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                Kính gửi:  
 
 

 

 

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;  

- Các phòng Văn hóa và Thông tin; trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố.  
 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tai Kế hoạch số 76/KH-UBND 

ngày 19/5/2021 về thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” năm 2021,  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan, đơn vị tại mục “Kính 

gửi” căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người - 30/7” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công 

tác phòng, chống tội phạm mua bán người.  

- Nội dung tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm 

các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội 

phạm mua bán người, như: Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 

84/KH-UBND, ngày 26/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương 

trình phòng, chống mua bán người năm 2021; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 

19/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với việc 

triển khai thự hiện Kết luận số 871-KL/TU ngày 24/8/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 12/02/2020 của Ban 

Chỉ đạo tỉnh về triển khai hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song 

phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai 

đoạn 2020-2022 và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện 

chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021,… 
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- Hình thức tuyên truyền: Lồng ghép nội dung tuyên truyền, hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021 trong các chương 

trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và tổ chức hoạt động tuyên 

truyền bằng các hình thức, như: tuyên truyền miệng, treo băng rôn, khẩu hiệu, 

panô, áp phích, trưng bày, triển lãm, thi sáng tác tranh, ảnh, tiểu phẩm, trưng 

bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí tại các thư viện, tủ sách cơ sở,… đảm bảo hiệu 

quả và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.  

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm 

tra, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hoá, cơ sở lưu trú du lịch và các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn tỉnh dễ bị 

bọn tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi phạm tội mua bán người, như: 

Khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, 

băng, đĩa hình, văn hóa phẩm,…; xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền. 

3. Thời gian thực hiện: Các  hoạt  động tuyên truyền,  hưởng ứng  “Ngày  

toàn  dân phòng, chống  mua  bán người” năm 2021 được thực hiện đến hết ngày 

30/7/2021. 

Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác 

chuyên môn tháng 7/2021) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:    
- Như trên (t/h); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Công an tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVH(Huy). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 
 

Nguyễn Văn Hòa 
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