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Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 
Thực hiện Công văn số 948/SVHTTDL, ngày 15/7/2022 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng 
Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7; Công văn số 1464/STTTT-
TTBCXB ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về 
việc tuyên truyền triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022; các hoạt động 
hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân 
phòng, chống mua bán người” năm 2022; Công văn số 2086/UBND-CAH ngày 
20/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về việc triển khai thực hiện Công 
tác đặc xá năm 2022; 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
và điều kiện thực tế triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống 
mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022 

- Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua 
bán người”và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (ngày 30/7), tạo sự 
chuyển biến tích cực về nhận thức và thay đổi hành vi trong toàn xã hội về phòng, 
chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ, ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi 
tội phạm mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa 
nhập cộng đồng. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và 
phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 
16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 
22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật phòng, chống mua bán 
người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 
09/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mua 
bán người giai đoạn 2021 - 2025  và định hướng đến năm 2030. 

- Phát huy vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trong tuyên truyền về 
các chính sách, pháp luật và các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán 
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người; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống 
mua bán người -30/7 gắn với phong trào xây dựng làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố 
văn hóa.  

2. Tuyên truyền công tác đặc xá năm 2022 

Tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá năm 2022 trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở ở địa phương để Nhân dân, phạm 
nhân hiểu rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá... để họ có thể tự 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và giám sát hoạt động của các cơ quan 
chức năng; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ 
chức xã hội và quần chúng Nhân dân, xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá 
và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 

3. Hình thức tuyên truyền 

Xây dựng, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền 
và các tư liệu, tài liệu, truyền tải thông điệp phòng, chống mua bán người; tăng 
cường ứng dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan 
chức năng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống 
mua bán người đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường 
học,.. 

Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp 
huyện  và cấp xã, thị trấn. Lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động thể thao, 
văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật... bằng hình thức phù hợp. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 
Truyền  thông huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền. Báo 
cáo kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin khi có yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Sở VHTT&DL tỉnh (B/c); 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (B/c); 
- CT, PCT UBND huyện (B/c); 
- Công an huyện; 
- LĐ, CC phòng VHTT; 
- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
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