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KẾ HOẠCH 
Triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” 

năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BCĐ, ngày 10/5/2018 của Ban Chỉ đạo 
138/CP Chính phủ về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018; căn 
cứ tình hình thực tế, đặc điểm tình hình địa bàn, 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 Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện với những nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 
người” để nâng cao về nhận thức, thay đổi hành vi trong xã hội về phòng, chống 
mua bán người nhằm giảm các nguy cơ, giảm tội phạm mua bán người và thực 
hiện có hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua 
bán trở về. 

 2. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các 
ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia 
đấu tranh chống tội phạm mua bán người. 

 3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 
bán người” đảm bảo hiệu quả, sâu rộng, thiết thực, tránh phô trương hình thức. 

 II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM  

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố, 
nhất là các huyện chỉ đạo điểm của tỉnh, huyện biên giới tiếp tục quán triệt, phổ 
biến rộng rãi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người - 30/7” đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 
người dân. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày toàn dân 
phòng, chống mua bán người” với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú như: 
Treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ trên bảng điện tử tại cơ quan, trụ sở làm 
việc, nơi công cộng với các khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng Ngày 
toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán 
người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn 
xã hội”; tổ chức tọa đàm, mít tinh, diễu hành tuyên truyền, đăng tải thông tin, 
bài viết trên cổng thông tin điện tử… 



 2

 2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có 
liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường 
xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, phim 
tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng, chống mua bán người nhằm tạo sự lan 
tỏa trong xã hội và nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng tự phòng ngừa, tham 
gia phát hiện, tố giác các hành vi, dấu hiệu tội phạm mua bán người của người 
dân; chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, 
Internet tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử 
dụng dịch vụ Internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin 
cá nhân trên môi trường mạng, không để các đối tượng tội phạm lợi dụng khai 
thác thông tin thực hiện hành vi mua bán người. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân 
phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp 
với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. Tiếp tục tổ chức các 
diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… 
trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 
chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan. Đánh giá, duy trì và nhân 
rộng các mô hình, Câu lạc bộ phòng ngừa mua bán người hoạt động hiệu quả. 

 4. Công an tỉnh - Cơ quan thường trực lĩnh vực phòng, chống mua bán 
người của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các đơn vị nghiệp 
vụ, nhất là lực lượng Cảnh sát Hình sự triển khai thực hiện có hiệu quả công tác 
nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; kịp thời phát 
hiện, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội 
phạm mua bán người, truy bắt đối tượng, giải cứu và bảo vệ nạn nhân; phối hợp 
chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân các cấp trong công 
tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người, lựa chọn án điểm đưa ra xét xử 
lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tổ chức triển khai thực 
hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn 
tỉnh (dự kiến từ ngày 01/7 - 30/9/2018). 

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan làm tốt công tác xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Đảm 
bảo các điều kiện tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ 
cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định, chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân. 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo 
vệ trẻ em, với số máy 111, trong đó có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 
tái hòa nhập cộng đồng. 

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và hợp 
tác Quốc tế trong phòng, chống mua bán người. Tổ chức, tham gia các cuộc tọa 
đàm, hội thảo chuyên đề chuyên sâu, tập trung vào tuyến, địa bàn trọng điểm, 
các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm để bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác phòng, chống mua bán người như: Tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh 
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trái phép sang Trung Quốc lao động, nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán 
người… 

7. Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong phòng, chống mua bán người. 

 III. KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người” được bố trí trong nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 
phòng, chống mua bán người năm 2018 của các đơn vị và huy động từ các 
nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

 2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được phân 
công, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố 
có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động 
hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018.  

Kết thúc các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 
người”, các đơn vị báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Phòng Cảnh 
sát hình sự, Công an tỉnh - Địa chỉ: Số 15, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn; số điện thoại 02053.2569.159, số Fax: 
02053.814.717) trước ngày 05/8/2018 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

 3. Giao Công an tỉnh - Cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 
theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./. 
 
Nơi nhận: 
- Thường trực BCĐ 138/CP (C42-BCA); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành viên BCĐ 138 tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- BCĐ 138 huyện, thành phố; 
- TT Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (CAT); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: KG-VX, NC, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 
 
 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
Hồ Tiến Thiệu 
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