
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1048/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 07  tháng 8 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền  

thực hiện tha tù trước thời hạn  

có điều kiện trên hệ thống 

 Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 4395/UBND-CA ngày 20/7/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều 

kiện, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Thực hiện bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố biên tập. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở theo Quy chế hoạt động. Thời gian phát thanh bắt 

đầu từ ngày 15/8 đến ngày 26/8/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 26/8/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Các quy định về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện 

theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015  

và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

(kèm theo Công văn số 1048 /VHTT-PT ngày 07 tháng 8 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố 

 

Để giúp nhân dân hiểu rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, 

Nhà nước đối với những người phạm tội; đồng thời nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, quần chúng nhân dân trong 

việc xóa bỏ mặc cảm đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, quan 

tâm tạo điều kiện để họ hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều của Bộ 

luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 như sau: 

Trích Bộ luật Hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 

2015. 

Điều 66. Tha tù trước thời hạn có điều kiện 

1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù trước thời hạn khi 

có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án 

về tội phạm nghiêm trọng trở lên; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng; 

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, án phí và các 

nghĩa vụ bồi thường dân sự; 

e) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn tù đối với hình 

phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù chung thân đã được giảm 

xuống tù có thời hạn. 

Trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình 

liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết 

tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, 

thì thời gian đã chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít 

nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn; 

g) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 

Điều này. 

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị kết án thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội khủng bố; tội 

phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh hoặc người bị kết 

án từ 10 năm tù trở lên đối với tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân 

phẩm của con người; 07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc 

nhằm chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, chiếm đoạt 

chất ma túy; 

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này. 

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án 

quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người bị kết án. Người 

được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời 

gian thử thách. Thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. 

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử 

thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 

người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. 

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời gian thử thách thì 

Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của bản án mới và tổng hợp với phần 

hình phạt tù chưa chấp hành của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ 

luật này. 

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp hành được ít 

nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của 

cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn 

thời gian thử thách. 

Điều 106. Tha tù trước hạn có điều kiện 

1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù 

trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng. 

2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại 

các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này. 

 

Trích Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 

năm 2015. 

 

1. Trại giam; Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam thuộc Bộ 

Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án 

hình sự cấp quân khu có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn và 

chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân 
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khu, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân 

đang chấp hành án phạt tù. 

: 

a) Đơn xin tha tù trước thời hạn của phạm nhân kèm theo cam kết không 

vi phạm pháp luật, các nghĩa vụ phải chấp hành khi được tha tù trước thời hạn; 

; 

; 

d) Văn bản, tài liệu thể hiện việc chấp hành xong hình phạt bổ sung là 

hình phạt tiền, án phí, các nghĩa vụ dân sự; 

; 

); 

g) Văn bản đề nghị tha tù trước thời hạn của cơ quan lập hồ sơ. 

2. Văn bản đề nghị t

nội dung chính: 

; 

; 

; 

; 

. 

. 

, Tòa án. 

báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp để cử Kiểm sát viên tham gia 

phiên họp. T

, Viện kiểm sát. 

. 
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. 

chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đối 

với từng phạm nhân. 

, 

. 

có điều kiện, Tòa án phải gửi quy

, cấp 

quân khu, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi n

. 

. 

. 

. 

t

. 

11. Viện kiểm sát có quyền kháng nghị, phạm nhân có quyền khiếu nại đối 

với quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị tha tù trước thời 

hạn có điều kiện, quyết định hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết kháng nghị, khiếu nại các quyết 

định quy định tại khoản này được hiện theo quy định tại Chương XXII và 

Chương XXXIII của Bộ luật này. 
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