
HDND HUYN XUAN TRU'ONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BAN PHAP CHE Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S:/(O /BC-BPC Xudn Tru'ô'ng, ngàyO/f thángj nám 2021 

BAO CÁO 
Kêt qua giám sat chuyên dê "Cong tác quãn 1 di ttnyng tm giü', 

tim giam, phtm nhân tii Nhà ttm gill' Cong an huyn Xuãn Trtthng" 

KInh gui: 
- Thung trirc HU, HDND, UBND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn; 
- Các ca quan, do'n vj lien quan. 

Thirc hin chumig trInh giám sat nàm 2021, ngày 15/9/2021 Ban Pháp chê 
HDND huyn dà ban hành Quyêt djnh so 47/QD-BPC và Kê hoch so 
07/KH-BPC v vic giám sat chuyên d: Cong tác quân 1 dôi tuclng tm giü, 
tam giam, phm nhân tai  Nba  tam  gi Cong an huyn; Doàn giám sat dã giám 
sat trirc tip tti Co quan Cong an huyn. Ban Pháp chê I-IDND huyn Xuân 
Trithng báo cáo kêt qua giám sat, cij the nhu sau: 

I. KET QUA GIAM SAT 

1. Cong tác chi do, triên khai thrc hin 

- Lãnh dto Cong an huyn dã quán trit, trin khai ti toàn th can b, 
chin si nht là can b chiên s di Cãnh sat thi hành an hInh sir và h trcl tu 
pháp các van bàn quy phm pháp 1ut lien quan den cong tác tam  giü,  t?m  giam, 
thi hành an hInh sir nhu: Lut Thi hành tam  giü,  tam  giam näm 2015; Lut thi 
hành an hInh sr näm 2019; Thông tu so 32/2017/TT-BCA quy djnh Danh m1ic 
dO vt cam dua vào buông tam  giU,  tam  giam và xü 1 vi phm; Thông tu so 
33/2017/TT-BCA quy djnh ye tiêp nhn, quãn l giam gi ngithi bj tam  giU',  tam 
giam; Thông tu so 34/2017/TT-BCA quy djnh vic to chirc cho nguYi bj tam 
giü, tam  giam gp than nhân, nhn qua, gi1i, nhn this, sách, báo, tài 1iu; thông 
tu so 07/2018/TT-BCA quy djnh vic phm nhân gp than nhân, nhn, giri thu', 
nhn tiên, do v.t và lien lac  din thoai vói than nhân... 

- Nba tam  giü Cong an huyn dA trin khai, thirc hin các van bàn hirâng 
dan, chi dao  cüa co quan cap trên theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão 
dung chê do, chInh sách dôi vth nguñ bj tam  giü,  tam  giam, pham nhân. 

2. Co cu, t chfrc cüa Nhà tim gifr Cong an huyn 

- Nhà tam  giü COng an huyn duçc xây dmg và du'a vào sir dimg tr näm 
2009, vi quy mO gOm 06 buông tam  giü, 06 buông tam  giam. Khu v1rc hành 
chInh có 04 phông can b, 02 phông hOi cung, 01 phông Lutt su Va 01 bêp an. 
Khu Nhà tam  giü có din tjch khoàng 2.000 m2, trong khuôn viên nba tam  gift 
có ao, vum dam bào bâu không khI thông thoang. 
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Chua có bung quàn l phtm nhân; chua có phông d tt chüc cho ngu'?i 
bj ttm giU, ttm giam duçc thãm, gp than nhân; so phông hOi cung cOn thiêu... 

H thng KSAN chua dixçc lap dat; phucmg tin k5 thutt nghip vi trong 
vic quãn 1 giam gi cOn htn chê. 

- V t chirc b may cüa Nba tm giü gm có: 08 can b, chin s (01 dông 
chI phó tru&ng Cong an huyn phii trách là Thu truàng Co quan quàn l dôi tiJ'ng 
tam giü, ttm giam; 01 di trithng, 01 di phó Di Cânh sat THAHS và ho trg tu 
pháp; 03 can b và 02 chiên s phiic vi có thai han  trong CAND). 

- Nhà ttm giü duçc trang bj cong cii h trç gôm: 03 dôi Op chân, 15 cái lá 
chàn nhra, 03 cái gy nhira im, 05 cái áø giáp, 06 cái mu, 05 cái khóa so 8. 

