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giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 18/4/2021 của Ban chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai 

đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 61/KH-BCĐ), Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các 

cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người nói 

chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng; giảm nguy cơ bị mua bán 

và tăng cường kỹ năng phòng tránh bị mua bán trở lại; nâng cao hiệu quả công 

tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; đảm bảo sự bình đẳng và tăng tỷ lệ nạn nhân bị 

mua bán được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng bền 

vững. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao tại Quyết định số525/QĐ-BLĐTBXH và Kế hoạch số 61/KH-BCĐ 

của Ban chỉ đạo 138 tỉnh. 

- Đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, 

giữa các cấp, các ngành trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tăng cường 

nguồn lực thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và hỗ trợ dựa trên đặc 

điểm, nhu cầu của nạn nhân đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. 

- Xác định rõ trách nhiệm trong phân công cụ thể đối với cơ quan, đơn vị, có 

sự lồng ghép hiệu quả với việc thực hiện các nhiệm vụ chung của từng cơ quan, 

đơn vị. 

 II.Mục tiêu  

1. Huy động, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cá 

nhân, tổ chức và toàn xã hội trong hỗ trợ nạn nhân; đẩy mạnh công tác phối hợp 
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liên ngành từ đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, chuyển tuyến trong hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm 

giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, phòng tránh bị mua bán trở lại. 

2. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và 

cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người nói chung và công tác hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt 

ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

 3. Phấn đấu 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận 

các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của 

pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân. 

 4. Xây dựng, củng cố, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 

Trung tâm bảo trợ xã hội và Cơ sở xã hội. 

 5. Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân các cấp được tập huấn nâng cao 

năng lực, kiến thức, kỹ năng về tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo việc thực 

hiện tiếp cận và hỗ trợ dựa trên quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. 

 III. Đối tượng thụ hưởng, thời gian thực hiện: 

1. Đối tượng: Là nạn nhân bị mua bán trở về và người chưa thành niên đi 

cùng với nạn nhân được quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người và các 

Hiệp định về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam đã ký kết với các nước. 

 2. Thời gian:Giai đoạn2021-2025 định hướng đến năm 2030. 

          V. Nhiệm vụ, giải pháp: 

          1. Tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho chính 

quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, người dân, nhất là người có nguy cơ 

cao và nạn nhân bị mua bán trở về 

          - Đẩy mạnh truyền thông về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

như: âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là mua bán người vì 

mục đích mại dâm, cưỡng bức lao động, mua bán người thông qua tổ chức đưa 

người đi lao động ở nước ngoài, mua bán nội tạng, mang thai hộ vì mục đích 

thương mại; Chính sách, pháp luật, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; 

Các mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả... thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền 

thông. 

          - Xây dựng tài liệu truyền thông, tổ chức nói chuyện chuyên đề; các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật; Các hoạt động sân khấu hóa; Xây dựng pano, áp phích… 

về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

          - Chú trọng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, nơi dân cư đông đúc, 

khu công nghiệp, học sinh, sinh viên, khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh 

tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 
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 - Tổ chức các hoạt động truyền thông, mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người (30/7) phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh và tình hình thực tiễn địa phương. 

 2. Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách về hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương 

          - Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách không còn phù hợp 

với thực tiễn của địa phương. 

          - Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, liên cấp giữa ngành 

Lao động - Thương bình và Xã hội với các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác tiếp nhận, chuyển tuyến, hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

          - Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trở về. 

          3. Củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo tính sẵn có, dễ tiếp cận và phù hợp 

với đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân 

          - Rà soát, đánh giá hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hiện hành; 

Xây dựng, chuẩn hóa hệ thống dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo tính sẵn có và 

dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và 

trẻ em. 

          - Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn 

nhân tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. 

          - Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

          - Thực hiện công tác tiếp nhận, thông tin, thông báo, tố giác về mua bán 

người tới tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; Xử lý thông tin, tư 

vấn, chuyển tuyến các nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân bị mua bán. 

          - Xây dựng và thí điểm các mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng 

phù hợp với từng địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

          4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân 

          - Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân 

phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

          - Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ làm 

công tác tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, 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. 

 - Xây dựng, cung cấp tài liệu, cẩm nang về hỗ trợ nạn nhân và chuyển 

tuyến hỗ trợ nạn nhân. 
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 5. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương 

trình phòng, chống tội phạm; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Giảm nghèo, dạy 

nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình 

phát triển kinh tế xã hội khác 

 - Lồng ghép truyền thông phòng, chống mua bán người với các hoạt động 

truyền thông phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

 - Ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng có nguy 

cơ cao bị mua bán và những nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ hòa nhập cộng 

đồng. 

 - Hỗ trợ, cung cấp kết nối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, 

hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, 

trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em đối với trẻ em bị mua bán. 

 - Tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán vay 

vốn từ các chương trình cho vay của ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển 

sản xuất, kinh doanh hoặc tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

 - Tổ chức cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về di cư lao động hợp 

pháp, an toàn và hiệu quả; Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền 

địa phương trong việc xác minh, điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân không có 

chức năng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc trong nước và nước ngoài 

theo hợp đồng. 

 6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về hỗ trợ nạn nhân; thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân 

 - Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; Phát hiện và xử lý nghiêm minh 

các hoạt động môi giới, lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

 - Thực hiện công tác thống kê số liệu nạn nhân bị mua bán trở về, chú ý 

phân tích số liệu thống kê theo các nhóm: giới tính, độ tuổi, mục đích bị mua 

bán, các chế độ, chính sách đã được nhận…; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cập nhật tình hình, thống kê, báo cáo về công tác hỗ trợ nạn nhân 

phục vụ quản lý dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người. 

 7. Hợp tác quốc tế trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

 - Tăng cường phối hợp và trao đổi thông tin; tham gia các hội thảo, hội 

nghị trong nước; chủ động trao đổi thông tin về cơ chế, chủ trương, chính sách 

và nỗ lực, kinh nghiệm các tỉnh trong phòng, chống mua bán người nói chung và 

hỗ trợ nạn nhân nói riêng. 

 - Thực hiện có hiệu quả các nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ công tác tiếp nhận, chuyển tuyến và hỗ trợ 

nạn nhân. 
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 8. Tăng cường nguồn lực nhằm thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trở về 

 - Ưu tiên bố trí ngân sách các cấp cho hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán trở về. 

 - Huy động sự tham gia, đóng góp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, 

doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

 - Huy động nguồn tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ, các tổ chức nhân đạo hỗ trợ công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân. 

 VI. Phân công, tổ chức thực hiện 

1. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội và Bình đẳng giới 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Sở  

Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện công 

tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030 theo các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Kế hoạch hàng năm và cả giai 

đoạn. 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, cơ sở 

trong quá trình tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.Tổng 

hợp, báo cáo (định kỳ, đột xuất) Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Các phòng chuyên môn của sở 

- Phối hợp với Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội- Bình đẳng giới, các 

đơn vị liên quan triển khai lồng ghép thực hiện các đề án, chương trình, kế 

hoạch thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội như giảm nghèo, bảo 

trợ xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao 

bị mua bán và những nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ hòa nhập cộng đồng; 

tổ chức kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp hoạt động đưa người đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; Thanh tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng, chống mua bán người trong quá trình tuyển dụng, 

giới thiệu việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm và công tác tuyển dụng lao 

động nước ngoài vào làm việc tại Lạng Sơn của các doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, tổng hợp dự toán hàng năm, quản lý, sử 

dụng ngân sách Nhà nước chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân bảo đảm hiệu quả, 

đúng các quy định hiện hành. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện. 
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Căn cứ nội dung Kế hoạch số 61/KH-BCĐ ngày 18/4/2021 của Ban chỉ 

đạo 138 tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030và tình hình thực tế 

địa phương, tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai đầy đủ các nội dung về 

Chương trình phòng, chống mua bán người. Phối hợp chặt chẽ với các phòng 

ban chuyên môn của sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện 

các nội dung liên quan đến  thực hiện các chương trình, đề án và các nhiệm vụ 

khác thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, tổ chức thực hiện.  

4. Các đơn vị trực thuộc và trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho viên chức, người lao động và học 

sinh, sinh viên về kế hoạch phòng chống buôn bán người giai đoạn 2021-2025 

định hướng đến năm 2030.  

Trung tâm Bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnhThực hiện tiếp 

nhận  các đối tượng là nạn nhân bị buôn bán; Đảm bảo các điều kiện cần thiết về 

ăn nghỉ, sinh hoạt, chữa bệnh trong thời gian chờ phân loại, xử lý giải quyết các 

thủ tục cần thiết theo quy định. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các gói đầu tư, 

nâng cấp trang thiết bị, cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở 

cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân 

Căn cứ Kế hoạch này, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Phòng Lao động, thương binh, xã 

hội - Dân tộc các huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao để lồng 

ghép, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; Định kỳ báo cáo 

trước ngày 01/11 hàng năm, hoặc báo cáo đột xuất kết quả triển khai thực hiện 

(qua Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội-Bình đẳng giới) để tổng hợp báo cáo Bộ 

Lao động -Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh, cơ quan TT BCĐ (BC); 

- Phòng LĐ,TB,XH-DT các huyêṇ (T/h),  

- Phòng LĐ-TBXH thành phố (T/h); 

- Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc 

sở (T/h); 

- Các đơn vị trực thuộc, trường CĐN (T/h); 

- Lưu: VT, PCTNXH-BĐG. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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