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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện Chương trình  

phòng, chống mua bán người năm 2020  

 
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 

138/CP về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 

2020; 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) 

báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người 

năm 2020 như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 

 Năm 2020, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tiếp tục được 

chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm 

mua bán người có xu hướng giảm; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc 

đẩy mạnh công tác quản lý, thắt chặt hoạt động xuất, nhập cảnh tại các khu vực 

biên giới, cửa khẩu nên các đối tượng ít có điều kiện, khả năng thực hiện hành vi 

đưa người sang Trung Quốc bán. Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người vẫn 

còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là khi dịch bệnh được khống chế, kiểm 

soát tốt, các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh dần phục hồi trở lại. Các 

lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra 02 vụ/03 đối 

tượng mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, với 04 nạn nhân bị lừa bán, 

giảm 07 vụ (02/09), 11 đối tượng (03/14) so với năm 2019; tổ chức tiếp nhận, giải 

cứu và hỗ trợ 12 nạn nhân bị mua bán trở về.  

 Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi như: lợi dụng sự nhẹ 

dạ cả tin, điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm kiếm việc làm, lấy 

chồng nước ngoài của nạn nhân; những gia đình không có khả năng nuôi con… để 

dụ dỗ, hứa hẹn, lừa đưa nạn nhân sang Trung Quốc bán thông qua các đường mòn, 

đường tắt ở khu vực biên giới. 

Tình trạng công dân trên địa bàn và từ các tỉnh lân cận xuất cảnh trái phép 

sang Trung Quốc tìm việc làm, lao động thời vụ tuy giảm nhưng vẫn diễn ra khó 

kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người. Năm 2020, phát 

hiện 6.533 lượt công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, giảm 2.655 lượt so 

với cùng kỳ năm 2019; đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 124 vụ/357 

đối tượng với tổng số tiền 1.075.000.000đ. 

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 

 1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

 - Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 08/01/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP, 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 17/02/2020 để cụ 
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thể hóa các nội dung thực hiện, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn 

thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020, lồng ghép với các Chương 

trình mục tiêu khác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đã ban hành Kế hoạch số 837/KH-BCĐ ngày 24/02/2020 của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh về phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình 130/CP năm 2020; Kế hoạch 

số 2641/KH-BCĐ ngày 09/6/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người - 30/7” năm 2020; chỉ đạo Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 445/KH-CAT-

PC02,PV01 ngày 21/5/2020 về triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm mua bán người năm 2020; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

200/KH-UBND ngày 20/12/2020 về tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về 

phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tổ chức tổng kết 09 

năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011; tổng kết thực hiện 

Chương trình 130/CP và các Đề án thuộc Chương trình giai đoạn 2016 - 2020. 

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

Thực hiện Đề án 1 về “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, các sở, 

ban, ngành, tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, trọng tâm 

là tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, cách thức phòng ngừa, 

phát hiện và tố giác các hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người. Chú trọng 

tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; tập 

trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán, qua đó góp phần nâng 

cao nhận thức của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người. Cụ thể: 

 - Sở Thông tin và Truyền thông: đã ban hành Công văn số 1168/STTTT-TTBCXB 

ngày 01/7/2020 về định hướng tuyên truyền gửi các cơ quan Báo Lạng Sơn, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các 

huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền về công tác phòng, chống mua bán người. 

Tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có 

liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng, chống mua bán người 

đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với số phụ nữ, trẻ em. 

- Báo Lạng Sơn: phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp duy trì các chuyên mục 

“An ninh Xứ Lạng”, “Thông tin pháp luật”, “Câu chuyện pháp luật”; đăng tải trên 300 

tin, bài, ảnh có nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống 

ma túy và phòng chống mua bán người trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: phối hợp với các đơn vị biên tập, phát 

sóng các chuyên mục “Vì An ninh Xứ Lạng” 01 tuần/01 số, “Phổ biến giáo dục 

pháp luật” 01 tuần/01 số. Đăng tải, phát sóng trên 600 tin, bài, phóng sự trên sóng 

phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử www.langsontv.vn tuyên truyền 

về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: đã tổ chức tuyên truyền được 3.982 cuộc với 

238.920 lượt hội viên phụ nữ tham dự và tổ chức ký cam kết đến 100% chi hội, 

100% cán bộ, trên 98% hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia thực hiện phòng, 
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chống tội phạm, phòng, chống mua bán người và quản lý người thân trong gia đình 

không phạm tội, không tham gia tệ nạn xã hội. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tổ chức tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, in, cấp phát 22.000 tờ rơi, đăng 05 tin, bài với nội 

dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm và phòng, chống mua bán người. 

