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Kính gửi: 

 

 

 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xa,̃ thi ̣trấn. 

 Thực hiện Công văn số 780/STTTT-TTBCXB ngày 27/4/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về viêc̣ tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Chương 

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

năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 

2021. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hơp̣ thưc̣ 

hiêṇ các nôị dung sau: 

1. Nôị dung tuyên truyền 

1.1. Tuyên truyền công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 

2025 và định hướng đến năm 2030 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, 

chống mua bán người, phương thức, thủ đoạn, cách thức phòng ngừa, phát hiện, 

tố giác loại tội phạm này, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ; đường dây nóng 

tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc... Đổi mới phương pháp, hình thức 

tuyên truyền bảo đảm phù hợp với nhận thức, phong tục, tập quán, lứa tuổi; tập  

trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, vùng sâu, vùng 

xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị 

mua bán. 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, duy trì hoạt động các 

chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về 

phòng, chống mua bán người. Chú trọng công tác truyền thông trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ 

sở. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người 30/7” phù hợp với thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực 

tiễn tại địa phương. 

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông tại cộng đồng hoạt động 

có hiệu quả; tổ chức thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin, dấu hiệu có liên quan 

đến mua bán người tại cộng đồng dân cư. 
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1.2. Tuyên truyền công tác phòng, chống mua bán người năm 2021 

- Tăng thời lượng, chất lượng đưa tin bài, chuyên mục trên các phương 

tiện truyền thông về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, chính sách pháp luật 

về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là trong thời gian hưởng ứng “Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.  

- Xây dựng các tư liệu, tài liệu, clip... phản ánh về công tác phòng, chống 

mua bán người và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán 

người. 

2. Triển khai thưc̣ hiêṇ 

2.1 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

- Biên tâp̣ tin, bài tuyên truyền trên Hê ̣ thống loa truyền thanh, bảng tin 

trung tâm huyêṇ, xe lưu đôṇg. 

- Cung cấp tin, bài cho Đài truyền thanh các xa,̃ thi ̣trấn. 

- Đăng tải lên Trang thông tin điêṇ tử huyêṇ. 

2.2 UBND các xã, thi ̣trấn 

- Chỉ đaọ bô ̣phâṇ phu ̣trách thưc̣ hiêṇ công tác tuyên truyền. 

- Triển khai đến các trưởng thôn, khu phố để thưc̣ hiêṇ tuyên truyền lồng 

ghép trong các cuôc̣ hop̣ thôn, khu phố. 

- Tích cưc̣ sử duṇg phần mềm chuyển văn bản thành gioṇg nói 

“Mobiphone AI” để thưc̣ hiêṇ biên tâp̣ các tin phát thanh trên Hê ̣ thống truyền 

thanh xa.̃ 

- Các xa ̃đa ̃đươc̣ cấp tên miền Trang Thông tin điêṇ tử xa ̃thưc̣ hiêṇ đăng 

tải lên Trang TTĐT của đơn vi.̣ 

(Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 18/4/2021 và Kế hoạch số 64/KH-BCĐ 

ngày 24/4/2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn gửi kèm trên iOffice). 

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hơp̣ tổ chức thưc̣ hiêṇ tuyên truyền các 

nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng 

hơp̣ báo cáo UBND huyêṇ, Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- PCT Văn – Xã UBND huyêṇ; 

- Lưu: VHTT. 
 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Thi ̣ Kim Hoaṭ 
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