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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng,  

chống mua bán người” năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 2291/BCĐ138/CP ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ về việc triển khai các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022, Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (viết tắt Ban Chỉ đạo tỉnh) ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tục tổ chức quán triệt ý nghĩa, vai trò quan trọng và nội dung 

Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tưóng Chính phủ nhằm 

triển khai quyết liệt, sâu rộng các hoạt động hưởng ứng“Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người - 30/7”, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức 

và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần làm 

giảm nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị 

mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. 

 2. Tổ chức triển khai rộng khắp đến cơ sở để “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; tăng cường quan 

hệ phối kết hợp giữa các sở, ngành để triển khai đồng bộ công tác phòng, chống 

mua bán người trên tất cả lĩnh vực; qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tích cực 

tham gia vào công tác phòng, chống mua bán người. 

 3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng“Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người” phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình 

thức. 

II.  NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm 

nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 

13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật 
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Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 

193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 

năm 2030. 

2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền thông và phòng 

ngừa xã hội đối với tội phạm mua bán người 

a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 

Lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” vào cuối 

tháng 7/2022 nhằm truyền đi thông điệp công tác phòng, chống mua bán người 

là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; tuyên truyền nâng cao kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho Nhân dân; tuyên truyền về chủ 

đề của “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” năm 2022. 

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống 

thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về chính sách, 

pháp luật và phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; xây dựng, duy 

trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền về 

phòng, chống mua bán người.. 

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo lồng ghép nội dung tuyên 

truyền phòng, chống mua bán người trong các hoạt động thể thao, văn hóa, văn 

nghệ, biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò của hệ 

thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trong tuyên truyền về phòng, chống mua bán 

người gắn với phong trào xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa. 

d) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền, truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo dục; đưa 

nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương trình giáo 

dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, ngành học, nhất là ở các 

trường dân tộc nội trú; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

đ) Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động tập huấn, 

hội thảo nhằm nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong sử dụng lao động, đưa người 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn hành vi mua bán người; chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan báo 

chí tuyên truyền về công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

e) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, 

truyền thông về phòng, chống mua bán người cho các cấp hội và hội viên hội 

phụ nữ; tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng về chủ đề phòng, chống 

mua bán người. 

ê) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dành nhiều thời lượng và đa dạng 

hóa hình thức để thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán 
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người, tập trung phát sóng vào khung giờ có nhiều người theo dõi; chủ động xây 

dựng, phát sóng, đăng tải các phim phóng sự, tin bài, tọa đàm về chủ đề phòng, 

chống mua bán người; đưa tin về Lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” trong các Bản tin thời sự. 

f) Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố tập trung triển khai 

đồng bộ các mặt công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người; tham mưu giải 

quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là 

nạn nhân của tội phạm mua bán người, dễ bị các đối tượng mua bán người lừa 

gạt (như: người đang trong độ tuổi lao động nhưng không có cơ hội việc làm tại 

địa phương, mất việc làm do tác động của dịch bệnh Covid-19, người nghèo 

hoặc có hoàn cảnh gia đình éo le, trắc trở, hôn nhân đổ vỡ, nạn nhân của bạo lực 

gia đình, người thiếu hiểu biết, có xu hướng đi làm ăn xa,...). Thực hiện đa dạng 

hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán 

người (qua hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, các trang mạng xã hội, 

tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng,...) bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình 

hình, phong tục tập quán của từng địa phương, vùng miền và chú trọng vào các 

nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng 

về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động 

phòng tránh. Tổ chức tuyên truyền trực quan tại cơ quan, các tuyến phố, cộng 

đồng dân cư hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với các 

khẩu hiệu hành động như: “Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống 

mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, “Chung 

tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách 

nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”,... 

3. Các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an, Bộ đội Biên 

phòng tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tiến hành điều tra cơ bản, 

nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng nổi 

lên, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để chủ động phòng ngừa từ 

sớm, từ xa, từ địa bàn cơ sở; chủ động nắm tình hình liên quan đến mua bán 

người trên không gian mạng và rà soát các đường dây, băng nhóm hoạt động 

phạm tội mua bán người để tập trung đấu tranh, ngăn chặn; tổ chức tuần tra, 

kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới biển để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động 

mua bán người ra nước ngoài; tiếp nhận kịp thời tố giác, tin báo tội phạm, kiến 

nghị khởi tố liên quan mua bán người và khẩn trương triển khai công tác xác 

minh, điều tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân. Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm 

tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (như 

các quán bar, karaoke, massage,...) và khu công nghiệp, khu vui chơi giải trí, địa 

bàn giáp ranh nơi tội phạm thường lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội để chủ 

động phát hiện, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Mở cao điểm tấn công, 

trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn tỉnh (thời gian từ ngày 

01/7/2022 đến hết ngày 30/9/2022).  
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4. Làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ 

trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán, theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung 

tâm; thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn 

nhân, người thân thích của họ theo quy định của pháp luật; tiếp tục làm tốt công 

tác phối hợp liên ngành trong tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người giai 

đoạn 2021 - 2025; kịp thời trợ giúp pháp lý cho nạn nhân theo quy định của Luật 

Phòng, chống mua bán người và Luật trợ giúp pháp lý. 

5. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 

2022. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người - 30/7” được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Sở, 

ngành, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố căn 

cứ các nội dung tại Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, đảm bảo phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương; Báo cáo kết 

quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo) trước ngày 05/8/2022 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP. 

 2. Giao Công an tỉnh giúp Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp kết quả, báo cáo về Ban Chỉ đạo 

138/CP (qua Bộ Công an) trước ngày 12/8/2022./.  

 

Nơi nhận: 
- V01 - Bộ Công an; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Công an các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, VXNV; 

- Lưu: VT.   ĐT 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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