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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng  

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 07/6/2019 của Ban Chỉ đạo 138 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn 

dân phòng, chống mua bán người - 30/7 năm 2019”. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội 

phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

huyện Đình Lập (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 huyện) báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện như sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI 

 Quán triệt Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ 

đạo 138 tỉnh Lạng Sơn. Căn cứ đặc điểm, tình hình địa bàn, Ban Chỉ đạo 138 huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2019 về việc triển 

khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người - 30/7 năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập. Trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, địa bàn được phân công và nội dung trọng tâm Kế hoạch số 78/KH-BCĐ của 

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ 

chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị. 

 Quá trình triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người” được gắn với việc tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người năm 2019 đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác truyền thông phòng, chống mua bán người 

 Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” đến đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân; chủ động đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, tại trụ sở làm việc và cộng đồng dân cư với nhiều hình thức, nội dung đa 

dạng, phong phú. Cụ thể: 

 a. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện đã chủ trì, chủ động 

phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, đăng tải, phát sóng 02 tin, bài 

phóng sự, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán 
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người, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, kết quả công 

tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn. 

 b. Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác 

phòng, chống mua bán người được 12 cuộc thu hút 1.200 lượt người tham dự. 

 c. Công an huyện đã tổ chức được 05 buổi tuyên truyền về công tác phòng, 

chống tội phạm mua bán người tại địa bàn các xã, khu vực trọng điểm thu hút 500 

lượt người tham dự. 

 d. Đồn Biên phòng Bắc Xa, Đồn Biên phòng Chi Lăng phối hợp với cấp ủy, 

chính quyền cơ sở khu vực biên giới tổ chức được 04 buổi tuyên truyền với 300 

lượt người tham gia. 

 đ. Mặt trận Tổ quốc tham gia tuyên truyền được 6 buổi với 350 lượt người 

nghe, nội dung lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người với phòng, chống 

tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. 

 Ngoài ra các đơn vị chủ động treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ trên bảng 

điện tử tại các cơ quan, đơn vị với thông điệp hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng 

chống mua bán người”. 

 2. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người 

 Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát, Tòa án tiếp tục 

làm tốt công tác đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; triển 

khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn 

huyện (từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019). Trong thời gian qua trên địa bàn 

huyện chưa phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán 

người. 

 3. Công tác tiếp nhận, giải cứu nạn nhân 

 Ban Chỉ đạo 138 huyện đã Chỉ đạo Công an huyện và các lực lượng chức 

năng có liên quan, tổ chức trực ban 24/24 để tiếp nhận, giải cứu các nạn nhân bị 

mua bán. Trong thời gian qua trên địa bàn huyện chưa tiếp nhận, giải cứu trường 

hợp nào là nạn nhân bị mua bán. 

 III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 Xác định việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người - 30/7” là một nội dung công tác trọng tâm hàng năm theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 

07/6/2019 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã xây 

dựng Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 19/6/2019, chỉ đạo các phòng, ban ngành, tổ 

chức được nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

ngườ - 30/7” năm 2019 trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và toàn xã hội 
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trong công tác phòng, chống mua bán người; nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, thu hút được đông đảo 

quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động còn ít, 

chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế. 

 Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 huyện Đình Lập tiếp tục chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, đặc biệt là thực 

hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2019 

(từ ngày 01/7/2019 đến ngày 30/9/2019). 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn 

dân phòng, chống tội phạm mua bán người - 30/7” năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138 

huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực BCĐ 138 tỉnh; 

- Thường trực huyện Ủy; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ 138 huyện; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- BCĐ 138 các xã, thị trấn; 

- TT BCĐ 138 huyện (CA huyện); 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lê Văn Thắng 
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