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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người  

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 18/4/2021 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Công Thương xây 

dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu, yêu cầu chung 

- Xác định rõ trách nhiệm phối hợp của các phòng, đơn vị với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống mua bán người; huy động mọi 

nguồn lực trong nước, sự ủng hộ, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức 

có liên quan để thực hiện có hiệu quả các Đề án trong Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030, lồng 

ghép với công tác phòng, chống mua bán người. 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến 

mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo sở, trưởng các phòng, 

đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở trong công tác 

phòng, chống mua bán người. Kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, 

điều kiện phát sinh tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp 

nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động của Sở về công tác phòng, chống mua bán 

người, ưu tiên tuyên truyền cho các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng khác 

nhau và đặc điểm của từng địa bàn triển khai các chương trình, dự án, đề án, 

nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Thường xuyên cập nhật các hình thức, thủ đoạn 

và mục đích của tội phạm mua bán người trên các trang mạng và mạng xã hội để 

có biện pháp thực hiện cho phù hợp.  

- Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan 

đến mua bán người liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ của ngành được tiếp nhận, 

xác minh, xác định, đề xuất, phối hợp giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ, giải quyết đạt 

trên 90%, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc lấy 

nạn nhân làm trung tâm. 
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- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế trong 

tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân liên quan đến 

các lĩnh vực hoạt động nhiệm vụ chuyên môn của ngành.  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Truyền thông về phòng, chống mua bán người 

- Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của 

ngành, các phòng, đơn vị tăng cường lồng nghép tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về phòng, chống mua bán người, phương thức, thủ đoạn, cách 

thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác loại tội phạm này, quyền lợi mà nạn nhân 

được hỗ trợ; đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc… 

Phương pháp, hình thức tuyên truyền bảo đảm phù hợp với nhận thức, phong 

tục, tập quán, lứa tuổi; tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, khu 

vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số và các 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán. 

- Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu, webside, trang thông tin của Sở lồng nghép truyền thông về 

phòng, chống mua bán người. 

-Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người 30/7” phù hợp với thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực 

tiễn tại địa phương. 

- Quan tâm thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin, dấu hiệu có liên quan đến 

mua bán người tại cộng đồng dân cư. 

2. Tiếp nhận, phối hợp xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn 

nhân 

- Phối hợp tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân theo nguyên tắc lấy 

nạn nhân làm trung tâm; thực hiện hỗ trợ thiết yếu ban đầu theo quy định của 

pháp luật. 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân 

và người thân thích của họ theo quy định của pháp luật. 

3. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

- Phối hợp thực hiện có hiệu quả quy trình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng 

đồng; quy trình chuyển tuyến, hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua 

bán. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình 

phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em vào các chương trình các nhiệm vụ 

chuyên môn của ngành.  

4. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống mua bán người 

- Chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xác minh, 
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xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua 

bán người. 

- Thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán 

người và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

- Tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn hợp tác quốc tế về phòng, 

chống mua bán người; chủ động trao đổi thông tin về chủ trương, chính sách, nỗ 

lực và kinh nghiệm trong phòng, chống mua bán người. 

- Huy động nguồn lực hợp pháp từ các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh 

nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân cho công tác 

phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân. 

5. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, 

chống mua bán người 

- Quan tâm cử cán bộ tham gia các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, tập 

huấn, bồi dưỡng do các cơ quan liên quan tổ chức. Căn cứ tình hình thực tiễn, 

chủ động nghiên cứu, xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ có liên quan đến phòng, chống 

mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ làm công tác tiếp nhận, 

xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử 

vụ án mua bán người của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, ban, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, triển khai đầy 

đủ các nội dung Kế hoạch này tới toàn thể CBCCVC, người lao động của phòng, 

đơn vị mình. Lựa chọn các nội dung và hình thức thực hiện phù hợp với tình 

hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để công tác triển khai thực hiện Kế hoạch đạt 

hiệu quả thiết thực. 

2. Giao Phòng Kế hoạch-Tổng hợp thường xuyên đôn đốc các phòng, đơn 

vị thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo Sở 

và các cơ quan chức năng định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 theo Kế 

hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 18/4/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn của 

Sở Công Thương, đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Cảnh sát hình sự - CA tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, KHTH.  
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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