộ ngành, nghề, hoạt động của pháp nhân thương mại trong thời hạn bị cấm hoạt
động, cấm kinh doanh đối với ngành, nghề trong lĩnh vực bị cấm; áp dụng biện pháp
khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm
hoạt động theo bản án, quyết định của Tòa án; (4) Tự mình hoặc yêu cầu cơ quan, tổ
chức thuộc lĩnh vực quản lý sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ, thu hồi giấy phép; từ chối cấp
phép, chấp thuận, tiến hành thủ tục để huy động vốn trong thời hạn bị cấm đối với
pháp nhân thương mại; áp dụng biện pháp khác theo quy định của pháp luật để bảo
đảm thi hành hình phạt cấm huy động vốn theo bản án, quyết định của Tòa án; (5) Áp
dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp
buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc
phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra theo bản án, quyết định của Tòa án. Đồng thời,
phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan khác có liên quan kiểm tra, giám
sát pháp nhân thương mại trong quá trình chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp.
Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự về việc thực hiện yêu cầu
trong thi hành án và việc chấp hành án của pháp nhân thương mại. Phối hợp với cơ
quan thi hành án hình sự và cơ quan, tổ chức khác có liên quan thi hành biện pháp
cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Luật Thi hành
án hình sự năm 2019 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Công bố quyết định,
văn bản của cơ quan thi hành án hình sự và biện pháp được áp dụng đối với pháp nhân
thương mại theo quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.
Ngoài ra, để việc thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại vừa mang
tính khả thi, đạt hiệu quả, vừa mang tính trừng trị, răn đe cao, Luật Thi hành án hình sự
năm 2019 cũng quy định cụ thể thủ tục mà pháp nhân thương mại phải tuân thủ khi
chấp hành án (khoản 1 Điều 160). Cụ thể: Khi được cơ quan thi hành án hình sự triệu
tập để thông báo, yêu cầu thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp, người đại diện theo
pháp luật của pháp nhân thương mại phải có mặt, trừ trường hợp vì lý do bất khả
kháng hoặc trở ngại khách quan. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận
được quyết định thi hành án, pháp nhân thương mại phải công bố quyết định đó trên
trang thông tin điện tử, ấn phẩm của pháp nhân thương mại và niêm yết công khai tại
trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của pháp nhân thương mại trong thời gian chấp
hành án; thông báo việc chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp cho cơ quan, tổ chức,
cá nhân có liên quan.
Ngoài ra, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng quy định các thủ tục cụ thể
khi: (1) Pháp nhân thương mại bị đình chỉ hoạt động có thời hạn phải tạm dừng hoạt
động đối với ngành, nghề trong một hoặc một số lĩnh vực bị đình chỉ hoạt động có thời
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hạn theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; (2) Pháp nhân thương
mại bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn phải chấm dứt ngay hoạt động đối với ngành, nghề
trong một hoặc một số lĩnh vực bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn hoặc toàn bộ hoạt động
bị đình chỉ vĩnh viễn theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; (3)
Pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất
định thì không được tiếp tục kinh doanh, hoạt động đối với ngành, nghề trong lĩnh vực
bị cấm trong thời hạn theo bản án, quyết định của Tòa án. Pháp nhân thương mại
không được tiếp tục kinh doanh, hoạt động kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án
có hiệu lực pháp luật; (4) Pháp nhân thương mại bị cấm huy động vốn thì không được
thực hiện một hoặc một số hình thức huy động vốn trong thời hạn bị cấm theo bản án,
quyết định của Tòa án. Pháp nhân thương mại không được thực hiện việc huy động
vốn kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; (5) Pháp nhân
thương mại bị áp dụng biện pháp tư pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc
thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra thì phải
thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; (6) Pháp nhân
thương mại chấp hành án phải báo cáo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án hình sự
và cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại về việc chấp hành hình
phạt, biện pháp tư pháp theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
V. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THỰC HIỆN LUẬT

Tại Chương XIII, Luật đã quy định về bảo đảm điều kiện cho hoạt động thi hành
án hình sự, trong đó có các quy định về biên chế, đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng cán
bộ thi hành án, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thi hành án, trang bị, sử dụng vũ khí,
phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ trong thi hành án hình sự, chế độ,
chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án hình sự…
Trong đó, Nhà nước bảo đảm biên chế, cán bộ cần thiết cho các cơ quan quản lý
thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự và người làm công tác thi hành án
hình sự phải được đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và
kiến thức khác phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao (Điều 170).
Về cơ sở vật chất, căn cứ yêu cầu công tác thi hành án hình sự, địa bàn hoạt
động và điều kiện kinh tế - xã hội, Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất của cơ quan quản
lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, bao gồm đất đai, trụ sở, công trình;
trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện giao thông, thông tin liên lạc, kỹ
thuật nghiệp vụ và các điều kiện vật chất, kỹ thuật khác; ưu tiên bảo đảm cơ sở vật
chất cho cơ quan đóng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn trọng yếu về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã
hội (Điều 171).
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 cũng quy định, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân khi thực hiện
nhiệm vụ thi hành án hình sự được trang bị và sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật
nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật (Điều 172).
Đồng thời, để tạo thuận lợi cho công tác quản lý thi hành án, Luật Thi hành án
hình sự năm 2019 quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự. Trong đó, cơ sở dữ
liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an quản lý là một bộ phận của hệ cơ sở dữ liệu
quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước
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về thi hành án hình sự, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc xây dựng, thu thập, lưu
trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Chính phủ
quy định (Điều 173).
Về kinh phí, Nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thi hành án hình sự.
Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động thi hành án
hình sự được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (Điều 174).
Về chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án hình sự,
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định cán bộ, công chức; công nhân công an;
công nhân, viên chức quốc phòng và những người khác làm nhiệm vụ thi hành án hình
sự được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Sĩ quan, hạ sĩ quan,
chiến sĩ Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân
đội nhân dân làm nhiệm vụ thi hành án hình sự được phong, thăng cấp bậc hàm lực
lượng vũ trang nhân dân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Cơ
quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành án hình sự có thành tích thì được khen thưởng;
người bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thì bản thân và gia đình được hưởng
chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật (Điều 175).
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