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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày         tháng 6 năm 2020 

                                                                  

      KẾ HOẠCH 
 

Thực hiện công tác “Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” 

và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người -30/7”  

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SLĐTBXH ngày 23/6/2020 của Sở Lao động 

- TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc về Kế hoạch triển khai hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020; UBND thành phố Vĩnh Yên 

xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác “ Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trở về” và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7’ trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện hiệu quả Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật nhằm nâng cao 

nhận thức và kỹ năng phòng, chống tội phạm mua bán người. 

- Đảm bảo tiếp nhận và hỗ trợ 100% nạn nhân bị mua bán trở về, tiếp nhận phải 

được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật. 

- Nâng cao năng lực phối hợp giữa các ban, ngành, các cấp trong việc tiếp 

nhận hồ sơ và hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trở về.  

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống mua bán người, phát huy 

vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng chống tội phạm mua bán người. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành cùng với xã, phường điều tra nắm 

bắt số nạn nhân bị mua bán trở về; tiếp nhận, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng trình 

tự, thủ tục quy định của pháp luật. 

- Tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ và hướng dẫn hoạt động xuất khẩu 

lao động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng hoạt động. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

- Các phòng, ban, đoàn thể có liên quan, các đơn vị xã, phường tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016- 2020. 
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- Tăng cường chỉ đạo quản lý chặt chẽ và hướng dẫn hoạt động xuất khẩu 

lao động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng hoạt động. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện Đề án 3 “ Tiếp nhận, 

xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”  đúng theo mục tiêu, chỉ tiêu, 

nội dung do cấp mình xây dựng và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. 

- Chỉ đạo các xã, phường thường xuyên, phối hợp với các cơ quan chức 

năng rà soát, thực trạng tình hình mua bán người ở địa phương, các nạn nhân bị 

mua bán trở về và công tác hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân. 

- Xây dựng cơ chế phù hợp thực hiện và thông tin báo cáo chặt chẽ giữa 

các đơn vị, các cấp nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu chương trình 

phòng, chống mua bán người trong tình hình hiện nay.  

2. Công tác điều tra, rà soát, quản lý địa bàn 

- Các cơ quan, ban, ngành chức năng Công an thành phố, Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân, phòng Lao động TB&XH, phòng Tư pháp, Y tế  

(thuộc Văn phòng HĐND-UBND thành phố) phối hợp UBND các xã, phường tổ 

chức điều tra rà soát số nạn nhân bị buôn bán trở về (kể cả con của nạn nhân), số 

nạn nhân chưa trở về và số nghi là nạn nhân trên địa bàn thành phố nhằm nắm 

bắt thực trạng tình hình và đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, đồng thời 

hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, hỗ trợ các chế 

độ theo quy định của pháp luật. 

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Các cơ quan chức năng, các ban ngành đoàn thể, các đơn vị xã, phường 

thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong đo có nội dụng 

phòng chống mua bán người. 

- Tổ chức triển khai tới các đơn vị thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 

- Duy trì hoạt động giao ban hàng quý với cộng tác viên xã, phường để 

nắm bắt kịp thời thông tin, triển khai hoạt động đến cơ sở có hiệu quả. 

4. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ, chuẩn bị cơ sở vật chất tiếp nhận ban đầu 

- Tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ tái hoà nhập cộng động cho nạn nhân bị mua 

bán trở về, nghiên cứu, đề xuất kịp thời việc bổ sung hoàn thiện chế độ, chính 

sách quy định tiếp đón, hỗ trợ tạo công ăn việc làm giúp đỡ những nạn nhân 

nhanh chóng ổn định cuộc sống. 

