
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BCĐ-CAT Lạng Sơn, ngày          tháng 7 năm 2021 

       V/v triển khai các hoạt động  

  hưởng ứng ngày Toàn dân phòng,  

       chống mua bán người - 30/7 

 
        Kính gửi: 

       - Các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

       - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BCĐ ngày 18/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

138 tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021, các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế hoạch và tổ chức triển 

khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” 

và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”. Tuy nhiên, trước tình 

hình dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch số 83/KH-BCĐ và các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, Ban 

Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu: 

 1. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố: tiếp tục bám sát nhiệm vụ công tác trọng tâm tại Kế hoạch 

số 83/KH-BCĐ và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh 

về phòng, chống dịch COVID-19 để triển khai các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” một cách hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình 

thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ quan, cộng đồng dân cư, 

với các khẩu hiệu hành động như: “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch 

COVID-19, chung tay đẩy lùi nạn mua bán người”, “Tích cực hưởng ứng 

ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn 

mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá 

nhân và toàn xã hội”... Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là lực lượng Cảnh sát Hình sự trong 

thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là tội 

phạm mua bán người trên các tuyến biên giới (từ ngày 01/7 đến 30/9/2021). 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan 

báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, phát thanh và truyền hình trên toàn tỉnh 

tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống 

mua bán người và hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người”; phối hợp với các nhà mạng viễn thông gửi tin nhắn tuyên truyền 

đến các thuê bao di động với tiêu đề “Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm 
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Chính phủ”, nội dung tin nhắn “Hãy tích cực tham gia phòng, chống mua 

bán người và đưa người di cư trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu liên  quan hãy 

thông báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài Quốc gia 

111, đường dây nóng 1800.1567 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời” 

(tần xuất nhắn tin 02 lần vào ngày 23 và 30/7/2021). 

 3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng 

các phóng sự, thông tin phản ánh tình hình, kết quả nổi bật của các sở, ban, 

ngành, địa phương trong công tác phòng, chống mua bán người trên các kênh 

của Đài; phối hợp với Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức đưa 

tin về kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người”. 

 4. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Công an tỉnh) có trách 

nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BCĐ và các nhiệm vụ tại Công văn này; tham 

mưu cho Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ 

đạo 138/CP; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua 

bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021. 

Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND các 

huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BCĐ và các 

nhiệm vụ tại Công văn này về Công an tỉnh trước ngày 02/8/2021. Quá trình 

triển khai thực hiện phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ bộ phận 

giúp việc Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Phòng Cảnh sát Hình sự - Công 

an tỉnh; số điện thoại 069.2569.159 hoặc 02053.814.717) để phối hợp giải 

quyết./. 

 

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

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- BCĐ 138 các huyện, thành phố;                                             

- C, PCVP UBND tỉnh, 

các Phòng THNC, KGVX, TT THCB; 

- Lưu: VT, CAT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Dương Xuân Huyên 
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