- Công an tỉnh: đã xây dựng, đăng tải 103 tin, bài, phóng sự, 250 ảnh, 01 

phim tài liệu tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trên các phương tiện 

thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; thông qua công tác phát động 

phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đã tích cực lồng ghép tuyền truyền 

các nội dung phòng, chống mua bán người với các hoạt động tại cơ sở. 

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh: đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 

địa phương tuyên truyền được 795 buổi/54.625 lượt người nghe; phát 13.444 tờ 

rơi; đăng tải 31 chuyên mục, 30 phóng sự, 159 tin, bài trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia và kết quả công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người… của các lực lượng ở khu 

vực biên giới. Duy trì có hiệu quả hoạt động của 247 tổ an ninh tự quản ở 247 

thôn, bản khu vực biên giới để đảm bảo an ninh trật tự. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - 

xã hội khác của tỉnh; Ban chỉ đạo 138 huyện, thành phố: đã chủ động xây dựng kế 

hoạch, tích cực tổ chức tuyên truyền lồng ghép về phòng, chống mua bán người 

đến các xã, phường, thị trấn với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.  

3. Công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm mua bán người  

Thực hiện Đề án 2 về “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người”, 

trong năm 2020, các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục chủ động triển khai 

các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm mua bán người, cụ thể: 

- Lực lượng Công an: đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 02 vụ/03 bị can (01 vụ/ 

02 bị can về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, 01 vụ/01 bị can về tội Mua bán người 

và Mua bán người dưới 16 tuổi), hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang 

thụ lý điều tra theo quy định. 

Điển hình: thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 23/10/2020, tại 

nhà nghỉ Trường Nhạn - số 22 đường Chùa Tiên, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trần Thu 

Phượng - sinh năm 1964, trú tại Ấp Đầu 6, xã Tân Hải, huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau khi đối tượng đang chuẩn bị đưa 02 phụ nữ và 01 trẻ em sang Trung Quốc 

bán. Các nạn nhân đều trú tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau gồm: Võ Thị Quỳnh 

Như - sinh năm 1998, Trần Mai Đình - sinh năm 1990 và cháu Trần Ánh Dương - 

sinh năm 2008 (là con gái của Trần Mai Đình). Quá trình điều tra xác định: Trần 

Thu Phượng có cháu họ tên Nguyễn Thị Ánh lấy chồng và sinh sống tại Trung 

Quốc. Được Ánh đặt vấn đề đưa người sang Trung Quốc bán, Phượng đã gian dối, 

nói chuyện với gia đình của Võ Thị Quỳnh Như và Trần Mai Đình về việc đi Hàn 

Quốc lao động với mức lương cao. Sau khi được gia đình các bị hại đồng ý, ngày 
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22/10/2020, Trần Thu Phượng đã đưa Võ Thị Quỳnh Như, Trần Mai Đình và cháu 

Trần Ánh Dương sang Trung Quốc để giao cho Ánh với mục đích bán làm vợ 

người Trung Quốc. Ngày 23/10/2020, khi Trần Thu Phượng đang chuẩn bị đưa các 

nạn nhân sang Trung Quốc thì bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 24/10/2020, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 

can và Lệnh tạm giam đối với Trần Thu Phượng về hành vi Mua bán người và 

Mua bán người dưới 16 tuổi. 

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng: tiếp tục làm tốt công tác quản lý biên giới, 

cửa khẩu; kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát với tuần tra kiểm soát đường 

biên giới để chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm mua bán người. 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: thụ lý, đề nghị truy tố 04 vụ/06 bị can phạm 

tội Mua bán người dưới 16 tuổi (các vụ đều từ năm 2019 chuyển sang). 

