
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  392/KH-UBND An Giang, ngày   22   tháng  6  năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021  

của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

 giáo dục tại xã, phường, thị trấn  

 
 

Thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ 

quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 120/2021/NĐ-CP đến các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, 

ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị 

định số 120/2021/NĐ-CP.  

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và thi hành pháp 

luật về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  

2. Yêu cầu 

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy 

ban nhân dân các cấp; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP.  

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện pháp luật về biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn. 

- Hướng dẫn áp dụng pháp luật, phổ biến pháp luật về biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn.  

- Tổ chức sơ, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn.  

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 
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2. Công an tỉnh 

- Hướng dẫn Công an các xã, phường, thị trấn, công chức văn hoá – xã hội, 

các cơ quan tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham mưu với Ủy ban nhân dân 

cấp xã trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn.  

- Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyến việc áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định.  

- Hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho Công an các xã, phường, thị trấn trong 

việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục. 

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ áp dụng pháp luật về thi hành biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn.   

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Triển khai việc tiếp nhận, quản lý người chưa thành niên không có nơi cư 

trú ổn định bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn tại các cơ sở trợ giúp xã hội, theo Thông tư số 55/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có 

nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các 

cơ sở trợ giúp trẻ em. 

- Hướng dẫn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cơ sở, tổ chức các 

chương trình học tập hoặc dạy nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ 

năng sống. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mức 

hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

4. Sở Tài chính  

- Căn cứ vào khả năng cấn đối ngân sách, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định và hướng dẫn các cơ quan 

có liên quan thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp các các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo Nghị định số 

120/2021/NĐ-CP. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn đến các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn nắm, tổ chức thực hiện theo quy định.  
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- Báo cáo công tác thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn và quản lý tại gia đình.  

- Chỉ đạo tổ chức thi hành các quyết định áp dụng dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn.  

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức xã hội tại địa phương phối hợp thực hiện 

các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, quản lý, giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình nhằm giúp các đối 

tượng hòa nhập cộng đồng. 

- Kiểm tra, thanh tra việc thi hành các quyết định giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn và quản lý tại gia đình ở địa phương. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm.  
 

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

- Tổ chức triển khai thực hiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn. 

- Huy động những người có điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia 

quản lý, giáo dục, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

- Chỉ đạo tổ chức các chương trình học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản 

xuất, kinh doanh, chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống, các dịch vụ y 

tế, xã hội, phòng, chống ma tuý trên địa bàn để tạo điều kiện cho người bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được tham gia. 

- Lập dự toán kinh phí cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn để trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

- Kiểm tra việc thi hành các quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 

quản lý tại gia đình ở địa phương. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên 

cùng cấp phối hợp trong việc triển khai thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP. 

Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này triển khai thực hiện. 

2. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. 
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Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này nếu có khó khăn vướng 

mắc đề nghị các cơ quan phản ảnh bằng văn bản về Sở Tư pháp tổng hợp để báo 

cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Cục QLXLVPHC-TDTHPL; 

- TT. TU, TT.HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Phòng: NC, KGVX; 

- Lưu: P.HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Lê Văn Phước 
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