3. Cong tác quãn 1 di ttrçrng tm gill', tim giam, phim nhãn tii Nhà 
tm gill' Cong an huyn 

3.1. Cong tác quãn 1 dôi ttrçng ttm gill', tim giam 

- Tü ngày 01/01/2020 dn 30/6/202 1, Nhà tam  giü Cong an huyn cIA tiêp 
nhtn 169 dOi tucmg. DA giài quyêt 137 dôi tuçmg; con tam  gi1r 02 dôi tucmg, tam 
giam 30 dôi tuçmg. 

- Vic giao, nhn ngii?i bj ttm giü, tam  giam duqc thirc hin chat chë, 
dung quy djnh: có biên bàn giao, nhn giva co quan diêu tra và Co quan thi hành 
an. Trt.râc khi dua vào buông giam, giU', ngithi bj tam  gitt,  tam  giam dugc kiêm 
tra than the, 1p phiêu khám sirc khOe, 1p ho so theo quy djnh. 

- Cong tác quân 1 nguii bj tam  gill',  tam  giam duçc thirc hin dung quy 
djnh, dam bâo an toàn. Thiing xuyên phôi hc'p vci co quan diêu tra kim tra 
dinh kS',  dot xuât nginYi bj tam  giu,  tam  giam dê kjp thai phát hin, xir 1 vi 
phtm. 

- Vic áp diing các bin pháp bâo v an toàn tInh mang, than th, tài san, 
ton tr9ng danh dxx, nhân phâm cüa ngithi bj tam  gill,  tam  giam duçic thirc hin 
nghiêm tllc. Không giam, gill chung buông các dôi tuçing trong cOng 1 viii an, 
các dôi tucmg có nhiêu tiên an, tiên sir dê tránh tInh trng can pham dánh nhau, 
gay thucmg tIch, khOng chê lan nhau hoc thông cung trong vic khai báo. 
Trong kS',  không có tniO'ng hçp nào thông cung hay vi phm các ni quy, quy 
djnh. 

- Vic dua ngix?i bj tam  gill,  tarn  giam ra khOi nhà tam  gill chi thirc hin 
khi có 1nh trIch xuât cOa ngt.thi có thâm quyên. Khi thirc hin lnh trIch xuât 
dua nguOi bj tam  gill,  tam  giam ra khOi nhà tam  gill dê phiic vii diêu tra, truy tO, 
xét xll, thi hành an hoc dua di khám bnh, chlla bnh, giám djnh pháp y.,. can 
b Nba tam  gill thirc hin day du các thu tçtc theo quy djnh. 

- Thirc hin nghiêm tOc cOng tác tuân tra, canh gác, không d xày ra tInh 
trang birc cung, nhitc hInh, can phm to chllc dánh nhau, gay rôi, pham ti mOi 
tai Nba  t?m  gill, dam bão an toàn ye tInh mng cho các dOi tuçYng. 
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- Phi hçp chtt chë vi Co quan diu tra, Vin kiêm sat, Tôa an trong hot 
dng diu tra, truy th, xét xir, thi hành an hInh sr, vic chap hành các quy djnh 
ye tm giü, ttm giam. 

3.2. Cong tác quãn 1 giam gill', giáo dçic cãi tto ph.m nhân 

Tr ngày 01/01/2020 dn 30/6/2021, Nhà tam  giü Cong an huyn dà tip 
nhQtn 02 phm nhân. Dã giái quyêt (dã chap hành xong an phtt tü) 02 phm 
nhân. 

- V vic tip nhn, quàn l phim nhân: Sau khi ngui bj k& an phat tü có 
quyêt djnh chap hành an tai  Nhà  tam  giü, don vj dã tiên hành l.p day dü ho so 
theo quy djnh tai  (Khoàn 2, diêu 195 Lut Thi hành an hInh sir näm 2019). Qua 
trInh giao, nhtn phm nhân dêu 1p biên bàn, kiêm tra sirc khóe, 1p ho so theo 
quy djnh, to chirc phân 1oti ph.m nhân theo quy djnh. Các phtm nhân dêu di.rçc 
phô biên ye quyên, nghia vi và ni quy co s& giam gii. Can b Nhà tam  gicr 
thuô'ng xuyen sr ding nghip vi dê narn bat din biên tu tu1ng cüa phm nhân 
de có bin pháp xir l kjp thai, khOng dê phm nhân trôn, chêt hay vi pham nôi 
quy nhà tam  giü. Không giam giü phm nhân chung vâi các can pham dang 
trong qua trInh diêu tra, truy to, xét xr (hin nay, không có buông quàn 1 pham 
nhân nên phài sü d11ng linh boat  buông  tam  giam lam buông quãn 1 pham 
nhan); nhà tam  giü Cong an huyn sü dimg pham nhân là tai mat, cUng nhu 
dng viên tu tithng, nãm bat tInh hInh các can pham trong qua trInh giam giü d 
kjp th?yi báo cáo can b phát hiên, xr 1 kjp thñ các biêu hin tiêu circ. 

