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BÁO CÁO 

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP  
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

Thực hiện Công văn số 1198/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 29/8/2019 của Sở 
Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo 
cáo kết quả thực hiện với các nội dung sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Huyện Chi Lăng là huyện miền núi, Huyện Chi Lăng là một huyện miền núi 
nằm ở phía Nam tỉnh Lạng Sơn, phía đông giáp huyện Lộc Bình, phía Tây giáp 
huyện Văn Quan, phía Bắc giáp huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, phía Nam 
giáp huyện Hữu Lũng và huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang, có tuyến đường Quốc lộ 
1A và đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn chạy qua thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Huyện có 21 đơn vị hành chính xã, thị trấn (19 xã, 02 thị trấn), 
năm 2019 đã sáp nhập 50 thôn bản trên toàn huyện hiện có 187 thôn bản, khu phố; 
Số xã đặc biệt khó khăn có 07 đơn vị, số thôn bản đặc biệt khó khăn là 16 thôn thuộc 
07 xã, 01 thị trấn thuộc vùng II. Dân số của huyện là 79.291 người. Tuy nhiên do 
nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, tình 
trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc còn phổ biến. Đó là những 
điều kiện thuận lợi để tội phạm có thể lợi dụng thực hiện các hành vi mua bán 
người. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo 138 huyện đã xây dựng Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 
16/3/2017 triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên 
toàn huyện. Để nâng cao hiệu quả thực hiện, Ban chỉ đạo 138 huyện đã triển khai 
thực hiện đồng thời các Đề án thuộc chương trình và tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2017; chỉ đạo các thành 
viên Ban Chỉ đạo 138 huyện xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả đợt cao 
điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người năm 2017; tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2016 – 2020; Kế 
hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 09/3/2018 về thực hiện chương trình phòng, chống  
mua  bán người năm 2018 và Kế hoạch số 180 về thực hiện Đề án 2 “Đấu tranh 
phòng, chống tội phạm mua bán  người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán 
người giai  đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/3/2019 thực 
hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019. 
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Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các phòng, 
ban, đoàn thể huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch; 
đồng thời chỉ đạo sát sao lực lượng chức năng huyện tăng cường công tác phòng 
ngừa, kết hợp đấu tranh, xử lý tội phạm mua bán người. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn phòng, chống mua bán người và hỗ trợ 
nạn nhân bị mua bán trở về 

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, 
chống mua bán người với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, lồng ghép 
trong các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, hội nghị, hội họp, sinh hoạt, hướng 
tới nhiều thành phần người nghe từ trí thức đến nông dân lao động, học sinh. 

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai 
chương trình phòng, chống tội phạm tới các chi hội phụ nữ các xã, thị trấn trên 
toàn địa bàn; Phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tích cực tuyên 
truyền về phòng, chống ma túy, tái trồng cây thuốc phiện, Luật phòng, chống mua 
bán người trung bình mỗi năm từ 140-160 cuộc với khoảng 16.000 – 18.000 lượt 
người nghe. 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các cơ quan liên  
quan tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền các vấn đề về 
phòng chống tội phạm, luật mua bán người, luật bình đẳng giới và sự tiến bộ của 
phụ nữ,… 

Tăng cường vai trò của Công an huyện trong việc tổ chức phòng ngừa, phát 
hiện tội phạm mua bán người, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, luật trẻ em, luật giao thông 
đường bộ, đường sắt, luật mua bán người. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền cho cán bộ, giáo 
viên,  nhân viên và học sinh với nội dung tuyên truyền về luật phòng chống mua 
bán người, cách nhận biết các thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, 
cảnh báo những hệ lụy tiêu cực, rủi ro khi công dân xuất cảnh trái phép ra nước 
ngoài lao động. 

Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể khác như: Trung tâm Văn hóa thể thao 
và truyền thông huyện, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, cấp ủy, chính quyền các 
xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh, 
phòng ngừa, tố giác tội phạm mua bán người. 

2.2. Việc thành lập và tổ chức hoạt động của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, 
nhà nhân ái, nhà tạm lánh 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 30/3/2018 về hướng dẫn triển 
khai mô hình Địa chỉ nhà tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng trên địa bàn huyện 
Chi Lăng. Hiện nay các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện mô hình nhà tạm lánh, 
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thành lập Ban quản lý cấp xã, phân công trách nhiệm cho từng thành viên xây 
dựng kế hoạch hoạt động. 

2.3. Công tác hỗ trợ nạn nhân 

Giai đoạn 2013-2019 trên địa bàn huyện Chi Lăng không có nạn nhân bị 
mua bán trở về nên không có các hoạt động hỗ trợ nạn nhân, hợp tác quốc tế trong 
hỗ trợ nạn nhân, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về hỗ 
trợ nạn nhân trên địa bàn. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

UBND huyện Chi Lăng đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 
09/2013/NĐ-CP của Chính phủ với các hình thức, nội dung phù hợp tạo chuyển 
biến cơ bản trong nhận thức và hành động của nhân dân về phòng, chống tội phạm 
mua bán người. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của tội phạm mua bán người để nhân dân chủ động hơn trong cảnh giác, 
tự phòng ngừa. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng chống phòng, chống tội 
phạm mua bán người, hỗ trợ và tạo điều kiện về kinh phí tuyên truyền, nhất là ở cơ 
sở; đồng thời tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền 
viên; các tổ, đội nhóm, câu lạc bộ nắm bắt cách thức và phương pháp tuyên truyền 
hiệu quả, thiết thực. 

Thường xuyên tuyên truyền và tăng thời lượng phát sóng trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; đặc biệt các kênh thông tin từ Trung ương và địa phương 
về các chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người. 

Trên đây là báo cáo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 
09/2013/NĐ-CP của Chỉnh phủ trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH (Bc); 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, LĐTBXHDT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Vi Quang Trung 
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