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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2956 /VKSTC-V8
V/v thống kê số liệu và những khó khăn,
vướng mắc trong công tác kiểm sát việc thi
hành quyết định tha tù trước thời hạn có
điều kiện.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện (TTTTHCĐK) theo Bộ luật hình sự năm
2015 được quy định tại Điều 3; Điều 66; Điều 106 có hiệu lực thi hành từ ngày 01
tháng 01 năm 2018. Mặc dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện tuy nhiên
trong thực tiễn phát sinh nhiều tình huống gây khó khăn, vướng mắc trong thực hiện
công tác kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Để kịp thời xây dựng hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao (Vụ 8) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tổng hợp thống kê số liệu và những khó khăn, vướng mắc trong
công tác kiểm sát việc thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo
những nội dung cụ thể sau (thời gian lấy số liệu thống kê từ ngày 01/01/2018 đến
ngày 30/6/2020):
1. Tổng số người chấp hành án phạt tù được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư
trú chấp hành tại địa phương:…
1.1 Số người đã chấp hành xong:… trong đó:
- Số người đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù: …
+ Số người được rút ngắn thời gian thử thách: …
+ Số người không được rút ngắn thời gian thử thách:…
- Số người đang chấp hành bị chết (có quyết định đình chỉ thi hành án):…
1.2 Số người chưa chấp hành xong:… trong đó:
1.2.1 Số chưa chấp hành xong không vi phạm nghĩa vụ:…trong đó:

- Số người được rút ngắn thời gian thử thách: …
- Số người chưa được rút ngắn thời gian thử thách: …
1.2.2 Số chưa chấp hành xong có vi phạm nghĩa vụ: …trong đó:
- Số người vi phạm nhưng chưa đến mức bị hủy quyết định TTTTHCĐK:…
- Số người vi phạm nghĩa vụ dẫn đến bị hủy quyết định TTTTHCĐK: …
+ Số người cố ý vi phạm bị xử phạt hành chính hai lần trở lên dẫn đến bị hủy: …
+ Số người phạm tội mới dẫn đến bị hủy: …
2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và hướng đề xuất (nếu có) trong quá trình
kiểm sát việc thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định
của pháp luật và những văn bản hướng dẫn hiện đang có hiệu lực thi hành.
Đề nghị Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm,
phối hợp chỉ đạo thực hiện và thông báo kết quả về Viện kiểm sát nhân dân tối cao
(Vụ 8) trước ngày 25 tháng 7 năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên (để chỉ đạo);
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, PVT TT-VKSNDTC
(để b/c);
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- Đ/c Vụ trưởng Vụ 8 (để b/c);
- VP VKSNDTC (Phòng Tổng hợp);

(Đã ký)

- Lưu VT, Vụ 8.
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