- H so phm nhân duçc lap, cp nh.t dy dü, quân 1, khai thác theo quy 
djnh. 

- Vic phân cong theo dOi, giáo diic câi tao  pham nhân duçc co quan thi 
hánh an quan tam ngay tr khi nhn duqc ngui chap hành an vào Nba tam  gifl. 
LãrIh dao  Nba  tam  giU Cong an huyn dã phân cong can b, chiên si có nãng içrc, 
có trInh d chuyên mOn dam nhim cong tác nay nên qua trInh chap hành an các 
pham nhân deu cài tao  tot, không có bj an nào vi pham pháp 1ut. 

- Cong tác xét, d nghj giàm thi han  chtp hành an phat tü, xét d nghj tha 
tñ truóc thai ban có diêu kin cho pham nhân duçc thirc hin nghiem tüc, dung 
quy dnh cüa pháp 1ut. Trong kS',  Co quan thi hành an hInh sir Cong an huyn dà 
lam thu tiic dê nghj xét giãm an den co quan có thâm quyen cho 02 pham nhân, 
kêt qua: 01 pham nhân dugc giâm bet thai han  chap hành an phat tü; 01 pham 
nhân duqc giám 3 tháng. Nba tam  giü Cong an huyn Xuân Truang không có 
truang hçp nào pham nhan du?c dc xá, tha tü tnthc thai han  có diêu kin. 

- Vic hoàn chinh thu tiic d trâ tir do cho pham nhân duc thirc hin dung 
theo quy djnh cüa phap lust; khi 02 pham nhân chap hành xong hInh phat tü 
duc co quan thi hành an hInh sir cap giây chüng nhn dã chap hành xong an 
pht tü cho 02 pham nhân, dông thai thông báo cho UBND cp xã, Co quan, to 
chuc noi nguai chap hành xong an phat tü ye cu trii d lam can ci dam bào cho 
cong tác tái hôa nhtp cong  dông sau khi dôi tuçing v dja phuong. 
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3.3. V thirc hin ch d di v&i dôi tu'çrng tm gifr, tim giam, phim 
nhân 

- Ch d an, mac, a, sinh hott di vói nguai tam  giü,  tam  giam, pham 
nhân duçc thrc hin day dü, dung quy dnh. 

Vic nu an cho can phm nhân do can b Nhà tim giüthrc hin, thüc an 
luôn dam bão v sinh, an toàn thirc phâm, dü djnh luçing ye gao, rau, thjt cá, 
duông, muôi, bt ngot, nuac châm .... theo quy djnh, có so sách theo dôi c the. 
Tháng 01/2021: 1.394 suât an, tháng 02/2021: 1.114 suât an, tháng 3/2021: 
1.372 sut an, tháng 4/2021: 1.540 suât an, tháng 5/2021: 1.824 suât an, tháng 
6/2021: 2.018 sut an. TInh theo th?i giá thj truèng, tiên an 01 ngay/nguai nhu 
sau: tháng 4/2021: 20.463 dông, tháng 5/2021: 18.755 dông, tháng 6/2021: 
19.480 dông. 

Ch nm cüa can phm nhân khoâng 2 m2, duçc b tn san nrn và có 
chiêu. Tat câ can pham nhân du'çc muçm do dung hay duqc cap phát dêu duçc 
can b ghi so theo dôi theo quy djnh. 

Cong tác phông và khám chtta bnh cho nguôi tam  giü,  tam  giam, phm 
nhân luôn duçc chü tr9ng. Truang hçip nguai tam  giü, tim giam, phm nhân bj 
bnh thông thuang duçc can b y tê khám và cap thuôc, khi can thiêt thI dua các 
dôi tuçmg ra Trung tam y tê huyn hoc bnh vin da khoa tinh khám và diêu tr 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. Trong kS",  can phm nhân duçc dua di khám, diêu 
trj tii Bnh vin da khoa huyn hoc bnh vin tinh ci the: näm 2020 là 05 dôi 
tixçing/05 lan (Dáng chii có 01 dôi tugng Dng Manh  Ha: sinh nãm 1972; trñ 
tai thôn Van Cânh, xã Phircing Djnh, huyn Triic Ninh phm ti "tang trü trái 
phépchât ma tüy" tCr vong ngày 10/6/2020 do bnh 1k); 6 tháng dâu näm 2021 là 
09 dôi tuqng/1 1 lan. 

