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Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người năm 2020; căn cứ 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 

huyện Lộc Bình (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện) xây dựng Kế hoạch thực hiện 

với nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm mua bán người 

trên địa bàn huyện; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân. 

Tiến hành tổng kết kết quả thực hiện công tác phòng chống mua bán người 

giai đoạn 2016 - 2020, tập trung đánh giá vào những khó khăn, vướng mắc, hạn 

chế, nguyên nhân; nghiên cứu, tham mưu, đóng góp ý kiến để xây dựng và triển 

khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 giai đoạn tiếp 

theo. 

2. Chỉ tiêu 

a) Ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bàn có nhiều vụ việc xảy 

ra, có nhiều nạn nhân bị mua bán trở về hoặc có nhiều nguy cơ) có mô hình 

chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã, thị trấn trên toàn huyện 

có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người; 75% người dân tại các địa 

bàn, tập trung vào các nhóm tuổi từ 14 - 60 tuổi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được 

tiếp cận các thông tin, có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ 

năng xử lý các tình huống liên quan đến lĩnh vực này. 

b) 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan 

chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 

100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người chuyển đến cơ quan có 

thẩm quyền được phân loại, xử lý, trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác 

minh theo quy định của pháp luật. 
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c) 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, 

xác định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 

100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định 

pháp luật; 100% địa bàn trọng điểm về mua bán người xây dựng được mô hình hỗ 

trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán. 

d) 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phần có liên quan đến tội 

phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân được phổ biến, quán triệt thực hiện; 100% 

các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người được theo dõi 

thi hành và đánh giá hiệu quả. Quán triệt thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế về 

phòng, chống mua bán người đã được ký và tiến hành sơ, tổng kết theo quy định. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người, 

các Đề án thuộc Chương trình năm 2020; duy trì chế độ thông tin, báo cáo kết quả 

công tác phòng chống mua bán người theo định kỳ. 

- Tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phòng chống mua bán 

người, 05 Đề án thuộc Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 tại một số ban, ngành 

địa phương; tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo điểm thực hiện chương 

trình 130/CP tại địa bàn huyện. 

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

bán người - 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người  - 30/7” năm 

2020; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. 

- Nghiên cứu khoa học, tổ chức, tham gia diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội 

thảo chuyên đề, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu liên quan đến công tác phòng, 

chống mua bán người. Chuẩn bị các báo cáo phục vụ yêu cầu trả lời cử tri về công 

tác phòng, chống tội phạm mua bán người. 

2. Công tác truyền thông phòng ngừa 

a) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng thời lượng phát sóng, đưa tin 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, chuyên mục tin trên đài phát thanh; cách 

thức giải quyết, ứng phó giúp người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; 

các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trong phòng, 

chống mua bán người - 30/7” năm 2020. 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý văn 

hóa, du lịch và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trong công tác phòng, 

chống tội phạm mua bán người và xâm hại tình dục trẻ em gắn với xây dựng 
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phong trào tại cơ sở. Đưa tin trên Trang thông tin tin điện tử, mạng điện thoại di 

động về công tác phòng, chống mua bán người. 

c) Hội Liên hiệp phụ nữ huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức triển khai quyết liệt Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận 

thức phòng, chống mua bán người tại cộng đồng, trọng tâm là: 

- Tham mưu tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống 

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

năm 2020. 

- Xây dựng, tổ chức tập huấn xuống cơ sở tài liệu truyền thông chung về 

phòng, chống mua bán người; tiếp tục xây dựng, bổ sung, cập nhật tài liệu về công 

tác phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn và các 

văn bản chính sách pháp luật mới. 

- Phát huy hiệu quả của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có 

yếu tố nước ngoài.  

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nhất 

là mạng lưới tuyên truyền viên cấp xã về kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mua 

bán người. 

- Sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm xây dựng các mô hình phòng, chống mua 

bán người tại cơ sở, các Trung tâm tư vấn hôn nhân có yếu tố nước ngoài bền 

vững, hiệu quả để nhân rộng. 

- Tổ chức chiến dịch truyền thông tại cộng đồng, truyền thông chung giữa 

các cơ quan chức năng Việt Nam - Trung Quốc nhằm kéo giảm tình hình hoạt 

động tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới giữa hai nước.  

- Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND xã, thị trấn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện. 

3. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm 

- Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng chủ động triển khai thực hiện kế 

hoạch, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đội nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ 

nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, xác định tuyến, địa 

bàn trọng điểm phức tạp, đối tượng nổi lên, nhất là số chủ mưu, cầm đầu đường 

dây phạm tội, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để phòng ngừa và 

đấu tranh, ngăn chặn; chú trọng khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm và các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện. Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính 

quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa xã hội nhằm giải 

quyết các nguy cơ không để phát sinh tội phạm mua bán người. 

- Áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ chủ động nắm tình 

hình địa bàn, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội mua 

bán người; tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên 

tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc trên phạm vi toàn huyện năm 2020. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và hợp tác quốc tế 

trong phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là hợp tác với Ty Công an 

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong trao đổi thông tin, lập 

đường dây nóng, xác định cơ quan đầu mối phối hợp xác minh, điều tra, bắt giữ, 

dẫn giải, chuyển giao tài liệu, truy nã đối tượng phạm tội mua bán người và giải 

cứu, tiếp nhận, bảo vệ nạn nhân bị mua bán. 

- Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp. 

4. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

a) Công an huyện chủ trì phối hợp với các lực lượng tổ chức tiếp nhận, xác 

minh, xác định và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; thực hiện các biện pháp bảo vệ 

nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ 

nạn nhân và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành; nghiên cứu, đề xuất sửa 

đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác 

minh, xác định và bảo vệ nạn nhân phù hợp với thực tiễn. 

b) Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp 

với các lực lượng có liên quan 

- Chuẩn bị tốt 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, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy 

định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa 

nạn nhân về nơi cư trú; tiếp tục phổ biến sâu rộng, duy trì và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài điện thoại 

quốc gia bảo vệ trẻ em 111) để tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Tổ chức, tham gia các khóa tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành Lao động - 

Thương binh và Xã hội; các ngành có liên quan về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu 

trong công tác hỗ trợ nạn nhân; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngành, địa 

phương về công tác hỗ trợ nạn nhân. Rà soát, đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân 

hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng; tiếp tục nghiên cứu 

xây dựng  mới các mô hình hỗ trợ nạn nhân phù hợp với thực tiễn địa bàn, đảm 

bảo thiết thực và hiệu quả. 

c) Các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND xã, thị trấn căn cứ chức năng 

nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện. 

5. Công tác xây dựng, hoàn thiện và phổ biến, giáo dục pháp luật  

a) Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp 

tục quán triệt, tổ chức triển khai các hoạt động hoàn thiện pháp luật theo Kiến nghị 

số 1526/KN-UBTP14 ngày 28/9/2018 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về thực hiện 

pháp luật phòng, chống mua bán người giai đoạn 2012 - 2017; Công văn số 

65/UBND-NC ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện kiến nghị của Ủy 

ban Tư pháp của quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; 
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nghiên cứu, kiến nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao 

hiệu quả thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật phù hợp với thực tiễn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua 

bán người; đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn, đối tượng, nhận 

thức; hạn chế việc tuyên truyền về phòng, chống mua bán người phải lồng ghép 

vào các nội dung khác. 

- Rà soát, nghiên cứu, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật 

liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người để đề xuất sửa đổi bổ sung 

ban hành các văn bản mới phù hợp, nhất là liên quan đến công tác tiếp nhận, xác 

minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, đảm bảo tính nhất quán và tăng 

cường hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng chống mua bán người. 

b) Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND xã, thị trấn căn cứ 

chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp thực hiện. 

6. Hợp tác quốc tế 

a) Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có 

liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn 

bản hợp tác đã được ký kết về phòng, chống mua bán người; trọng tâm là hợp tác 

với Trung Quốc, đánh giá tổng kết 05 năm (2016 -2020) về công tác phối hợp giữa 

Việt Nam và Trung Quốc trong phòng, chống mua bán người. 

b) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với khu tự trị dân tộc Choang 

Quảng Tây, Trung Quốc, các tổ chức quốc tế trong công tác truyền thông phòng 

ngừa, điều tra, truy tố, xét xử và giải cứu, hổi hương nạn nhân. Đa dạng các hình 

thức hợp tác như: Trao đổi đoàn, tổ chức gặp gỡ, hội đàm định kỳ, đột xuất; trao 

đổi thông tin qua đường dây nóng, sỹ quan liên lạc, gửi thư, công hàm trao 

đổi…Phối hợp triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người 

theo chỉ đạo thống nhất giữa Bộ Công an hai nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được 

phân công, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, thị trấn khẩn trương 

triển khai thực hiện năm 2020; tiến hành tổng kết các Đề án và tổng thể Chương 

trình 130/CP giai đoạn 2016 -2020, đánh giá kết quả đã đạt được, những khó khăn 

vướng mắc, nguyên nhân, hạn chế, bài học kinh nghiệm và dự kiến phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. 

2. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 

năm và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 130/CP gửi Ban Chỉ 

đạo 138 huyện (qua Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Giao Công an huyện là Cơ quan Thường trực Chương trình 130/CP giúp 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo 138 huyện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị; tham mưu đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm 

quá trình thực hiện Kế hoạch này và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy 
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định; kịp thời đề xuất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh biểu dương, khen 

thưởng những tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; đồng thời xác định rõ trách 

nhiệm của cơ quan, đơn vị để xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình hoạt 

động của tội phạm mua bán người trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận:             

- TT BCĐ 138 (PC02 - CAT); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VKSND huyện, TAND huyện;  

- Các Thành viên BCĐ 138 huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đặng Ân 
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