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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BCĐ ngày 31/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

138/CP về thực hiện Chương trình Phòng, chống mua bán người năm 2021, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) xây 

dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xác định rõ nhiệm vụ, trách 

nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, kiềm chế hoạt động của tội phạm mua 

bán người. Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua 

bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, 

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

 2. Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan 

được tiếp nhận, phân loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; các vụ việc có dấu hiệu 

tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải 

khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. 

 II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

 1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

 1.1. Nội dung hoạt động 

 a) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua 

bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với thực hiện 

Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư, 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 (PCTP) trong tình hình mới và các Nghị quyết 

của Quốc hội về công tác PCTP. 

 b) Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2030. 

 c) Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 
bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”. 

 d) Chỉ đạo thực hiện điểm Chương trình phòng, chống mua bán người tại 

các huyện: Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định. 
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 đ) Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thống kê theo dõi toàn diện về công 

tác phòng, chống mua bán người. 

 e) Tổ chức kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

 f) Nghiên cứu tham mưu, kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác quản lý nuôi con nuôi trong nước, con nuôi có yếu tố nước ngoài 

cũng như phòng ngừa các hành vi mua, bán trẻ em trong hoạt động nhận nuôi 

con nuôi. 

 g) Duy trì các hoạt động liên ngành và tổ chức sơ kết, tổng kết, các hội 

nghị, giao ban định kỳ về công tác phòng, chống mua bán người. 

1.2. Phân công thực hiện 

 a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện các hoạt động trên. 

 b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu thực hiện hoạt 

động tại điểm b. 

 c) Sở Tư pháp chủ trì tham mưu thực hiện hoạt động tại điểm f. 

 d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

 2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm 

 2.1. Nội dung hoạt động 

 a) Tập trung triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, nhất là ở các địa 

bàn, tuyến trọng điểm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội ở địa bàn 

cơ sở; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn 

dân tham gia phòng, chống mua bán người gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an 

ninh biên giới quốc gia và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 

 b) Tổ chức mít tinh và các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn 
dân phòng, chống mua bán người 30/7” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 

10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán 

người 30/7” phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

 c) Phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán 

người tại cộng đồng, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. 

 d) Tăng thời lượng, chất lượng đưa tin bài, chuyên trang, chuyên mục trên 

các báo, đài về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, chính sách pháp luật về 

phòng, chống mua bán người; chỉ đạo, phối hợp với các mạng viễn thông gửi tin 

nhắn tuyên truyền thông tin phòng, chống mua bán người trên hệ thống điện 

thoại di động, đặc biệt là trong thời gian hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 
chống mua bán người 30/7”. 

 đ) Nghiên cứu ứng dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. Xây dựng các tư liệu, tài 

liệu, clip... phản ánh về công tác phòng, chống mua bán người và phương thức, 



 3 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người. 

 e) Rà soát các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống mua bán người tại cộng 

đồng để duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. 

 f) Lồng ghép và truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người 

vào các chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa của các cấp học, 

ngành học; nhất là ở các trường dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2.2. Phân công nhiệm vụ 

 a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện các hoạt động trên. 

 b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hoạt động ở khu vực biên 

giới, cửa khẩu tại điểm a, c. 

 c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp thực hiện hoạt động tại 

điểm d, đ. 

 d) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện hoạt động tại 

điểm b, c, e. 

 đ) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội thực hiện hoạt động tại điểm f. 

 e) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND 

các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

 3. Công tác phòng ngừa đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người 

 3.1. Nội dung hoạt động 

 a) Lực lượng Công an, chủ công là Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực 

lượng Biên phòng chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

cán bộ, chiến sỹ 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, số có tiền án, tiền sự về tội 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 cơ quan, đơn vị chức năng, 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. 

 b) Lực lượng Công an, Biên phòng sử dụng đồng bộ các biện pháp công 

tác nghiệp vụ khẩn trương điều tra, khám phá các chuyên án, vụ án 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 tỉnh. 

 c) Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người. 

