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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v Phối hợp chỉ đạo công tác phòng,
chống mua bán người

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021
- 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 525/QĐ-LĐTBXH ngày
05/5/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực
hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng
đến năm 2030; Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 17/3/2022 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 Sơn La về việc thực hiện công tác Phòng, chống mua bán người năm
2022; Kế hoạch số 154/KH-SLĐTBXH ngày 08/4/2022 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán trên địa bàn tỉnh Sơn La, năm 2022.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống mua
bán người, công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tái hòa nhập cộng
đồng, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:
1. Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn
nhân bị mua bán trở về trên địa bàn; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện
phối hợp với lực lượng chức năng trong việc xác minh, xác định nạn nhân theo quy
định tại Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG ngày
10/02/2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong
việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán.
2. Tiếp tục triển khai các quy định, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành
Trung ương về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; hướng dẫn về nghiệp vụ,
kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân, trong đó tập trung
vào kỹ năng tiếp cận, lấy nạn nhân làm trung tâm và thực hiện hỗ trợ dựa trên
sự hiểu biết về sang chấn tâm lý và các chính sách hỗ trợ nạn nhân, lồng ghép
với nguồn lực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
3. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách
pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao nhận thức của
cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, người dân, nhất là người có nguy
cơ cao và nạn nhân bị mua bán trở về. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền phòng,
chống mua bán người với hoạt động tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, mại
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dâm, HIV/AIDS, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa và ứng phó với
bạo lực trên cơ sở giới.
4. Căn cứ các quy định tại Điều 23, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày
11/01/2013 của Chính phủ và khoản 1, Điều 16, Thông tư số 35/2013/TTBLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng
dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống
mua bán người, để xem xét việc hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn
ban đầu cho đối tượng. Trường hợp nạn nhân thuộc diện được hỗ trợ, trợ cấp
khó khăn ban đầu thì chính quyền địa phương làm thủ tục đề nghị hỗ trợ nạn
nhân bị mua, bán trở về theo quy định.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện
quy định của pháp luật về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán lồng ghép với
kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma tuý;
phòng, chống mại dâm, công tác bình đẳng giới và kết quả triển khai các
chương trình an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo…tại địa
phương. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chấn chỉnh
những hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trách nhiệm quản lý nhà nước,
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự tham
gia của các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân
bị mua bán.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện,
thành phố quan tâm phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (B/c);
- Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố;
- Văn phòng Sở;
- Phòng PCTNXH;
- Trang thông tin sở;
- Lưu: VT, PCTNXH (K02b).
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