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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020 

  
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐUBND ngày 20/02/2020 của 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 Sóc Trăng triển khai thực hiện Chương trình phòng, 

chống mua bán người năm 2020, 

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người (Chương trình 130/CP) năm 2020, với những nội 

dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và 

tổ chức đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, 

đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người; tạo chuyển biến tích cực trong 

nhận thức và hành động của toàn thể công chức và người lao động, nhằm huy 

động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán người;  

2. Gắn việc triển khai thực hiện công tác phòng chống mua bán người với 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình phát triển 

kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị. Tổng kết thực hiện công tác phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; đánh giá lại những việc làm được, chưa 

làm được; nghiên cứu, góp ý các đề án và triển khai thực hiện hiệu quả Chương 

trình 130/CP giai đoạn 2021 – 2025. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác phòng, 

chống tội phạm mua bán người. 

Cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà 

nước về công tác phòng, chống mua bán người; trọng tâm là Kiến nghị số 

1526/KN-UBTP14 ngày 28/9/2018 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội (khóa XIV) về 

thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; Luật Phòng chống mua bán 

người số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội; Kế hoạch số 64/KH-

UBND ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện 

Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 03/KH-BCĐUBND ngày 20/02/2020 của 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 Sóc Trăng triển khai thực hiện Chương trình phòng, 
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chống mua bán người năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến 

phòng, chống mua bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả.  

2. Triển khai thực hiện Chương trình 130/CP; tuyên truyền phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, 

chống mua bán người trên Cổng Thông tin điện tử, Ngày pháp luật… trong đó, 

tập trung tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 

30/7” năm 2020 để công chức và người lao động có ý thức phòng ngừa, kiên 

quyết không để các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xảy ra.  

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và chính quyền địa phương 

trong công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền vận 

động người thân trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động tại trung tâm tư 

vấn pháp luật, trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

để tư vấn về những vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái nhằm 

nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán 

người. 

4. Vận động công chức và người lao động hưởng ứng các hoạt động 

“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 và “Ngày thế giới phòng, 

chống mua bán người – 30/7”, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị và toàn dân trong chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh 

chống tội phạm mua bán người. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này các cấp ủy, Trưởng các đơn vị thuộc Sở, 

Công đoàn cơ sở có trách nhiệm triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức để 

biết và thực hiện. 

Giao Văn phòng theo dõi, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ 

chức thực hiện; đồng thời, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế 

hoạch trình Giám đốc Sở để báo cáo về Công an tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời 

phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Các chi bộ trực thuộc; 

- Công đoàn cơ sở; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Chung Thanh Tâm 
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