Thống nhất xác định các vụ án trọng điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng , 

được dư luận xã hội quan tâm để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh góp phần 

răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung và đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, 

yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. 

 d) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm mua bán người theo quy định pháp  luật. 
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Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 11/CTPH-TWHLHPNVN-

BCA-VKSNDTC-TANDTC của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về công 

tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019-2022. Nâng cao hiệu quả công tác ủy 

thác tư pháp về hình sự đối với các vụ án mua bán người. 

3.2. Phân công nhiệm vụ 

 a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại các điểm a, b, 

c, d.  

 b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại 

điểm a, b, c, d tại khu vực biên giới, cửa khẩu. 

 c) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt 

động tại điểm c, d. 

 d) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

 4. Công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân 

 4.1. Nội dung hoạt động 

 a) Hoạt động hỗ trợ nạn nhân 

 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; phổ 

biến sâu rộng đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài điện thoại 

quốc gia bảo vệ trẻ em: số 111). 

 - Nghiên cứu xây dựng mô hình hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về 

giúp họ hòa nhập cộng đồng bền vững và tránh bị mua bán trở lại. 

 - Tổ chức đánh giá thực trạng hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trở về và đề xuất giải pháp nhằm củng cố, phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, nâng 

cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

 - Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân hoạt động 

môi giới, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, xử lý nghiêm các sai phạm. 

 c) Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải 

cứu và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người 

chưa thành niên đi cùng nạn nhân, 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. 

 c) Hướng dẫn, chỉ đạo công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán 

theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và Luật Trợ giúp pháp lý. 

 4.2. Phân công nhiệm vụ 

 a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp thực hiện các 

hoạt động tại điểm a. 

 b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện hoạt động tại điểm b. 
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 c) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện hoạt động tại điểm b (khu 

vực biên giới, cửa khẩu). 

 d) Sở Tư pháp thực hiện hoạt động tại điểm c. 

 đ) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

 5. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống 

mua bán người 

 5.1. Nội dung hoạt động 

 a) Nghiên cứu, rà soát tổng thể các quy định của pháp luật có liên quan 

đến trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, trong đó có Luật Phòng, chống 

mua bán người để kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định 

của Luật Trợ giúp pháp lý. 

 b) Tổ chức tổng kết Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011; trên cơ 

sở đó đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống mua bán người, trong đó có việc hoàn thiện pháp luật về phòng, 

chống mua bán người. 

 c) Tăng cường kiểm tra, tập huấn về công tác hộ tịch, đăng ký kết hôn, 

cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm góp phần phòng ngừa tội phạm 

mua bán người lợi dụng hoạt động. 

5.2. Phân công thực hiện 

 a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động tại điểm a, c. 

 b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp thực hiện hoạt động tại điểm b. 

 c) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND 

các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

 6. Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người 

 6.1. Nội dung hoạt động: Tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các lớp tập 

huấn, đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ về phòng, chống mua bán người và 

bảo vệ nạn nhân bị mua bán. 

 6.2. Phân công nhiệm vụ: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

triển khai thực hiện. 

 7. Hợp tác quốc tế 

 7.1. Nội dung hoạt động 

a) Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các 

Công ước, điều ước, hiệp định, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán 

người mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Hiệp định giữa Việt Nam - Trung 

Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người. 

b) Tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước, 

các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhất là lực lượng chức năng của Khu 
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tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây - Trung Quốc trong trao đổi thông tin, xác 

minh, xác định, giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hồi hương nạn nhân 

bị mua bán; điều tra vụ án, truy bắt đối tượng, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo 

nâng cao năng lực phòng, chống mua bán người; tranh thủ huy động các nguồn 

lực hợp pháp trong phòng, chống mua bán người. 

7.2. Phân công thực hiện 

 a) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện các hoạt động trên. 

 b) Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện 

Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng 

đến năm 2030 và nội dung Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 

huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống 

mua bán người năm 2021 bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, 06 

tháng, 01 năm và các vụ việc đột xuất gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

(qua Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh) để tổng hợp. 

 3. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh giúp 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện Kế hoạch này; kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người và tham mưu 

thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  

- Thường trực BCĐ 138/CP (V01-BCA); 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- BCĐ 138 các huyện, thành phố;                                             

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, (NTT). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hồ Tiến Thiệu 
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