
KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 12/4/2021 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh Quảng Bình về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021, Ban 

Chỉ đạo 138 huyện Bố Trạch ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

 1. Mục tiêu 

- Quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp 

để ngăn chặn, kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán 

người; nắm tình hình, triển khai tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm 

mua bán người, tập trung trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào và các tuyến, địa bàn 

tiềm ẩn phức tạp khác; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn 

nhân bị mua bán, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 

- Tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. Duy 

trì cơ chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, địa phương với các cơ quan chức năng 

các tỉnh giáp biên của Nước CHDCND Lào về phòng, chống mua bán người trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19. 

2. Chỉ tiêu 

- Ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bàn có nhiều nguy cơ xảy 

ra) có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và có mô hình lồng ghép 

về phòng, chống mua bán người; 75% người dân tại các địa bàn, tập trung nhóm 

tuổi từ 14 đến 60 tuổi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, được tiếp cận các thông tin, có 

kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống 

liên quan đến mua bán người. Hầu hết các xã, thị trấn nhận và triển khai tài liệu 

hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về 

phòng, chống mua bán người. 

- 100% tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức 

năng áp dụng biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% tố 

giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp 

nhận, phân loại, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua 

bán người được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình 

sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; công tác điều tra tội phạm mua bán 

người bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tỷ lệ điều tra, khám phá các 

vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố. 
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- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác 

định nạn nhân, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% 

nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của 

pháp luật. 

- 100% cơ quan tố tụng được tập huấn, quán triệt, triển khai quy định mới của 

pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người. 

- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng của Lào liên 

quan phòng, chống mua bán người được quan tâm thực hiện thường xuyên. 

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 130/CP giai đoạn 2021-2025. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 27/3/2020 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện Hiệp định giữa 

Việt Nam và Cam-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán 

người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022. Triển khai các hoạt 

động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” theo Quyết 

định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai phần 

mềm “Quản lý về công tác phòng, chống mua bán người” theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo 138/CP. 

2. Công tác truyền thông, phòng ngừa 

Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người: Tăng thời 

lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; 

triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người – 30/7” năm 2021; tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện “Chiến 

lược truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức phòng, chống mua bán 

người tại cộng đồng”. Cụ thể: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào định hướng 

tuyên truyền hàng tháng tại hội nghị giao ban báo chí và trên trang báo địa phương; 

Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán 

người trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở các chuyên mục riêng về mua 

bán người, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin cảnh báo thủ đoạn mới của loại tội 

phạm này nhằm giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ và chú ý đề phòng, cảnh giác 

cao. 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường quản lý văn hóa, 

phát huy hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở phòng, chống tội phạm mua bán người 

gắn với xây dựng phong trào làng, thôn văn hóa. 

- Các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn huyện tăng cường các biện pháp 

nghiệp vụ, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong 

công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người. 

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm tổ chức cấp phát tài liệu có nội dung tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người. 
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- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường phối hợp với 

các phòng, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về phòng, chống tội phạm mua bán người; vận động hội viên, đoàn viên, thanh 

thiếu niên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người, 

giúp đỡ nạn nhân bị mua bán, góp phần xóa bỏ kỳ thị đối với nạn nhân khi trở về 

hòa nhập cộng đồng. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

“Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng”. Đảm bảo tất cả các hội 

viên được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng phòng, chống mua bán người. Tổ 

chức các diễn đàn sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề để tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan như 

di cư lao động, hôn nhân và cho – nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tổ chức các 

hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, thi sáng tác, xây dựng các tiểu phẩm về phòng, 

chống mua bán người. 

Thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, 

phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người. 

3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người  

Công an huyện (chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự) phối hợp các Đồn 

Biên phòng đóng trên địa bàn, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nâng cao hiệu 

quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện, điều tra, xử lý tội 

phạm mua bán người. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua 

bán người, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an và Bộ đội Biên phòng trong phòng, chống 

tội phạm mua bán người; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình, hoạt động 

của tội phạm mua bán người để kịp thời phối hợp phòng ngừa, đấu tranh. 

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, từ 

đó xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, các đường dây, đối tượng nghi vấn hoạt 

động mua bán người, các tổ chức, cá nhân tổ chức đưa người đi lao động trái phép ở 

nước ngoài có nghi vấn, khả năng liên quan đến tội phạm mua bán người. Phát hiện, 

xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân hoạt động môi giới trái phép về hôn nhân, xuất 

khẩu lao động, cho – nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm lợi dụng để hoạt 

động mua bán người. 

4. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

Công an huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ 

trong công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân; thực 

hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn 

nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn 

nhân và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, 

ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chính sách hỗ 

trợ đối với nạn nhân bị mua bán. Tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và xây 

dựng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân đang hoạt động có hiệu quả tại cộng 

đồng. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm 
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nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xác minh, xác định, tiếp nhận và 

hỗ trợ nạn nhân. Đảm bảo cơ sở vật chất, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

Phòng Tư pháp thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho các nạn nhân bị mua bán 

trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 

5. Công tác theo dõi, thi hành chính sách pháp luật về phòng, chống mua 

bán người 

Phòng Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hoàn thiện pháp 

luật; đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả 

thi hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp 

với Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và phù hợp tình hình thực 

tiễn ở địa phương. 

Công an huyện, Đồn Biên phòng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 

13/8/2012 của Chính phủ quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ 

an toàn cho nạn nhân, người thân của họ. Nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các văn 

bản, đề xuất bổ sung hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, 

chống mua bán người, nhất là liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện nghiêm túc 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, Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH 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. 

6. Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương 

liên quan đến hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người như: Quyết định 

số 2674/QĐ-CTN ngày 13/12/2016 của Chủ tịch nước về phê chuẩn Công ước 

ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Quyết định 

số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển 

khai thực hiện Công ước TCO và Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị 

tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Quyết định số 668/QĐ-TTg 

ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 

Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của 

Liên hợp quốc (CEDAW); Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về 

phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; các cam kết 

quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 27/3/2020 của 

Ban chỉ đạo 138 tỉnh về tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Cam-pu-chia 

về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị 

mua bán giai đoạn 2020-2022. 

Công an huyện, các Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tăng cường công tác 

phối hợp với cơ quan chức năng huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, nước 
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CHDCND Lào trong trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc mua 

bán người, truy bắt đối tượng phạm tội; giải cứu, bảo vệ nạn nhân bị mua bán. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ kế hoạch này, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, cuối 

năm tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Công an 

huyện) để theo dõi, chỉ đạo. 

Công an huyện - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện có trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, đề xuất kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Các VP: Huyện ủy, HĐND-UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ 138 huyện; 

- BCĐ 138 các xã, thị trấn; 

- Công an các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

trường học;                             

- Lưu: VT, CAH. 
 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Hữu Hồng 
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