- Trong ks', Nhà tam  giü dâ giãi quy& 172 1n cho can pham nhân gp 
than nhân; qua trInh thäm gp than nhân dêu bô trI can b giám sat chat chë d 
dam bão an toàn tuyt dôi. Nhà tam  giu, chua có phông thäm gp than nhân 
rieng, phâi vn dung linh hoat  phông hói cung vira dñng d hôi cung vüa là 
phông thàm gp than nhân cho can phm nhân. Trong thai gian gn day, djch 
Covid diên biên phüc tap  dê dam bão an toàn Nhà tam  giü dung vic nhn d 
tiep tê và diling vic cho than nhân tham gp can phm nhân. 

- Vic cho can phm nhân nhn gui thu, sách báo dugc thirc hin nghiêm 
tüc theo quy djnh cüa pháp 1ut, dam báo quyn cüa can pham nhân và phiic yu 
tot yêu câu giam giü. 

- Ngày 23/5/2021 dã to chuc cho nguai bj tam  giu,  tam  giam dugc bu cu 
theo dung quy djnh, dam báo quyen li cho nguai bj tam  giü,  tam  giam. 

3.4. Vic phi hqp trong chap hãnh pháp 1ut v tim gill', tm giam 
dlla các co quan lien quan 
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- Phi hçip chtt chê vi Vin kim sat, Tôa an trong hot dng truy to, xét 
xü, thi hành an hInh sr, vic chap hánh các quy dnh ye quân 1, thi hành tm giü, 
tam giam. 

- Trong kr, Vin kim sat nhân dan huyn dã kim sat trrc tiëp cOng tác tam 
gift, tam  giam tii Nba tam  gift Cong an huyn 06 lan; Qua cong tác kiêm sat cho 
thây Nlià tam  gift Cong an huyn dã thirc hin ding quy dijnh ye cong tác tam  gift, 
tim giam; dam bão dñng chê d cho can phrn nhân. 

- Thu&ng xuyên trao di thông tin bj can, bj cáo, nguôi có quy& djnh thi 
hành an pht tà, tft do xây dçrng kê hoach, phmmg an bâo v tuyt dôi an toàn các 
phiên tOa xét xft, trIch xuât, áp giái bj can, bj cáo, ngi.rñ có quyêt djnh thi hành an. 

- Phi hçvp t& vó'i UBND các xâ, thj trn trong vic trao dôi thông tin ye 
ngi1i bj tam  gift,  tam  giam, phim nhân de có bin pháp quàn 1 dôi tuçYng cho phft 
hçip. 

II. DANH GIA CHUNG 

1. IXu diem 

Trong näm 2020 và 6 tháng du näm 2021, Cong tác quán 1 di tuçYng 
tam gift,  tam  giam, pham nhân tai  Nhà  tam  gift Cong an huyn dugc thrc hin 
nghiêm tüc theo quy djnh cüa Lu.t thi hành tam  gift,  tam  giam và các van bàn 
quy djnh chi tiêt, hrnfing dan thi hành. 

- Ch d quãn 1 giam gift; chê d) cüa ngui b tam  gift,  tam  giam, phm 
nhân duqc thijc hin dam bâo quy dnh. Dã phân cong can b quán l Nhà tam 
gift thming xuyên gp gc giáo diic can phm nhân, näm bat tam tu, nguyen vpng 
cüa can pham nhân; cong tác canh gác, tuân tra Nba t?m  gift dam bào 24/24 gi 
trong ngày. 

- Trong kS',  can phm nhân du chip hành tt ni quy quy djnh cfta Nhà 
tam gift, khOng có tru?mg hçip nào vi phm ni quy, quy chê cfta Nba tam  gift; 
không có din, thu khiêu nai,  to cáo trong cong tác quàn 1, thi hành tam  gift, 
tam giam. 

- Dã phi hçp chat chë vâi các co quan: TOa an nhân dan, Vinkim sat 
nhân dan huyn, UBND các xã, thj trân trong hoat  dng diêu tra, truy to, xét xft, 
thi hành an hInh sir và vic chap hành các quy djnh v tm giam, tam  gift. 

2. Ton ti, hin chê 

- V co sO' 4t chit cUa Nhà tam  gift xung cp; chua có bung quân 1 
phm nhân; chua có phOng dê to chü'c cho nguO'i bj tam gift, tam  giam, pham 
nhân thàm gp than nhân; so phOng hOi cung con thiêu... 

