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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số: 2463/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 11/7/2022 của 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc hướng 

dẫn hoạt động hưởng ứng ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7, 

UBND huyện Quan Sơn đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nội dung sau:  

1. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người  

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục 

tập quán của từng địa phương, cụ thể:  

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; hệ thống phát thanh từ huyện đến xã, 

thị trấn nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”. Trong đó, tập trung vào việc đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về 

phương thức, thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh sang Campuchia trái phép; 

các quy định của pháp luật về xuất khẩu lao động, về phòng, chống mua bán 

người, về kết quả công tác đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán người của các cơ 

quan chức năng để phòng, ngừa răn đe tội phạm. 

 - Xây dựng pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, sách mỏng, phóng sự, video 

clip... với các khẩu hiệu hành động như “Tích cực hưởng ứng Ngày thế giới 

phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 

30/7”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán 

người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”,… 

 - Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn, tọa đàm... về phòng ngừa 

mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.  

- Tiếp tục tuyên truyền về đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán (thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111). 

  2. Rà soát, lập danh sách những người có dấu hiệu bị mua bán trở về trên 

địa bàn; tiến hành xác minh, xác định và thực hiện hỗ trợ kịp thời đối với trường 

hợp bị mua bán trở về theo quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quan tâm giải 

quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là 

nạn nhân của tội phạm mua bán người, dễ bị các đối tượng mua bán người lừa 
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gạt (như: người đang trong độ tuổi lao động nhưng không có việc làm tại địa 

phương, mất việc làm do tác động của dịch bệnh Covid-19, người nghèo hoặc có 

hoàn cảnh gia đình éo le, trắc trở, hôn nhân đổ vỡ, nạn nhân của bạo lực gia 

đình, người thiếu hiểu biết, có xu hướng đi làm ăn xa…).  

Kết quả triển khai thực hiện đề nghị UBND các xã, thị trấn báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện trước ngày 02/8/2022 (qua phòng Lao động - Thương bình 

và Xã hội) để tổng hợp báo cáo./. 

  

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;                                                                                 

- Sở LĐTBXH(để báo cáo); 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Ch Đình Trọng 
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