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Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 2291/BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ đạo 

138/CP Chính phủ về triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022, 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 (viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể     

của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác 

phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng; 

triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán 

người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Đẩy mạnh tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan tại 

cơ quan, cộng đồng dân cư, 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”. 

2. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các 

huyện, thành phố tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người - 30/7” năm 2022 nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã 

hội, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động tự phòng ngừa và tích 

cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. 

- Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu và triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán 

người; kịp thời tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo liên quan đến tội phạm mua 

bán người; tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt phá các đường dây, đối tượng có 

biểu hiện hoạt động mua bán người; tiến hành tiếp nhận, xác minh, xác định, 

giải cứu và bảo vệ nạn nhân bị mua bán khi có yêu cầu. 
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- Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở 

kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tại các khu cụm công nghiệp, khu 

vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng và địa bàn giáp ranh là nhưng nơi mà tội phạm 

thường lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội để chủ động phát hiện, phòng ngừa 

tội phạm mua bán người. 

- Chỉ đạo mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên 

phạm vi toàn tỉnh thời gian từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/9/2022. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, 

thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại khu vực biên giới 

biển, cửa khẩu cảng và vùng nước cảng của tỉnh để phòng, chống mua bán 

người. Chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt 

các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống tội phạm mua bán người trên địa bàn, 

phạm vi quản lý. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp 

hành pháp luật trong sử dụng lao động, đưa người của tỉnh đi làm việc ở nước 

ngoài để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán người; chủ 

động phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền về công tác tiếp nhận, 

bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các 

huyện, thành phố làm tốt công tác tiếp nhận và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán. 

Tham mưu triển khai Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, bảo 

vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán ngay sau khi Trung ương triển khai. 

5. Sở Tư pháp tăng cường hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan tổ 

chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người. Chỉ đạo cơ 

quan chức năng kịp thời trợ giúp pháp lý cho nạn nhân theo quy định của pháp 

luật; đồng thời, siết chặt quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với công tác 

quản lý hộ tịch, đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài… để 

phòng, chống việc đối tượng lợi dụng các hoạt động này để mua bán người. 

6. Sở thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài, hệ thống 

thông tin trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền 

phòng, chống mua bán người; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn 

tuyên truyền đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh, với tiêu đề “Ban Chỉ 

đạo 138/Chính phủ”, nội dung tin nhắn “Toàn dân tích cực tham gia phòng, 

chống mua bán người. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan hãy thông báo ngay đến 

cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ 

trợ, hướng dẫn kịp thời” vào ngày 30/7/2022; triển khai ứng dụng các trang 

mạng xã hội có nhiều người sử dụng, theo dõi để tuyên truyền, góp phần giúp 

người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và tích cực tham gia         

đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. 
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7. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động             

tuyên truyền, truyền thông phòng, chống mua bán người trong các cơ sở giáo 

dục; đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào các chương 

trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp 

học, ngành học; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, phối hợp với gia đình 

và các cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.  

8. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch chỉ đạo lồng ghép nội dung 

tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong các hoạt động thể thao, văn 

hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức phù hợp; phát huy vai trò 

của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trong tuyên truyền về phòng, chống mua 

bán người gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, 

trường học và khu dân cư. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình tăng cường 

thời lượng và đa dạng hóa hình thức để thông tin tuyên truyền về công tác 

phòng, chống mua bán người; chủ động xây dựng, đăng tải các tin, bài, phóng sự 

về chủ đề phòng, chống mua bán người; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trong các bản tin. 

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp 

chặt chẽ với Cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử 

nghiêm minh các vụ án mua bán người, đồng thời lựa chọn vụ án điển hình, dư 

luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử công khai để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, 

phòng ngừa chung.  

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị xã hội đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người”, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 

vận động hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn dân tham gia phòng ngừa, 

phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng 

đồng dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, chống tội phạm 

mua bán người. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo đa dạng hóa các hoạt động tuyên 

truyền, truyền thông về phòng, chống mua bán người cho các cấp hội và hội 

viên phụ nữ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, 

với các khẩu hiệu hành động nêu tại mục 1.  

12. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương phát huy vai trò 

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

mua bán người và thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán      

trở về tái hòa nhập cộng đồng. 
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- Triển khai các giải pháp giải quyết các vấn đề 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 (người đang trong độ tuổi lao động 

nhưng không có cơ hội việc làm tại địa phương, mất việc làm do tác động của 

dịch bệnh, người nghèo hoặc có hoàn cảnh 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…) 

qua đó hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm mua bán người. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an trên địa bàn tập trung nắm chắc tình hình,    

chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời, 

nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người;     

phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc gắn với tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm mua bán người.  

- Trên cơ sở nguồn ngân sách của địa phương, quan tâm bố trí nguồn 

kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2022. 

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung phân công tại văn bản này tổng hợp 

tình hình, kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo gửi về Công an tỉnh trước ngày 

05/8/2022 để tổng hợp. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; 

tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, UBND 

tỉnh theo quy định./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Bộ Công an; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Lưu: VT, VP2, VP6, VP7. 
   NP_VP6_CV138 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Quang Thìn 
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