- H thng KSAN chua duçc 1p dat, phuong tin k thut nghip vii 
trong viêc quàn 12 giam gift con han  che. 
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- Can b Nhà tam  giü trong cong tác nm tInh hInh, din bin tu tuO'ng 
cüa ngthi bj tam  git, ngu?yi bj tam  giam, phm nhân có lüc con han  chê, chua 
sâu sat. 

- Vic tuyên truyên Lut thi hành an ttm giü, ttm giam và cãc van ban 
quy djnh chi tiêt, hrnrng dn thi hành 1utt cOn chua sâu rng nên nhn thüc cña 
mt b phtn ngtthi dan chua hoàn toàn dung và day dü ye cong tác quán 1 tam 
giü, tam  giam. 

3. Nguyen nhân cüa t1n ti, hin ché 

- Nhà tam  giü ducic xây dmg dã lâu (näm 2009) và theo mO hInh cü do 
vy dâ xuông cap vâ chua dáp t'rng yêu câu nhim v11 tam giQ', ttm giarn hin 
nay. 

- Biên ch can b con thiu, phãi kiêm nhim nhiu vic nên không tp 
trung hoân toàn cho cOng tác chuyên mon duqc, mt sO CBCS chua qua dào tao, 
chua duçic tp huân chuyén sâu. 

III. KIEN NGH!, oE XUAT 

1. Be ngh UBND tinh, Cong an tinh, UBND huyn Xuân Trirô'ng 

D nghj Co quan có thtm quyn quan tam mt s vn d sau: 

- Quan tam du tu kinh phi d cái tao,  xây dirng Nba tam  giü Cong an 
huyn Xuân Trung dam báo dü buông tam  gifl, buông tam  giam, buông quán 1 
phm nhân, buông hOi cung, phông thäm gp than nhân... dam báo yêu câu theo 
quy djnh hin hành. 

- Quan tam h trg kinh phi d trang bj các phuo'ng tin k thut nhu: H 
thông kim soát an ninh, may ghi am, may rira ánh... dê don vj thirc hin tOt 
nhim v11 duqc giao. 

- Ma các 1cp duo tao, tp hun chuyên sâu d nâng cao trInh d nghip v 
cho CBCS chua duqc dào tao  chuyên ngânh ye cOng tác quán 1 giam giü dê 
dáp üng yêu câu nhim vi chuyên mon. 

- Quan tam, xem xét d nâng müc phii cp dc thu di vôi các can b, 
chien si dang lam vic tai  Nba  tam  giü Cong an huyn. 

2. Be ngh Cong an huyn Xuân Tru*ng 

- Tip tiic phát huy nhüng kt qua dã dt du'c, quan tam lãnh dao,  chi  dao 
va thirc hin cOng tác tam  giU',  tam  giam và thi hành an hInh sir; chü tr9ng thrc 
hin dung trInh tir, thu tiic trong vic tiêp nhn, 1p ho so, phân loai,  quân 1 can 
pham nhân vâ thirc hin các chê d chinh sách cho nguai bj tam  giü,  tam  giam 
vâ pham nhân theo quy djnh. 

-, Tang cuang phi hçp vai các co quan tu pháp, UBND các xã, thj trân, dtc 
bit phOi hcrp vai Vin kiêm sat nhân dan huyn trong thirc hin cOng tác tam  giü, 
tam giam và thi hành an hInh sir. 

- Tip t1ic phi hçip vâi Hi dng ph bin giáo dic pháp 1ut huyn và 
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UBNI) các xã, thj trn tuyên truyn sâu rng Lu.t thi barth tirn giü, tam  giam và 
các van bàn quy djnh chi tiêt, huâng dan thi hành dé nh.n thüc day dü, hiêu 
dung ye hott dng tam  giü,  t?rn  giam. 

- Tip tiic quan tam thirc hin dy dü ch d, chInh sách; bi dung trInh 
d chInh trj, chuyên môn, nghip vii; nâng cao tinh than trách nhim dôi vâi can 
b, chiên si thirc hin cong tác t?m  gitt,  tam  giam và thi hành an hInh sir. 

Trên day là kt qua giám sat chuyên d Cong tác quãn 1 Mi tuçing tam 

girt, tarn  giam, pharn nhân tai  Nba  tarn  giC Cong an huyn Xuân Tnxing. Ban 
Pháp ch trân trQng báo cáo HDND huyn.I. 

Noi nithn: 
- TT HU, HDND, UBND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn; 
- Các Co.  quan, don vj lien quan; 
- Luu: VP. HDND-UBND huyn, Ban PC. 
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