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Số: 549 /BC-UBND                             Đình Lập, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 

 

 Thực hiện công văn số 1198/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 29/8/2019 của Sở 

Lao động  - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP; UBND huyện Đình Lập báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện như sau: 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

- Đình Lập là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Đông Nam của tỉnh 

Lạng Sơn, tổng diện tích tự nhiên 118.956,5 ha, dân số trên 29.000. Cơ sở hạ tầng 

còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, nhận 

thức của một số người dân còn nhiều hạn chế, nhất là nhân dân sống ở vùng sâu, 

vùng xa.  

- Tình hình mua bán người giai đoạn 2013-2019 trên địa bàn huyện không 

xẩy ra vụ nào. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

- Công tác phòng, chống mua bán người luôn được Cấp ủy, Chính quyền 

huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an 

toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cụ thể huyện ban 

hành các văn bản: Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 29/02/2016 của Ban chỉ đạo 138 

huyện về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2016; Kế 

hoạch 65/KH-BCĐ ngày 13/4/2016 của Ban chỉ đạo 138 về triển khai thực hiện 

Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 

147/KH-BCĐ ngày 22/7/2016 của Ban chỉ đạo 138 huyện về tổ chức đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2016 và Ngày Toàn dân phòng, 

chống mua bán người 30/7; Kế hoạch số 139/KH-BCĐ ngày 20/6/2017 của Ban 

chỉ đạo 138 huyện về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2017; Kế 

hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 06/7/2018 của Ban chỉ đạo 138 huyện về triển khai 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2018 trên 

địa bàn huyện Đình Lập; Kế hoạch số 168/KH-BCĐ ngày 19/6/2019 của BCĐ 138 

huyện về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người”.  

- Cơ quan chức năng luôn có sự phối hợp triển khai thực hiện thường xuyên 

thông qua các cuộc giao ban, cuộc họp hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm.  

2. Kết quả thực hiện 



- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mua bán người được quan tâm chú trọng 

thường xuyên, thông qua các lớp tập huấn triển khai pháp luật của hội đồng phổ 

biến pháp luật của huyện và thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng giai đoạn 

2013 – 2019 trên địa bàn huyện; do chưa có vụ việc nào xẩy ra nên chưa chi kinh 

phí hỗ trợ nạn nhân. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Mặt được 

Công tác tuyên truyền hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về luôn được quan 

tâm, để cộng đồng biết  và giúp đỡ, không kỳ thị… tuy nhiên giai đoạn  đoạn 2013- 

2019 huyện không có xẩy ra tội phạm mua bán người. 

2, Tồn tại và hạn chế: 

- Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về từ huyện đến xã 

đều là kiêm nhiệm, các lớp tập huấn về chuyên môn và thời gian đầu tư cho công 

tác này còn ít. 

3, Nguyên nhân 

- Trình độ dân trí của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, một số hộ 

gia đình thiếu hiểu biết, chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của tội phạm mua bán 

người, đặc biệt là do ham ăn chơi, đua đòi của một bộ phận nữ thanh niên nên các 

đối tượng lợi dụng để lừa gạt và mua bán người. 

- Trong huyện chưa có cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; nếu có đối 

tượng thì công tác hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, chi phí đi lại, hổ trợ y tế, trợ giúp 

pháp lý, văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. 

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về còn ít. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị mở lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xã hội cho cán bộ làm công 

tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về từ huyện đến cơ sở. 

 Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-

CP của huyện Đình Lập./. 

 

                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở LĐTBXH tỉnh; 

- CT.các PCT.UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu VT.   

                    Vi Văn Đông 
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