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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 122/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người, 

giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 20230, Sở Ngoại vụ xây dựng kế 

hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với 

cán bộ, công chức viên chức, người lao động và nhân dân  thực hiện Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc. 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 các 

biện pháp phòng, chống mua bán người theo chức năng nhiệm vụ của Sở bám sát 

với nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch UBND tỉnh ban hành. 

2. Yêu cầu 

-  Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thực 

hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán 

người, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

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

mua bán người được tiếp nhận, phân loại và xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ;  

- Bảo đảm nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và 

hỗ trợ kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi và lợi 

ích của nạn nhân. 

II. NỘI DUNG 

1. Truyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình phòng, chống mua 

bán người, giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 20230 và các văn bản 

quy phạm pháp luật về phòng chống mua bán người 
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- Tuyên truyền Luật phòng chống mua bán người; Kế hoạch số 122/KH-

UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện 

Chương trình phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2021- 2025 và định hướng 

đến năm 20230; Hưởng ướng hoạt động “Ngày toàn dân ph/òng, chống mua bán 

người - 30/7”  theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Tuyên truyền các Đề án trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Tuyên truyền Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt 

là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP); Công ước Liên hợp quốc về chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp 

tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em 

- Thu thập và nắm bắt các thông tin, dấu hiệu có liên quan  đến việc mua bán 

người tại cộng đồng khu dân cư. 

 2. Các nội dung thực hiện 

- Viết bài về các nội dung phòng, chống mua bán người đăng phát trên 

kênh truyền hình đối ngoại, trang thông tin điện tử, bản tin đối ngoại, tạp 

chí….phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa 

phương; phối hợp, lồng ghép các thông tin về bảo hộ công dân khi bị bán ra 

nước ngoài, quyền lợi của công dân khi gặp nạn và các hoạt động hỗ trợ, tư 

vấn tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điêp, tin bài, 

chuyên mục và tài liệu phòng, chống mua bán người. 

- Truyền tải các thông điệp, thông tin về Chương trình phòng, chống 

mua bán người bằng các hình thức: Khẩu hiệu, tờ gấp, poster, hình ảnh về 

phòng, chống mua bán người. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn với nội dung tuyên truyền 

Chương trình phòng, chống mua bán người và các nội dung Công ước ACTP, 

Công ước Liên hợp quốc liên quan tới việc mua bán người  đến toàn thể cán 

bộ, công chức người lao động  trong đơn vị. 

3. Thời gian thực hiện 

a) Giai đoạn 2021-2023 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn tuyên truyền Chương trình phòng, 

chống mua bán người và các văn bản liên quan đến phòng, chống mua bán 

người cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị 

b) Giai đoạn 2023-2025 
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- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này. 

- Tiến hành sơ kết, tổng kết việc triển khai Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 

hiện các nội dung hoạt động liên quan đến Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030.  

2. Trung tâm Thông tin đối ngoại và xúc tiện viện trợ: Triển khai các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến những văn bản liên quan đến Chương trình 

phòng, chống mua bán người. 

3. Văn phòng  Sở theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện Kế hoạch này 

và báo cáo định kỳ theo quy định./. 

 

Nơi nhận:           
- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;; 

- Các phòng, TT;          

- Lưu: VT, LS   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thị Sâm 
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