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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm;  

phòng, chống mua bán người năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 4838/VP-NC ngày 22/11/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác phòng chống tội phạm; phòng, 

chống mua bán người năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả 

tuyên truyền trong năm 2019 như sau: 

1. Công tác định hướng tuyên truyền 

Trong năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng 05 văn bản
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định hướng tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm; phòng, chống mua 

bán người (PCTP, PCMBN) và các nội dung khác có liên quan, gửi các cơ quan 

báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố. 

Các nội dung định hướng tuyên truyền chủ yếu bao gồm: Các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác PCMBN; Ngày toàn dân 

PCMBN - 30/7; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 

đến hoạt động “tín dụng đen”. 

2. Kết quả thông tin, tuyên truyền 

Căn cứ định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đã biên tập, tuyên truyền về 

công tác PCTP; PCMBN bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kết quả 

tuyên truyền cụ thể: 

Báo Lạng Sơn: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành, địa phương để 

tuyên truyền công tác PCTP, PCMBN; trong đó, phối hợp với Công an tỉnh, Sở 

Tư pháp tuyên truyền kịp thời các quy định pháp luật về PCTP, PCMBN lồng 

ghép trong các chuyên mục “An ninh Xứ Lạng”, “Thông tin pháp luật”, “Câu 

chuyện pháp luật”… Trong năm 2019, Báo Lạng Sơn đã đăng tải trên 300 tin, 

bài, kèm ảnh có nội dung tuyên truyền về công tác PCTP, PCMBN trên báo in 

và Báo Lạng Sơn điện tử.  

                                           
1
 Các Công văn số: 374/STTTT-TTBCXB ngày 26/3/2019 về Tuyên truyền phòng, chống mua bán 

người năm 2019; 643/STTTT-TTBCXB ngày 20/5/2019 có nội dung về phòng ngừa, đấu tranh với tội 

phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; 747/STTTT-TTBCXB ngày 10/6/2019 

về tuyên truyền phòng, chống hoạt động nhập lậu hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam vi phạm sở hữu trí 

tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”; công tác phòng, chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật liên quan đến  tín dụng đen”; 815/STTTT-TTBCXB ngày 21/6/2019 có nội dung về 

tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”; 995/STTTT-TTBCXB ngày 

22/7/2019 về tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019. 
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Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ động phối hợp với các ngành 

chức năng, liên quan đến công tác PCTP như: Công an tỉnh, Hải quan tỉnh, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội... xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện 

các Chuyên đề, chuyên mục phát trên sóng phát thanh, truyền hình. Duy trì thực 

hiện Chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” 1 tuần 1 số; Chuyên mục “Phổ biến 

giáo dục pháp luật” 1 tuần 1 số; Chuyên mục “Chống buôn lậu và gian lận 

thương mại” 1 tuần 1 số; Mục trả lời bạn nghe đài và xem truyền hình. Trong 

năm 2019, Đài đã đăng tải, phát sóng được 600 tin, bài, phóng sự trên sóng phát 

thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử langsontv.vn về công tác tuyên 

truyền PCTP, phòng chống ma tuý, PCMBN. 

Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố: Đã đôn đốc, hướng 

dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông biên tập tuyên truyền về 

công tác PCTP, PCMBN và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan, đan xen 

trong các chương trình thời sự tổng hợp, phát sóng thông qua hệ thống truyền 

thanh, truyền hình tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền bằng xe lưu động, 

treo băng zôn tại các trục đường chính, các khu vực đông dân cư và tuyên truyền 

lồng ghép trước mỗi buổi chiếu phim lưu động. 

Đánh giá  

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các 

huyện, thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ 

động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác PCTP, PCMBN. 

Phản ánh kịp thời việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của 

tỉnh về công tác PCTP, PCMBN; tình hình triển khai, thực hiện công tác PCTP, 

PCMBN tại các đơn vị, ngành, địa phương; các biện pháp phòng ngừa, đấu 

tranh với các loại tội phạm kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường, 

tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo qua mạng... Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí 

trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố còn tuyên 

truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân 

cư”; các mô hình tự quản về an ninh, trật tự; mục đích, ý nghĩa Ngày toàn dân 

PCMBN – 30/7; tuyên truyền công tác PCTP, PCMBN gắn với tuyên truyền các 

chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân tại các vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, cửa khẩu... 

Đồng thời chú trọng phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

thực hiện công tác PCTP, PCMBN.   

Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác PCTP, PCMBN, từ đó ngăn 

chặn, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác 

chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh PCTP, PCMBN.  

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 
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Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, định 

hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin 

các huyện, thành phố tuyên truyền về công tác PCTP, PCMBN đạt hiệu quả. 

Đồng thời đôn đốc các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hoá và 

Thông tin các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chủ động 

bám sát thực tiễn xã hội, phản ánh kịp thời các sự kiện, nội dung vụ việc, góp 

phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn tỉnh; tích cực 

phối hợp với các đơn vị, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền PCTP, 

PCMBN trên địa bàn tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Lưu: VT, TTBCXB (Loan). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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