
ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 65 /UBND-NC Lạng Sơn, ngày  17 tháng 01 năm 2019 

V/v thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư 
pháp của Quốc hội về thực hiện pháp 
luật về phòng, chống mua bán người

 

 
Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 
12102/VPCP-NC ngày 13/12/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện 
kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, 
chống mua bán người, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các 
huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện hiệu quả một số nội dung công tác 
trọng tâm sau: 
 1. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 
 a) Chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức 
thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn; nghiên cứu, 
tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh đưa nội 
dung công tác phòng, chống mua bán người vào Nghị quyết chuyên đề và tiến 
hành giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ, đột xuất 
tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, 
chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.  
 b) Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm 
chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tội phạm mua bán 
người, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới để tuyên truyền phòng ngừa, đấu 
tranh; tập trung làm tốt công tác quản lý địa bàn, nhân khẩu, hộ khẩu, đối tượng, 
quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý xuất nhập 
cảnh. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn 
áp tội phạm mua bán người. 
 c) Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 
và kiến nghị khởi tố đối với tội phạm mua bán người; tập trung lực lượng điều tra 
khám phá, bóc gỡ triệt để các đường dây mua bán người; triển khai các biện pháp 
nghiệp vụ, tổ chức xác minh, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về; 
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người. 
 d) Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và 
báo cáo UBND tỉnh việc triển khai các nội dung chỉ đạo trên. 
 2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tiếp tục phát huy vai trò định hướng cho các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người; xây dựng các chuyên 
trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại 
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chúng phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người; tuyên truyền 
nhân rộng các mô hình, cách làm hay về công tác phòng, chống mua bán người, 
phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; giữ bí mật thông tin nạn nhân; lồng 
ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình thông tin tuyên 
truyền khác. 
 3. Sở Tư pháp 
 a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan 
đến phòng, chống mua bán người; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, hạn 
chế việc tuyên truyền phòng, chống mua bán người phải lồng ghép vào các nội 
dung khác.  
 b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các văn bản 
quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; theo dõi việc thi hành để 
đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. 

c) Hướng dẫn, tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các trường 
hợp nạn nhân bị mua bán người trở về; quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, 
thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, nuôi con nuôi nhằm tránh việc 
lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.  
 4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
 a) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Công an, 
các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện biên giới tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống mua bán người cho Nhân dân ở khu 
vực biên giới;  
 b) Tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng 
ngừa, đấu tranh ngăn chặn, bắt giữ tội phạm mua bán người và tổ chức giải cứu, 
tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu đối với nạn nhân bị mua bán người trở về. 
 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các trung tâm 
môi giới, công ty chuyên về hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài 
nhằm tránh việc lợi dụng hoạt động này để mua bán người. Đảm bảo cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và thực hiện việc hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán người tại Cơ 
sở bảo trợ xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định. Xây dựng cơ chế phối 
hợp liên ngành nhằm thống nhất quy trình phối hợp trong hỗ trợ nạn nhân bị mua 
bán người. Thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính Nhà 
nước, các tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ và nạn nhân, người nhà nạn nhân. 

b) Tổ chức nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo, đề xuất các 
Bộ, ngành Trung ương sửa đổi và hoàn thiện Thông tư liên tịch 
số 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội theo hướng tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi cho nạn nhân được tiếp cận với các dịch vụ vay vốn, học nghề, tạo việc làm... 
giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. 
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống 
mua bán người vào chương trình ngoại khóa phù hợp với tâm lý lứa tuổi, cấp 
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học, ngành học nhằm giúp học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, chủ động 
phòng ngừa, có kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ tội phạm mua bán người.  
 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường quản lý, hướng dẫn, 
kiểm tra, thanh tra các hoạt động du lịch, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch nhằm 
tránh việc các đối tượng lợi dụng các hoạt động này để mua bán người; tổ chức, 
hướng dẫn việc tuyên truyền về phòng, chống các hành vi mua bán người trong 
hoạt động kinh doanh du lịch. 

8. Sở Y tế: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện việc phối hợp với 
Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong việc hỗ trợ y tế cho nạn nhân 
bị mua bán người. 

9. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước 
ngoài, tổ chức quốc tế kịp thời giải cứu, bảo hộ đối với công dân Việt Nam là nạn 
nhân bị mua bán người; thực hiện việc phối hợp xác minh, làm các thủ tục cần 
thiết để đưa nạn nhân trở về nước. 
 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào nguồn 
ngân sách của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân tỉnh tăng cường ngân sách hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống 
mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về, đảm bảo thực hiện công 
tác này có hiệu quả. 
 11. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội 
tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng. 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán 
người, di cư lao động an toàn, hôn nhân có yếu tố nước ngoài… trên các địa bàn 
dân cư, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung đông phụ nữ, trẻ em 
gái thuộc nhóm nguy cơ cao bị mua bán người. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên. Phát huy 
hiệu quả, nhân rộng những mô hình phụ nữ giúp nhau làm kinh tế để tạo việc 
làm, ổn định thu nhập đối với nạn nhân bị mua bán người trở về. 
 12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 
 a) Tăng cường quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong 
công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; không để các 
vụ án tồn đọng, kéo dài, oan sai, bỏ lọt tội phạm; lựa chọn một số vụ án điểm đưa 
ra xét xử công khai lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, phòng ngừa, răn đe 
tội phạm trên địa bàn.  
 b) Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến 
có chất lượng, phù hợp với thực tiễn và đề xuất các cơ quan tư pháp Trung ương 
sớm ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên 
quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người.  
 13. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể khác, UBND các huyện, 
thành phố 
 a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công tiếp tục 
chủ động thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai 
đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2546/QĐ-TTg, ngày 31/12/2015 của Thủ 
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tướng Chính phủ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán 
người. 
 b) Quan tâm đầu tư các chương trình kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc 
làm, hỗ trợ vay vốn, xóa đói giảm nghèo… nhằm giúp người dân phát triển kinh 
tế, nâng cao thu nhập, cải thiện, ổn định đời sống, góp phần hạn chế tình trạng 
người dân xuất cảnh trái phép đi lao động; giảm nguy cơ bị mua bán người, nhất 
là đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, 
trình độ dân trí thấp, địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.  
 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND 
tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

  
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; 
- C 02 (Bộ Công an); 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Công an tỉnh (02b); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KTTH, KGVX, TT TH-CB; 
- Lưu: VT NC (BMB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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