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Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm  

và phòng, chống mua bán người năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Phòng Tham mưu, Công an tỉnh). 

 

Thực hiện Công văn số 5212/BCĐ-CAT ngày 23/11/2022 của Ban chỉ 

đạo 138 tỉnh về việc sao gửi Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP và đề nghị báo 

cáo công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2022, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện  

Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí 

trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội 

phạm, phòng, chống mua bán người và các hành vi lừa đảo trên mạng internet 

đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, 

doanh nghiệp. 

Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình cung cấp dịch vụ về tăng 

cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo và chiếm đoạt tài sản qua 

mạng viễn thông, internet. 

2. Kết quả thông tin, tuyên truyền 

Trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các văn bản1 

định hướng tuyên truyền gửi các cơ quan: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, 

thực hiện tuyên truyền về công tác 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 

                                           
1Công văn số 1464/STTTT-TTBCXB ngày 15/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 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. 
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viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm; phòng, chống 

mua bán người. 

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 

phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng. Cụ thể: 

Báo Lạng Sơn: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành, địa phương để 

tuyên truyền công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tuyên truyền công tác về 

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

trong đó, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp tuyên truyền kịp thời các quy 

định pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và phòng chống 

mua bán người lồng ghép trong các chuyên mục “An ninh Xứ Lạng”, “Thông tin 

pháp luật”, “Câu chuyện pháp luật”… Trong năm 2022, Báo Lạng Sơn đã đăng 

tải trên 200 tin, bài, kèm ảnh có nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống mua bán người trên báo in và Báo Lạng Sơn điện tử. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chủ động phối hợp với các ngành 

chức năng, liên quan đến công tác PCTP như: Công an tỉnh, Hải quan tỉnh, Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội... xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện 

các Chuyên đề, chuyên mục phát trên sóng phát thanh, truyền hình. Duy trì thực 

hiện Chuyên mục “Vì an ninh Xứ Lạng” 1 tuần 1 số; Chuyên mục “Phổ biến 

giáo dục pháp luật” 1 tuần 1 số; Chuyên mục “Chống buôn lậu và gian lận 

thương mại” 1 tuần 1 số; Mục trả lời bạn nghe đài và xem truyền hình. Trong 

năm 2020, Đài đã đăng tải, phát sóng được 450 tin, bài, phóng sự trên sóng phát 

thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử langsontv.vn về công tác tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người. 

Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú: đã đăng tải trên 120 tin, bài, 

kèm ảnh 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... 

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 phòng chống 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. 

4. Kết quả thực hiện Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng 

ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm Internet giai đoạn 2016 – 2025 

và định hướng đến năm 2030” 

- Năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, tham mưu cho 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật về lĩnh 
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vực thông tin và truyền thông theo hướng cải cách hành chính, phù hợp với tiến 

trình đổi mới đất nước và các yêu cầu hội nhập quốc tế; tập trung thực hiện tốt 

công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đối với các 

thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành. 

Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Công thương, Khoa học và Công nghệ và 

Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác thanh tra, 

kiểm tra, kế hoạch về công tác phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong phòng chống tội phạm trên 

internet đạt hiệu quả cao. 

Trong kỳ báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 09 Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực internet (chủ yếu là vi phạm đối 

với các điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng; đưa thông 

tin sai sự thật, tuyên truyền vi phạm chính sách dân số trên mạng xã hội 

facebook) với 09 cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 22.500.000 đồng. 

Đánh giá 

Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện 

tốt các quy định về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng chống vi phạm 

pháp luật trên mạng internet nói riêng, không có trường hợp nào vi phạm pháp 

luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hay liên quan đến các loại tội phạm 

trên mạng Internet. 

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 mua bán người. 

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

phòng, chống mua bán người năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, kính 

gửi Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổng hợp theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng CM, Ttra, VP; 

- Lưu: VT, TTBCXB(TCC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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