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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /KH-SCT Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chƣơng trình phòng, chống mua bán ngƣời năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 17/02/2020 của 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) về triển khai thực 

hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020, Sở Công Thương xây 

dựng kế hoạch thực hiện năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đối với công tác phòng, 

chống mua bán người. Giữ vững kỷ cương pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, tôn 

trọng pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, 

NLĐ) trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần ngăn chặn, kiềm chế hoạt 

động tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn ngành và toàn tỉnh. 

Chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa việc phát sinh hành vi phạm tội mua 

bán người; không để bị động trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm về 

mua bán người; đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình 

huống, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ của ngành Công 

Thương, góp phần ổn định an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống  

mua bán người; vận động CB, CC, VC, NLĐ tích cực tham gia vào phong trào đấu 

tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn các hành vi, hoạt động mua bán người. Phấn đấu 

không có tội phạm mua bán người xuất hiện trong cơ quan, đơn vị. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

1. Tăng cường quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, 

Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người; phát huy vai trò, trách nhiệm 
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của Đảng bộ, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống mua bán 

người trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW ngày 01/12/2011 về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

tình hình mới; các thông tư liên tịch, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các ngành 

trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.  

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản quy phạm 

pháp luật mới về công tác phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giáo dục , phổ biến pháp luâṭ  về phòng , chống tôị phaṃ  mua bán người, 

tiếp tục phát huy hiệu quả hình thức sử dụng các mạng xã hội (Facebook, Zalo...), 

tin nhắn điện thoại để tuyên truyền , phổ biến, giáo dục pháp luật , phương thức thủ 

đoạn hoạt động phạm tội nhằm nâng cao ý th ức của CB, CC, VC, NLĐ trong 

phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người; 

tăng cường giáo dục công vụ cho đội ngũ CB, CC, VC, NLĐ. 

4. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân đối với 

công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện những trường 

hợp có biểu hiện bất thường nhằm theo dõi, chấn chỉnh một cách nghiêm túc. 

5. Phát động phong trào toàn thể CB, CC, VC, NLĐ tự giác tham gia phát 

hiện, tố giác tội phạm mua bán người, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật 

tại gia đình và cộng đồng dân cư.  

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội, 

an ninh, trật tự. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục những thiếu 

sót trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, 

thương mại, công nghiệp, thuê chuyên gia nước ngoài… để phòng ngừa vi phạm, 

tội phạm lợi dụng hoạt động.  

 7. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người -30/7” và "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người -30/7" năm 2020; 

vận động CB, CC, VC, NLĐ và toàn dân tham gia. 

8. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức 

trách, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị gắn với tăng cường công tác giáo dục, 

chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tội phạm mua bán người của 

cán bộ, công chức, viên chức. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở có trách nhiệm triển 

khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 của 

Sở; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người của các đơn 

vị, các tổ chức đoàn thể.  

2. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát việc 

thực hiện kế hoạch của các đơn vị; có trách nhiệm tiếp thu, lắng nghe ý kiến tố giác 

của quần chúng, phát hiện những hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm mua bán 

người trong đơn vị. 

3. Trưởng các phòng,  đơn vị triển khai Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội 

phạm mua bán người đến CB, CC, VC, NLĐ. Lựa chọn các nội dung và hình thức 

tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người phù hợp với tình hình thực tế 

tại cơ quan, đơn vị để công tác phòng, chống tội phạm mua bán người đạt hiệu quả 

thiết thực. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán 

người năm 2020 của Sở Công Thương, đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (BCĐ 138 tỉnh); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn ngành;  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTCTH(VVĐ). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Quốc Hải 
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