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Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 08/3/2016 của Ban chỉ đạo 138
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán
người giai đoạn 2016-2020; Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức nghên cứu, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung của
Chương trình hành động phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của
Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh tới công chức, viên chức, người lao động thuộc
Sở Nội vụ. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động về
phòng, chống mua bán người; nhằm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội
phạm mua bán người, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
đấu tranh, ngăn chặn, kiềm chế tội phạm mua bán người;
2. Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở, các tổ chức Đoàn thể và các tổ chức
trực thuộc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có
hiệu quả với các hành vi mua bán người;
3. Xác định công tác phòng chống mua bán người là nhiệm vụ chính trị của
toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
1.1. Nội dung tuyên truyền
Tuyên truyền rộng rãi nội dung Luật phòng chống mua bán người, Quyết
định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt
Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình 130/CP) giai
đoạn 2016-2020 và các văn bản của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống
mua bán người đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ
quan.
Trên cơ sở đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan
Sở Nội vụ có trách nhiệm tuyên truyền đến những người thân trong gia đình,
người dân trên địa bàn mình cư trú về việc phòng, chống mua bán người giai
đoạn 2016-2020.
1.2. Hình thức tuyên truyền
Đăng tải các thông tin tuyên truyền trên Website Sở Nội vụ, mạng thông tin
nội bộ, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi phổ biến giáo dục pháp luật của
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cơ quan về việc phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 với các nội
dung cơ bản như:
- Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người;
- Nêu gương điển hình tiên tiến, các mô hình có hiệu quả, kinh nghiệm hay
trong phòng, chống tội phạm mua bán người.
2. Biểu dương, xử phạt
Biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực
hiện phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020;
Phòng, tổ chức nào có công chức, viên chức, người lao động có hành vi sai
phạm về mua bán người phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo sở.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các phòng, tổ chức thuộc Sở
Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đến toàn
thể công chức, viên chức và người lao động trực thuộc phòng, đơn vị mình quản
lý.
2. Văn phòng Sở
2.1. Đăng tải thông tin tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch phổ biến
giáo dục pháp luật;
2.2. Theo dõi, đôn đốc các phòng, tổ chức thuộc sở và các tổ chức đoàn thể
thuộc sở thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo sở, báo cáo Ban Chỉ
đạo cấp tỉnh về kết quả triển khai kế hoạch;
2.3. Phối hợp với các phòng thuộc sở, các tổ chức trực thuộc sở tổ chức tốt
các nội dung, đảm bảo các điều kiện cần thiết tổ chức thực hiện các nội dung
theo kế hoạch.
3. Công đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn thể
Cụ thể hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung phòng, chống bằng nhiều hình thức phù
hợp, hiệu quả.
Đề nghị các phòng, tổ chức trực thuộc phổ biến nội dung kế hoạch và triển
khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc
thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (B/c);
- Công an tỉnh;
- LĐ Sở;
- Các phòng, tổ chức thuộc sở;
- Các Đoàn thể;
- Website;
- CC, VC, NLĐ (eOffice);
- Lưu: VT, VP.
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