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Số:           /KH-PTTH Lạng Sơn, ngày       tháng  04 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-BCĐ ngày 24/4/2021 của 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) về thực hiện 

chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021. Đài PT&TH Lạng Sơn 

xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước, các quy định của của tỉnh về công tác phòng, chống mua 

bán người. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận 

thức, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân 

dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống mua bán người; huy động sức mạnh của 

toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc chủ động thực hiện nhiệm vụ, 

công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; khuyến 

khích người dân tố giác, báo tin khi phát hiện hành vi phạm tội. Góp phần khắc 

phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua 

bán người. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo công tác tuyên truyền được tiến hành chủ động, thường xuyên, 

toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với các nhóm đối tượng khác 

nhau và đặc điểm của tỉnh; thu hút được sự quan tâm, tham gia đông đảo của 

các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống mua bán người. 

Phối hợp với các lực lượng, cơ quan chuyên môn, thực hiện công tác 

tuyên truyền đạt hiệu quả: Chủ động theo dõi tình hình, kịp thời đưa tin. Góp 

phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền, 

phổ biến 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 
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về công tác PCTP; 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. 

2. Chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các tin, bài, 

phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng trên sóng 

phát thanh và truyền hình, kết hợp với trang thông tin điện tử tổng hợp 

http://www.langsontv.vn/. Xây dựng và duy trì hoạt động các chuyên trang, 

chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình (Vì An ninh Xứ Lạng, Vì 

chủ quyền an ninh biên giới, Quốc phòng toàn dân, Xây dựng nông thôn mới, 

Tiếng nói từ thôn bản, Giáo dục và đào tạo, Vấn đề hôm nay, Phụ nữ xứ Lạng  

hôm nay…) tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. 

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến 

công tác phòng, chống mua bán người (Luật Phòng, chống mua bán người và 

Luật Trợ giúp pháp lý); tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn 

mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở 

thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp 

nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ 

trẻ em: số 111). 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; 

tuyên truyền các hoạt động 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 

thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực tiễn của tỉnh. Lồng ghép nội 

dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội 

phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

khác…  

5. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và 

cộng đồng, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, 

vùng cao còn nhiều khó khăn, khu vực biên giới, cửa khẩu…nhằm phòng ngừa 

và hạn chế thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng nghiệp vụ căn cứ nội dung Kế hoạch, phân công công việc, 

phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền “phòng, chống mua bán 

người” theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo nội dung, thời gian theo 

yêu cầu, quy định. 

2. Lãnh đạo Đài có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên 

truyền và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. 

3. Phòng Tổ chức Hành chính có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn 

đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời tổng hợp, xây dựng báo cáo theo 

quy định. 

http://www.langsontv.vn/
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 Trên đây là Kế hoạch thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán 

người năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, trong quá 

trình thực hiện, các Phòng chuyên môn báo cáo, đề xuất các nội dung vướng 

mắc để xem xét, kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

(Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an 

tỉnh) 

- Sở TT&TT; 

- Lãnh đạo Đài;  

- Các phòng chuyên môn thuộc Đài; 

- Lưu: VT, TC. 

 
 

 

 

 

Nguyễn Đông Bắc 
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