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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm;  

phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 138 tỉnh  

 

Thực hiện Công văn số 1878/BCĐ-CAT ngày 26/5/2022 của Ban chỉ đạo 

138 tỉnh về việc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 

người và phòng, chống ma túy năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo 

tổng kết kết quả tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các 

văn bản1 định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền công tác phòng, 

chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người và các 

nội dung khác có liên quan. 

2. Kết quả thông tin, tuyên truyền 

Căn cứ định hướng tuyên truyền, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đã biên tập, tuyên truyền về 

công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và mua bán người bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng; ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm 

về mua, bán người được tư vấn về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy 

và phòng chống mua bán người; thông tin về phòng, chống mua bán người được 

đăng tải định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh ít nhất một 

lần/tháng; 70% số người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi 

có nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống mua bán 

người; 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên 

truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, 

giáo dục về phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. Kết quả cụ 

thể: 

                                           
1Công văn số 31/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền xử lý hành 

vi hành hại, xâm hại trẻ em; số 179/STTTT-TTBCXB ngày 21/01/2022 tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, lãng phí; “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; số 253/STTTT-TTBCXB ngày 09/02/2022 

tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; số 695/STTTT-

TTBCXB ngày 13/4/2022 tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy; mua bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ; số 1085/STTTT-TTBCXB ngày 30/5/2022 tuyên truyền Kế hoạch “Tháng hành động 

phòng, chống ma túy” năm 2022. 
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- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú: Đã đã đăng tải trên 50 tin, 

bài, kèm ảnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống tội phạm; phòng, 

chống ma túy và mua bán người gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên 

giới quốc gia và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội... 

- Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã có báo cáo riêng. 

Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố: Đã đôn đốc, hướng 

dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông biên tập tuyên truyền về 

công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và mua bán người và các 

văn bản chỉ đạo khác có liên quan, đan xen trong các chương trình thời sự tổng 

hợp, phát sóng thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình tại địa phương. 

Đồng thời tuyên truyền bằng xe lưu động, treo băng zôn tại các trục đường 

chính, các khu vực đông dân cư và tuyên truyền lồng ghép trước mỗi buổi chiếu 

phim lưu động. 

Đánh giá 

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện, thành phố đã cập nhật, đăng tải, phát sóng nhiều tin, 

bài, phóng sự tuyên truyền về nội dung phòng, chống tội phạm; phòng, chống 

mua bán người. Các tin bài phản ánh đa dạng, thiết thực các hoạt động của các 

cấp, các ngành, địa phương, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống mua bán người gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội... Thông qua công 

tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác 

phòng, chống may túy và mua bán người. 

4. Ưu điểm, tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục 

4.1. Ưu điểm 

- 80% số người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có 

nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống tội phạm, phòng, 

chống ma túy và mua bán người. 

- 100% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tuyên 

truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, 

giáo dục về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và mua bán người. 

4.2. Tồn tại, hạn chế 

- Địa bàn miền núi phức tạp, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, các 

khu dân cư phân tán, đời sống kinh tế thấp, kiến thức pháp luật của người dân 

còn nhiều hạn chế do đó công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn. 

- Kinh phí còn hạn chế nên các hoạt động tuyên truyền diễn ra chưa 

thường xuyên, mãnh mẽ, ít tác động đến đồng bào sinh sống ở các khu vực vùng 

sâu, vùng xa và ít đến với các đối tượng cần tuyên truyền, vận động, giáo dục. 

- Nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên thiếu hiểu 

biết, ham chơi lười lao động, dễ bị dụ dỗ mua chuộc lừa bán ra nước ngoài. 
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4.3. Giải pháp khắc phục 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thường xuyên định 

hướng nội dung, cung cấp thông tin, văn bản, tài liệu có liên quan giúp các cơ 

quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về 

công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và mua bán người có 

trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm về số lượng, phát huy tối đa hiệu quả công tác 

tuyên truyền. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho các nhà báo, phóng viên, cán 

bộ tham gia công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống ma túy và mua bán người của các cơ quan báo chí, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố để các nhà báo, phóng viên, cán 

bộ tham gia công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và được cung cấp đầy đủ 

thông tin giúp cho hoạt động tuyên truyền về chủ đề này chính xác, kịp thời và 

hiệu quả hơn. 

5. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới 

Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công 

tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người để xây dựng định 

hướng tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn 

hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền các nội dung về phòng, 

chống mua bán người và các hoạt động có liên quan. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông, kính gửi Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Phòng PV01 - Công an tỉnh) tổng hợp 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng PV01 - Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, VP; 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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