- Nâng cao chất lượng các hình thức hỗ trợ (y tế, giáo dục, tư vấn pháp 

lý, tư vấn việc làm) bảo đảm 100% các nạn nhân được tiếp nhận với các dịch 

vụ hỗ trợ phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường hàng năm lập dự toán 

chi thường xuyên trong năm của đơn vị theo phân cấp của Luật ngân sách nhà 

nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TB&XH 

- Tham mưu giúp UBND thành phố triển khai ban hành các văn bản của 

tỉnh và Trung ương, xây dựng kế hoạch triển khai đến các xã, phường cho phù 

hợp với tình hình thực tế địa phương thực hiện Đề án 3 “ Tiếp nhận, xác minh, 

bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”, mẫu biểu rà soát, thống kê nạn 

nhân bị mua bán trở về. 

- Phối hợp với UBND xã, phường tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ ban đầu, 

hướng dẫn nạn nhân hoàn tất thủ tục pháp lý để được hỗ trợ theo quy định. 

- Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc đội ngũ cộng tác viên PCTNXH xã, phường 

thường xuyên rà soát nắm bắt diễn biến tình hình mua bán người trên địa bàn. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận xác minh và hỗ 

trợ nạn nhân gửi về chi cục phòng chống TNXH.   

2. Công an thành phố 

- Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, phường tổ chức nắm 

chắc tình hình, thống kê số liệu về phụ nữ, trẻ em trên địa bàn bị mua bán và đưa 

trái phép ra nước ngoài; phát hiện, ngăn chặn triệt phá các tổ chức đường dây tội 

phạm mua bán người. 

- Nâng cao quản lý về an ninh trật tự, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa 

về mua bán người. 

3. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

- Hướng dẫn y tế cơ sở triển khai tư vấn, kiểm tra sức khoẻ cho các đối 

tượng là nạn nhân bị mua bán trở về (kể cả con của nạn nhân). 

4. Phòng Tư pháp 

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng là nạn nhân bị mua bán trở về 

(kể cả con của nạn nhân). 

5. Phòng Văn hoá - Thông tin 

- Chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng, 

chống tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, lồng ghép nội dung tuyên truyền 

phòng, chống các tội phạm và tệ nạn xã hội, hỗ trợ tư vấn cho các gia đình có 

nạn nhân và những phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị mua bán. 

6. Phòng Giáo dục- Đào tạo 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền giáo dục trong nhà trường về phòng, 

chống tội phạm buôn bán trẻ em. Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, 

chống các tội phạm và tệ nạn xã hội vào giờ học giáo dục kỹ năng sống, ngoại 

khóa, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội trong trường học. 

7. Trung tâm Văn hóa TT&TT 

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình từ thành phố đến 

xã, phường về phòng chống tội phạm buôn bán người. 
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- Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng 

cao nhận thức về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức về mối 

hiểm hoạ của việc mua bán người.  

7. UBND các xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các thôn làng, tổ 

dân phố nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn giúp đỡ các nạn nhân bị mua bán 

trở về. Tổ chức tiếp nhận và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân 

khi cần thiết, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng. 

- Thường xuyên, rà soát thống kê danh sách nạn nhân bị mua bán trở về 

trên địa bàn. Làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bị mua bán trở 

về tái hòa nhập cộng đồng bền vững, nắm bắt tình hình, điều kiện kinh tế của 

nạn nhân để có sự hỗ trợ phù hợp. 

- Rà soát tổng hợp số nạn nhân được tiếp nhận và hưởng các chế độ hỗ trợ 

theo quy định của pháp luật trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Tổng kết 05 năm 

chương trình mua bán người giai đoạn 2016-2020. 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân 

đầy đủ, chính xác, kịp thời gửi về UBND thành phố (qua phòng Lao động TB & 

XH) định kỳ 6 tháng (vào ngày 26/6/2020), 9 tháng (vào ngày 20/9/2020), báo 

cáo năm ( vào ngày 30/11/2020).  

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác “ Tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về” và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 

30/7’ trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2020. Yêu cầu các phòng, ban, đơn 

vị liên quan và UBND các xã, phường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển 

khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT TU; TT UBND thành phố (B/c); 

- CPCT, CPVP; 

- Chi cục PCTNXH, Sở LĐTBXH; 

- Các đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Lê Anh Tân 
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