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KẾ HOẠCH 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-BCĐ ngày 14/4/2021 của Ban Chỉ đạo 

138/CP về chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người, 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) xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

 1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, 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; huy động các 

cấp, các ngành cùng tham gia vào công tác phòng, chống mua bán nguời. Trên cơ 

sở chỉ đạo điểm tại địa bàn, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng 

toàn tỉnh. 

 2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm giải quyết triệt để những tồn tại, hạn chế và tạo chuyển biến tích cực 

trong công tác phòng, chống mua bán người. 

 3. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế 

tại địa phương. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Địa bàn thực hiện chỉ đạo điểm 

 Trên cơ sở tổng kết Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 

2016 - 20201, căn cứ Kế hoạch số 64/KH-BCĐ ngày 24/4/2021 của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021, Kế 

hoạch chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của Ban 

Chỉ đạo 138 Chính phủ. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo điểm thực hiện công tác 

phòng, chống mua bán người tại địa bàn 03 huyện, gồm: Cao Lộc, Lộc Bình, 

Tràng Định. Đây là các huyện biên giới giáp Trung Quốc, tình hình mua bán người 

diễn biến phức tạp hơn so với các địa bàn khác, trong giai đoạn 2016 - 2020 trên 

địa bàn 03 huyện phát hiện, xử lý 22 vụ mua bán người. Mặt khác do địa bàn biên 

giới, tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc diễn biến phức tạp, tiềm ẩn 

                                           
1 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã 

phát hiện, bắt giữ 31 vụ 54 đối tượng phạm tội; tổ chức tiếp nhận, giải cứu và hỗ trợ 122 nạn nhân bị mua bán trở 

về. Thống kê cho thấy Lạng Sơn chủ yếu là địa bàn trung chuyển với 20/31 vụ = 64,5% mà đối tượng và nạn nhân là 

người ngoại tỉnh. Trong các vụ án, nạn nhân được phát hiện đều liên quan bị đưa sang Trung Quốc bán, không có 

trường hợp nào mua bán người trong nội địa.  
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nguy cơ các đối tượng lợi dụng đưa người sang Trung Quốc bán. 

 2. Nội dung thực hiện chỉ đạo điểm 

2.1. Tổ chức các hoạt động, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ 

biến các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người, phương thức, thủ 

đoạn hoạt động của tội phạm, cách thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác các hành vi 

mua bán người, những nguy hiểm, rủi ro, hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép sang 

Trung Quốc… 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. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền; chú trọng áp 

dụng công nghệ thông tin như tin nhắn điện thoại SMS, mạng xã hội, báo điện 

tử… Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”.  

 2.2. Rà soát, nắm tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa 

bàn; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, huy động sự vào 

cuộc, tham gia tích cực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện, gắn với các 

chương trình mục tiêu khác và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm 

nghèo, an sinh xã hội… của địa phương, hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát 

sinh tội phạm mua bán người.  

 2.3. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và 

hỗ trợ nạn nhân; thường xuyên rà soát, nắm tình hình phụ nữ, trẻ em là nạn nhân 

mua bán người trên địa bàn và số vắng mặt khỏi địa phương nghi bị mua bán; duy 

trì và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đầu tư cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; lồng ghép nội dung hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em tại địa phương. 

 2.4. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh triệt 

phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng có hành vi mua bán người. Chủ động nắm 

chắc tình hình, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới và 

các lĩnh vực có liên quan; rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao 

phạm tội. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động cho nhận con nuôi, kết hôn 

có yếu tố nước ngoài, môi giới, tổ chức đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm 

việc, học tập, du lịch. Làm tốt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, hoạt động xuất 

nhập cảnh, vận tải hành khách, quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh có điều kiện 

về an ninh trật tự, nhất là các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ gần 

khu vực biên giới… kết hợp với tuần tra nghiệp vụ, kiểm soát đường biên để chủ 

động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi đưa 

người sang Trung Quốc bán. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua 

bán người trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. 

 2.5. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và 

kiến nghị khởi tố về tội phạm mua bán người. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử 

các vụ án mua bán người, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật; thống nhất xác 
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định các vụ án điểm, vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận 

xã hội quan tâm để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe và phòng ngừa 

tội phạm.  

2.6. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng của Khu tự trị dân 

tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong trao đổi thông tin, xác minh, xác định, 

giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân, điều tra vụ án, truy bắt đối tượng, chia sẻ 

kinh nghiệm trong công tác phòng, chống mua bán người. 

 2.7. Rà soát, đánh giá chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, 

chống mua bán người, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính 

đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác liên quan đến 

phòng, chống mua bán người. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán người. 

 III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

 1. Công an tỉnh: là cơ quan thường trực thực hiện chỉ đạo điểm, chủ trì, 

giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; 

thường xuyên cập nhật, thông báo phương thức thủ đoạn mua bán người, những 

gương điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để người 

dân biết, nâng cao cảnh giác và tích cực tham gia tố giác tội phạm mua bán người. 

 Tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý 

giáo dục các đối tượng có điều kiện, khả năng tham gia mua bán người, phát hiện, 

điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây mua bán người, tổ chức giải cứu 

các nạn nhân, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng công dân xuất cảnh trái phép ngay 

tại địa bàn cơ sở, khu vực biên giới. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và các Phòng 

nghiệp vụ có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống 

tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng đối với Công an huyện 

Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với 

Công an Trung Quốc trong điều tra, truy bắt tội phạm, giải cứu, tiếp nhận nạn nhân 

bị mua bán trở về. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động chỉ 

đạo điểm tại các huyện; định kỳ 06 tháng, 01 năm tổng hợp tình hình, kết quả thực 

hiện báo cáo Bộ Công an theo quy định. 

 2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo đơn vị chức năng phòng, 

chống tội phạm và các đồn Biên phòng thuộc địa bàn huyện Cao Lộc, Lộc Bình, 

Tràng Định thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn 

biên giới, cửa khẩu, tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân phát hiện tố giác 

tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là các đường mòn, lối mở. Chủ động 

ngăn chặn, phát hiện, xử lý tội phạm mua bán người và tình trạng công dân xuất 

cảnh trái phép tiềm ẩn phức tạp về mua bán người.  

 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ ban 

đầu cho nạn nhân bị mua bán, giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tổ chức thanh 

tra, kiểm tra các hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động trên địa bàn đi 

làm việc, ở lại nước ngoài, người nước ngoài vào Việt Nam lao động theo hợp 
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đồng để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động. 

4. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” theo Kế hoạch số 

83/KH-BCĐ ngày 18/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (căn cứ tình hình thực tế và 

yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương lựa chọn tổ chức các 

hoạt động mít tinh, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, sinh hoạt chuyên đề…). Rà soát, 

nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ nạn nhân hoạt động hiệu quả; cung cấp 

thông tin và kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; 

tạo điều kiện để nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình hỗ trợ vay 

vốn của Hội Phụ nữ các cấp. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mua 

bán người cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp, nhất 

là ở cấp xã. 

 5. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo 

thực hiện truy tố, xét xử nghiêm các vụ án mua bán người; thống nhất đưa ra xét 

xử lưu động các vụ án điểm, vụ án đặc biệt nghiêm trọng dư luận quan tâm để 

nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

 6. Sở Tài chính: Tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh 

phí để thực hiện chỉ đạo điểm Chương trình phòng, chống mua bán người tại huyện 

Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định.  

7. Ban Chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán 

người của đơn vị mình với các yêu cầu, nội dung cụ thể, trong đó phải tổ chức ít 

nhất 02 cuộc mít tinh, 02 cuộc khảo sát địa bàn. Thường xuyên duy trì hoạt động 

truyền thông phòng, chống mua bán người với các nội dung, hình thức phong phú, 

đa dạng, phù hợp với từng địa bàn. 

- Việc triển khai thực hiện kế hoạch chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán 

người phải gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là cơ 

chế, chính sách tạo công ăn việc làm, hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, khu vực biên 

giới ổn định cuộc sống không tiếp tay tội phạm, không vi phạm pháp luật, không 

tham gia mua bán người, đưa dẫn người xuất cảnh trái phép. 

- Công an huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện) căn cứ điều 

kiện và diễn biến tình hình dịch Covid-19 chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

138 huyện tổ chức quán triệt triển khai tới cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, các ngành, 

đoàn thể, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện nội dung Kế hoạch (xong trong 

tháng 6/2021).  

- Giao Công an huyện tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và 

chấp hành chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

8. Các sở, ngành (đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách tích cực phối hợp, hỗ trợ 

thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán 

người. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 
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15/4/2021 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. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Thời gian và lộ trình thực hiện 

 1.1.Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022.  

 1.2. Lộ trình cụ thể:  

 - Tháng 6/2021: Triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị liên quan.  

 - Tháng 11/2021: Tổ chức Hội nghị sơ kết chỉ đạo điểm. 

- Tháng 6/2022: Tổ chức Hội nghị tổng kết chỉ đạo điểm. 

 2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện chỉ đạo điểm phòng, chống mua bán người do Ban Chỉ 

đạo 138/CP hỗ trợ theo Thông báo số 2106/V01-P5 ngày 22/5/2021 của Văn 

phòng Bộ Công an (giao Công an tỉnh tham mưu phân bổ) và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

  - Báo cáo sơ kết thực hiện chỉ đạo điểm trước ngày 15/11/2021. 

 - Báo cáo tổng kết chỉ đạo điểm trước ngày 10/6/2022. 

 Ban Chỉ đạo 138 huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định xây dựng kế hoạch 

thực hiện chỉ đạo điểm của đơn vị mình. Kế hoạch của các đơn vị gửi về Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25/6/2021 và báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh) theo mốc thời gian trên.  

 Giao Công an tỉnh (Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Hình sự) có trách 

nhiệm tổng hợp báo cáo, tham mưu tổng kết Kế hoạch chỉ đạo điểm theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực BCĐ 138/CP (V01 - BCA); 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- BCĐ 138 các huyện, thành phố;                                             

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng THNC, KT, KGVX; 

- Lưu: VT,(NTT). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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