- Tòa án nhân dân tỉnh: thụ lý, giải quyết 04 vụ/06 bị cáo phạm tội Mua bán 

người dưới 16 tuổi (các vụ đều từ năm 2019 chuyển sang), kết quả xét xử đều 

tuyên hình phạt tù giam có thời hạn. 

4. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

Thực hiện Đề án 3 về “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với lực 

lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tiếp nhận, hỗ trợ 12 nạn nhân bị mua bán (02 

nạn nhân là người nước ngoài quốc tịch Campuchia, 10 nạn nhân là người Việt 

Nam), giảm 17 nạn nhân (12/29) so với năm 2019. Số nạn nhân trên đã được đưa 

vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, được bố trí chỗ ăn, nghỉ, bảo vệ, quản lý, 

kiểm tra sức khoẻ và chữa bệnh ban đầu; đồng thời trợ cấp tiền tàu xe, tiền ăn, hỗ 

trợ đưa về nơi cư trú hoặc liên hệ với gia đình, người thân đến đón... 

Ngoài ra, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh còn tiếp nhận và hỗ trợ cho 109 

trường hợp là công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị trao trả 

do các lực lượng chức năng của tỉnh chuyển đến. Sau khi cơ quan Công an hoàn tất 

công tác điều tra, xác minh và phân loại, Cơ sở Bảo trợ tiếp tục hướng dẫn hoàn tất 

thủ tục, hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe cho các đối tượng trở về gia đình. 

 5. Công tác hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp 

luật về phòng, chống mua bán người 

- Năm 2020, Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức 02 Hội nghị Báo cáo viên 

pháp luật cấp tỉnh năm 2020 với 180 đại biểu tham dự; 10 Hội nghị tuyên truyền 

phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền PBGDPL với 1.750 

đại biểu tham dự. 

 - Công tác hành chính tư pháp được thực hiện chặt chẽ: tiếp nhận, giải quyết 

09 hồ sơ xác nhận quốc tịch Việt Nam (đã giải quyết 06 hồ sơ, đang giải quyết 02 hồ 

sơ, 01 hồ sơ công dân có đơn xin rút). Tiếp nhận 03 hồ sơ, đã giải quyết 03 hồ sơ 

đăng ký nhận nuôi con nuôi. Việc tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng theo quy định 

của pháp luật hiện hành, không để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động. 
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 - Các cơ quan, lực lượng chức năng cử nhiều lượt cán bộ tham gia các cuộc 

hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho 

đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người. 

 6. Công tác hợp tác quốc tế  

- Thực hiện Đề án 5 “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người”; Kế 

hoạch số 09/KH-C02-P5 ngày 21/01/2020 của Cục C02 - Bộ Công an về triển khai 

thực hiện Đề án 5 thuộc Chương trình 130/CP năm 2020; Công an tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 1024/KH-CAT-PC02 ngày 17/3/2020 để triển khai thực hiện. 

Ngoài ra các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt 

động hợp tác về phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói 

riêng với các lực lượng chức năng đối đẳng của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng 

Tây, Trung Quốc. 

- Trong năm 2020, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức gặp gỡ nhanh tại cửa 

khẩu 08 cuộc; trao đổi 27 thư (nhận 13, gửi 14); điện thoại qua đường dây nóng, sỹ 

quan liên lạc 121 cuộc; phối hợp điều tra, xác minh 29 vụ án, vụ việc, trong đó có 

05 vụ xác minh, giải cứu nạn nhân mua bán người; nhận bàn giao từ phía bạn 04 

nạn nhân bị mua bán. 

 7. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí  

Căn cứ Quyết điṇh số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về viêc̣ giao chỉ tiêu kế hoac̣h phát triển kinh tế - xã hội và dư ̣ toán 

ngân sách Nhà nước năm 2020, trong đó Chương trình phòng, chống mua bán 

người năm 2020 đươc̣ giao 500.000.000đ (năm trăm triêụ đồng). Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh đã có Kế hoạch số 837/KH-BCĐ ngày 24/02/2020 để phân bổ kinh phí 

thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người cho các đơn vị. Việc quản 

lý, sử dụng kinh phí được thực hiện theo đúng quy định, phục vụ có hiệu quả 

công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

- Trong năm 2020, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tiếp 

tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP, Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh; có sự chung tay, vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, qua đó huy động được 

sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công 

tác phòng, chống mua bán người.  

