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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND        Bình Lục, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 1033/KH-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 

2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 28/KH-LĐTBXH, ngày 18 

tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà nam thực 

hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2021 - 2025. Ủy ban 

nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Nâng cao vai trò, nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và nhân dân trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh; kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên 

nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người. 

- Thực hiện hiệu quả trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ 

hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống; thiết thực 

góp phần thực hiện và hoàn thành mục tiêu Chương trình hành động phòng chống 

tội phạm mua bán người giai đoạn 2021 - 2025. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân 

bị mua bán trở về góp phần đảm bảo cho nạn nhân có cơ hội tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể: Kịp thời thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn 

nhân: 

- 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật. 

- 100% cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ nạn 

nhân.được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm quản lý nhà nước 
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- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự tham 

gia tích cực của các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mua bán người; coi hiệu quả công tác 

hỗ trợ nạn nhân là một trong những chỉ tiêu đánh giá hàng năm đối với cơ quan, 

đơn vị. 

- Chỉ đạo việc lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người với các 

chương trình an sinh xã hội như dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo… gắn với 

phát triển kinh tế xã hội. 

2. Truyền thông, giáo dục 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, 

chống mua bán người dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao 

trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ 

trợ nạn nhân.  

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn 

dân phòng chống mua bán người 30/7”. Lồng ghép tuyên truyền phòng chống mua 

bán người với tuyên truyền phòng chống Covid, phòng chống ma túy, mại dâm 

trong nhân dân, các khu dân cư, cơ quan, trường học. 

  - Nội dung tuyên truyền: Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản 

quy định về cơ sở hỗ trợ, chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với nạn nhân bị 

mua bán.  

  - Hình thức tuyên truyền: Phát hành tài liệu tuyên truyền; đăng tin, bài trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lồng ghép tại hội nghị, hội thảo 

của Ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội. 

  3. Thống kê nạn nhân 

Tổ chức phối hợp rà soát, thống kê, lập danh sách, lập hồ sơ quản lý nạn 

nhân bị mua bán, bao gồm: số nạn nhân tự trở về, được giải cứu, chưa được giải 

cứu, số được trao trả, tiếp nhận, số nghi là nạn nhân (thông qua xuất khẩu lao 

động, du lịch, kết hôn với người nước ngoài,….) để xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm 

đánh giá nhu cầu, hoàn cảnh, … để thực hiện các quy trình hỗ trợ phù hợp. 

4. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

- Đảm bảo các điều kiện, hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân bị mua bán về các 

nhu cầu thiết yếu, chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ học văn hóa 

và học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, hòa nhập cộng đồng, vay vốn tạo việc làm, 

tạo mọi điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người, Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ.  

  Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan 

và chính quyền các địa phương trong việc hỗ trợ cho các nạn nhân, bao gồm: hỗ 

trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu, y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, vay vốn và trợ 



 

3 

 

giúp pháp lý miễn phí... đảm bảo hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán tái hòa nhập cộng đồng. 

  - Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình 

phòng chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế 

xã hội khác để tạo cơ hội cho nạn nhân tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp. 

  5. Nâng cao năng lực công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

  - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phối hợp cử cán bộ tham gia các lớp 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phòng, chống mua bán người cho đội ngũ báo cáo 

viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.  

- Cán bộ các cấp đều được trao đổi, học tập nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh 

nghiệm về công tác hỗ trợ, tiếp cận cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống.  

- Tăng cường kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân của các địa phương, đơn vị; 

định kỳ đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định. 

6. Hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, 

pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người. 

  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về 

phòng, chống mua bán người; kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh 

trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.  

  7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong 

phòng, chống mua bán người. 

  Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ 

thông tin định kỳ giữa các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xác minh, xác định, 

giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người. 

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Điều ước quốc tế về phòng, chống mua 

bán người và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Thực 

hiện các hoạt động tương trợ tư pháp trong điều tra, thu thập, chuyển giao tài liệu, 

chứng cứ liên quan, dẫn độ và truy bắt các đối tượng phạm tội mua bán người. Huy 

động nguồn lực của các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc 

tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trên địa bàn huyện cho công tác phòng, 

chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân.  

  8. Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người 

  Dữ liệu thống kê thường xuyên được cập nhật các thông tin, số liệu về tình 

hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người và dữ liệu khác có liên quan, 

được kết nối thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành. Hàng năm và 

từng giai đoạn, tiến hành đánh giá, phân tích dữ liệu thống kê phục vụ báo cáo, lập 

kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống 

mua bán người. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

  1. Kinh phí: Từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách; từ 

nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Mức chi: Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 134/2013/TTLT-

BTC-BLĐTBXH ngày 25/9/2013 về việc hướng dẫn nội dung, mức chi cho công 

tác hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 

của Chính phủ.   

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN, THÔNG TIN BÁO CÁO 

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025, và định hướng đến 

năm 2030.  

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch tiếp 

nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 30/3 hàng năm. 

2. Chế độ thông tin báo cáo 

- Việc thu thập thông tin, số liệu, phân tích đánh giá kết quả, tổng hợp báo 

cáo thực hiện theo các hình thức: đột xuất, định kỳ 6 tháng, 1 năm và cả giai đoạn 

2021-2025. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TB & XH huyện 

- Căn cứ kế hoạch của Sở Lao động - TB & XH tỉnh tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện, xây dựng kế hoạch; xây dựng kinh phí, bố trí cán bộ để thực hiện 

công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hàng năm; 

  - Triển khai, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp 

nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; 

- Định kỳ 6 tháng, cuối năm, tổng hợp báo cáo tình hình, và kết quả thực 

hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về giai đoạn 2021 - 2025 về sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội . 

2. Các cơ quan: Công an; Viện kiểm sát, Tóa án huyện 

- Phối hợp trong việc trao đổi thông tin về nạn nhân và tội phạm mua bán 

người; phối hợp cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức, đoàn thể, nhân dân 
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tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng; tập huấn nâng cao năng lực cho 

cán bộ về công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

  - Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp nhận , hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán. 

  - Định kỳ báo cáo về UBND huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội). 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB& XH; (b/c ) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;  

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu: VT; 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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