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KẾ HOẠCH
Triển khai hoạt động hưởng ứng
“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022
Thực hiện Công văn số 255/PCTNXH-HTNNTT ngày 06/7/2022 của Cục
Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn
dân phòng, chống mua bán người 30/7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây
dựng Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống
mua bán người 30/7” năm 2022, với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống mua bán người, trong
đó tập trung cao cho truyền thông về chính sách pháp luật hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán trở về tái hoà nhập cộng đồng nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức,
hành động của toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm giảm các nguy
cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người và thực hiện chính sách hỗ trợ nạn nhân
bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.
2. Triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, chú trọng truyền thông tại các
địa bàn đã từng có nạn nhân bị mua bán, về nội dung của “Ngày toàn dân phòng,
chống mua bán người”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính
trị, các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích
cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người, và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán tái hòa nhập cộng đồng.
3. Hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người
30/7” năm 2022, đảm bảo đúng chủ đề trọng tâm; nội dung ngắn gọn, dễ hiểu,
phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo sự lan toả trong toàn xã hội, nhằm nâng
cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng, chống
mua bán người.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố, Trung
tâm Bảo trợ xã hội đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua
bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng phù hợp với
đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Cụ thể:
1. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trên
hệ thống phát thanh từ huyện đến xã nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng,
chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

2

2. Xây dựng pano, áp phích... với các khẩu hiệu hành động như “Tích cực
hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng,
chống mua bán người 30/7”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”,
“Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”,…
3. Tổ chức các hoạt động mít tinh, diễu hành, hội thảo, tọa đàm... về phòng
ngừa mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Quan tâm hỗ trợ về lao động,
việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán
người, dễ bị các đối tượng mua bán người lừa gạt (như: người đang trong độ tuổi
lao động nhưng không có việc làm tại địa phương, mất việc làm do tác động của
dịch bệnh Covid-19, người nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình éo le, trắc trở, hôn
nhân đổ vỡ, nạn nhân của bạo lực gia đình, người thiếu hiểu biết, có xu hướng đi
làm ăn xa…).
4. Tiếp tục tuyên truyền về đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán (thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội chịu trách nhiệm
- Tham mưu, đề xuất việc triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của
Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống mua, bán người, hỗ trợ nạn nhân
bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng.
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn), thực hiện các thủ tục lập hồ sơ
đề nghị thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua
bán trở về, theo quy định.
- Đôn đốc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện, thành phố triển
khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán
người 30/7” năm 2022.
2. Văn phòng Sở
Phối hợp đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống mua
bán người, chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên Trang thông tin điện tử
của Sở.
3. Phòng Bảo trợ xã hội và Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán trở về trong thời gian lưu trú tại cơ sở; đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ
và chế độ dựa trên nhu cầu của nạn nhân và theo quy định của pháp luật.
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố
- Tham mưu cho UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng
ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người 30/7” năm 2022;
- Phối hợp với các phòng chuyên môn liên quan, UBND xã, phường, thị
trấn, tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua, bán người, thông
qua các hình thức, như: phát thanh, treo áp phích, băng rôn...
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- Phối hợp ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thực hiện tốt công tác rà
soát, thống kê nạn nhân bị mua bán; triển khai các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán tái hòa nhập cộng đồng.
5. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán
người 30/7” năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của Trung tâm.
- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Ủy ban nhân dân cấp huyện
và các cơ quan, tổ chức liên quan) trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở
về (nếu có), đảm bảo nắm bắt tình hình và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, dựa trên nhu
cầu, đặc điểm, điều kiện của từng nạn nhân.
IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; Trung
tâm Bảo trợ xã hội báo cáo kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn
dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022 trên địa bàn, gửi Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội (Qua Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội) trước ngày
02/8/2022, bản mềm gửi địa chỉ: phongpctnxhsl@gmail.com để tổng hợp, báo cáo
theo quy định.
2. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội có trách nhiệm tham mưu xây dựng
Báo cáo kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống
mua bán người 30/7” năm 2022, gửi Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, 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 theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân
phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội đề nghị phòng chuyên môn; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
các huyện, thành phố; đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cục PCTNXH (B/c);
- Ban Chỉ đạo PCTP, TTXH
và XDPTTD bảo vệ ANTQ tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố (P/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng LĐTBXH huyện, TP;
- Phòng Bảo trợ XH và Bảo vệ CSTE;
- Trung tâm BTXH;
- Văn phòng Sở;
- Phòng PCTNXH;
- Trang thông tin Sở;
- Lưu VT, PCTNXH (Khoa 01b).
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