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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022 

 

  

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-LĐTBXH ngày 05/5/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 61/KH-

BCĐ, ngày 18 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện 

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

đến năm 2030; Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 22/02/2022 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

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

chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ nạn nhân, 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, tránh bị mua bán trở lại. 

2. Đa dạng hóa các loại hình truyền thông; 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 hỗ trợ nạn nhân nói riêng; ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, vùng 

nông thôn, vùng giáp danh với các tỉnh, thành phố. 

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

các dịch vụ hỗ trợ 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 

cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp. 

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. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người, 

công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  



2 

 

- Nội dung tuyên truyền: Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản 

quy định về cơ sở hỗ trợ, chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với nạn nhân bị 

mua bán; các hành vi, đối tượng, thủ đoạn mua bán người thường xảy ra; đẩy mạnh 

tuyên truyền về hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, với số 

máy 111, trong đó có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán… 

- Hình thức tuyên truyền: Phát hành tài liệu tuyên truyền; đăng tin, bài trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; cheo pano, áp phích tại những nơi công cộng 

có nhiều người đi lại hoặc những nơi có nhạy cảm về tệ nạn mua bán người, tuyên 

truyền lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các ngành, đoàn thể, tổ 

chức xã hội... phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn. 

2. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị liên quan và 

chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ cho 

100% các nạn nhân bị mua bán như: các nhu cầu thiết yếu, chăm sóc y tế, hỗ trợ 

tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ học văn hóa và học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, 

hòa nhâp cộng đồng, vay vốn tạo việc làm… giúp họ tái hòa nhập cộng đồng theo 

quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11/01/2013 của Chính phủ. 

- Tổ chức đánh giá thực trạng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và đề xuất giải pháp 

nhằm củng cố, phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Phối hợp tốt với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng để xác minh nạn 

nhân kịp thời, đảm bảo cho công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo đúng quy 

định. 

3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, vì 

sự tiến bộ của phụ nữ góp phần làm giảm tệ nạn xã hội và phòng ngừa tình trạng 

mua bán người trên địa bàn.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ nạn nhân tại các huyện, 

thành phố; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện kế hoạch và phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai các hoạt động phòng 

chống mua bán người. 

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 và 

chuyển tuyến 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. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người 

và các văn bản quy định về cơ sở hỗ trợ, chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán. 

- Phối hợp với lực lượng chức năng, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, Cơ sở 

bảo trợ xã hội tổng hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển 

tuyến nạn nhân bị mua bán theo quy định. 

- Định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo lãnh đạo Sở và 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 

2. Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua 

bán  người  với  nội  dung  tuyên  truyền  chính  sách,  pháp  luật  thuộc  lĩnh  vực  

được giao có liên quan đến phòng, chống tội phạm mua bán người. Tham mưu 

thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm 

nghèo, bảo vệ trẻ em, để góp phần làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã 

hội và tình trạng mua bán người. 

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các các tổ chức, cơ sở hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh nạn mua bán người để phát hiện xử ký kịp 

thời các hành vi vi phạm và phòng ngừa mua bán người; chú trọng hoạt động kiểm 

tra việc ký hợp đồng lao động với người lao động, đăng ký lao động với cơ quan 

quản lý lao động địa phương, hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc việc làm, 

xuất khẩu lao động, hoạt động cho con nuôi và nhận con nuôi để lợi dụng mua bán 

phụ nữ, trẻ em … 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Lạng Sơn 

- Căn cứ Kế hoạch của Sở và tình hình thực tế của địa bàn tham  mưu cho 

UBND  huyện, thành  phố  xây  dựng  kế  hoạch  hỗ  trợ  nạn  nhân  bị mua bán 

năm 2022; chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, bố trí cán bộ 

để thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Triển khai, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Phối hợp với Công an 

cùng cấp kịp thời xác định thông tin ban đầu về nạn nhân, xác minh đối tượng, 

đảm bảo công tác tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển tuyến nạn nhân đúng quy định.  

4. Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh 

- Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân lực đảm 

bảo thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân theo quy định. 
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- Phối hợp với lực lượng chức năng và các đơn vị liên quan để tiếp nhận, xác 

minh, hỗ trợ nạn nhân; kịp thời phản ánh, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện về sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán năm 2022. Định kỳ 6 tháng, cuối năm các đơn vị đánh giá tình hình, kết quả 

thực hiện và báo cáo về sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
   Nơi nhận: 
    - Công an tỉnh (CQ thường trực); 

    - Lãnh đạo Sở;  

    - VP Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

    - Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

    - Phòng LĐTB -XH TPLS; 

    - Cơ sở BTXHTH; 

    - Lưu: VT, PCTNXH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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