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UBND HUYỆN BẮC SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG VĂN HÓA VÀ TT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /HD-PVHTT 

 

Bắc Sơn, ngày     tháng 4 năm 2020 

 
HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm  

và phòng, chống mua bán người năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-STTTT ngày 01/4/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về triển khai tuyên truyền phòng, chống ma tuý, 

phòng, chống mua bán người năm 2020; Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 

31/3/2020 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Bắc Sơn về thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2020. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn hướng dẫn tuyên truyền 

công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2020 như 

sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm 

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Bộ luật, Luật về công tác 

phòng, chống tội phạm, trọng tâm là Bộ Luật hình sự năm 2015, Bộ Luật Tố 

tụng hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình 

sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Thi hành án hình sự; Luật Đặc xá; Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ... 

Tuyên truyền Kết luận 05-KL/TW; Chỉ thị số 48-CT/TW; Chỉ thị số 46-
CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị 
số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 
111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, 
chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; Quy định số 102-
QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm công tác 
phòng, chống tội phạm; Quyết định số 1067-QĐ-TTg, ngày 19/7/2017 của Thủ 
tưởng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy giai 
đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống 
tội phạm của Trung ương, của tỉnh, của huyện.  

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, UBND 

tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra đã tác động đến đời sống kinh 
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tế - xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch, 

xuất nhập khẩu, một bộ phận người dân không có công ăn việc làm, không có 

thu nhập ổn định... nên phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Nổi lên là các 

hành vi: Cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, đánh bạc, sử 

dụng trái phép chất ma túy..., ngoài ra tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái 

phép sang Trung Quốc bị bắt giữ, đẩy trở lại còn xảy ra, cơ quan chức năng phải 

tiến hành biện pháp cách ly nên rất tốn kém về nhân lực, vật lực. Chủ động tham 

mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ngăn chặn hiệu quả xuất nhập cảnh trái 

phép; phát hiện, giải quyết kịp thời, triệt để các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc 

sống, sinh hoạt của người dân. 

  Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về 

phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì các 

chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Biểu dương những gương 

người tốt, việc tốt, các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường,...  

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người 

Mục tiêu tuyên truyền đạt 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 rộng rãi; 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. 

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 

26/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) triển khai thực hiện Kết 

luận số 05 - KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp 

tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010  của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong 

tình hình mới; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương 

trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai đoạn 

2016-2020, các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán 

người của các Bộ, ngành trung ương, của tỉnh, của huyện,…  

Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Đề án 1: “Phát động phong trào toàn 

dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo 

người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư”; Đề án1 “Truyền thông phòng 

chống mua bán người” đến năm 2020, thông qua 02 tiểu Đề án “Truyền thông 

phòng chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng”, “Truyền 

thông phòng chống mua bán người tại công đồng” và các Đề án khác có liên 

quan đến lĩnh vực, ngành, nghề công tác theo Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm giai đoạn 2016- 2020 định hướng đến năm 2030”... 
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Phản ánh hoạt động của các cơ quan, ban, ngành 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, tuyên truyền cách thức giải quyết, ứng phó giúp 

người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình; vận động toàn dân tham gia và 

biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống mua bán người; các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, 

kinh nghiệm hay trong phòng, chống mua bán người, các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tổ chức, tham gia các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, bồi 

dưỡng, tập huấn liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Biên tập, in sao tài liệu tuyên tuyền cung cấp cho cơ sở; xây dựng tin 

bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện; hệ thống loa truyền 

thanh của huyện của huyện, của xã, tuyên truyền lưu động,… 

2. Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn khẩu hiệu, pa nô cổ 

động tại trung tâm huyện, trung tâm các xã, thị trấn; thay mới nội dung panô, 

bảng tuyên truyền phù hợp. 

3. Tuyên truyền quán triệt trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị; các buổi 

sinh hoạt chung tại các thiết chế văn hóa cơ sở.  

Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông, UBND các xã, thị 

trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 

năm gửi báo cáo kết quả tuyên truyền về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

theo quy định./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh; 

- BCĐ 138 huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện ; 

- UBND các xã, thị trấn ; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

  TRƯỞNG PHÒNG 
ơ 

 

 

 

 
 

  Đỗ Thanh Loan 
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