- Công tác truyền thông phòng, chống mua bán người; điều tra, truy tố, xét 

xử tội phạm mua bán người; xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở 

về; hoàn thiện hệ thống pháp luật và hợp tác quốc tế... tiếp tục được quan tâm thực 

hiện và đạt hiệu quả. 

2. Khó khăn, hạn chế 

- Do tính chất, đặc điểm địa bàn có đường biên giới dài, nhiều đường mòn, 

đường tắt qua lại, trong khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý biên giới 

mỏng, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật còn hạn chế... nên công tác kiểm soát 
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biên giới có lúc còn sơ hở. Tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép tuy được 

kiềm chế nhưng vẫn diễn ra khó kiểm soát là điều kiện để tội phạm mua bán người 

lợi dụng hoạt động. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác xác minh, trao đổi, giải 

cứu những nạn nhân bị lừa bán vào các địa bàn sâu trong nội địa Trung Quốc gặp 

nhiều khó khăn. 

- Lạng Sơn vẫn là địa bàn để đối tượng từ các tỉnh phía sau đưa người sang 

Trung Quốc bán. Tình trạng môi giới hôn nhân trái phép, đưa phụ nữ, trẻ em gái, 

chủ yếu từ các tỉnh miền Nam qua địa bàn sang Trung Quốc lấy chồng vẫn tiềm ẩn 

diễn biến phức tạp; đối tượng thường che giấu hành vi với nạn nhân bằng những 

lời lẽ hứa hẹn tốt đẹp, có sự thỏa thuận trước với người thân, gia đình để thuận lợi 

đưa nạn nhân sang Trung Quốc sau đó cưỡng ép hôn nhân. Đã phát hiện vụ việc 

đối tượng đưa phụ nữ đang mang thai sang Trung Quốc để sinh con rồi bán trong 

khi đó chưa có quy định cụ thể và chế tài xử lý hình sự đối với hành vi mua bán 

bào thai. 

- Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn 

còn hạn chế, nhất là trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán 

người, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân và hợp tác quốc tế. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế 

hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống mua bán người. Xác 

định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần huy động sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc thực hiện; gắn với các chương 

trình mục tiêu khác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của người dân. Đặc biệt là 

tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người; 

phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, cách thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác 

tội phạm mua bán người; những nguy hiểm, rủi ro, hệ lụy của việc xuất cảnh trái 

phép sang Trung Quốc… 

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý xuất 

nhập cảnh, tuần tra kiểm soát khu vực biên giới… để chủ động phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp 

vụ trong phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng mua bán 

người, cò mồi, môi giới đưa dẫn người sang Trung Quốc bất hợp pháp. Đẩy mạnh 

công tác điều tra, mở rộng án, đấu tranh, bóc gỡ triệt để các đường dây, đối tượng 

phạm tội mua bán người; lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động để 

răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. 

 4. Đảm bảo tốt cơ sở vật chất; tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả các 

hoạt động tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện giúp đỡ 

họ nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Thường xuyên rà soát 

phát hiện những thiếu sót, chưa phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật; kịp 
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thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật 

về phòng, chống mua bán người. 

5. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hợp tác quốc tế trong đấu 

tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. Tiếp tục duy trì, tăng cường quan hệ 

hợp tác với các lực lượng chức năng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung 

Quốc trong điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc, truy bắt đối tượng phạm tội, đối 

tượng truy nã, giải cứu, trao trả nạn nhân hồi hương, phòng, chống xuất nhập cảnh 

trái phép, quản lý lao động thời vụ./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực BCĐ 138/CP (C02 -BCA); 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành TV BCĐ 138 tỉnh; 

- BCĐ 138 các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB;                                       

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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