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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-SLĐTBXH, ngày 29/4/2022 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện Công tác hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán năm 2022.
UBND huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ
trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022 như sau:
I. MỤC TIÊU

1. Huy động, khuyến khích sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ
chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác hỗ trợ nạn nhân, từ đó, nâng cao hiệu
quả công tác tiếp nhận, chuyển tuyến trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng
cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp nạn nhân hòa nhập cộng
đồng, tránh bị mua bán trở lại.
2. Đa dạng hóa các loại hình truyền thông; đẩy mạnh truyền thông nâng cao
nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán
người nói chung và hỗ trợ nạn nhân nói riêng; ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, vùng
nông thôn, vùng giáp danh giữa các địa phương.
3. Phấn đấu 100% người sau khi được xác định là nạn nhân được tiếp cận
các dịch vụ hỗ trợ và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật, đảm
bảo quyền và lợi ích của nạn nhân.
4. Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân các cấp được tập huấn nâng cao
năng lực, kiến thức, kỹ năng về tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân, đảm bảo việc thực hiện
tiếp cận và hỗ trợ dựa trên quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các
cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân về phòng, chống tội phạm mua bán người,
công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
- 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; các hành vi, đối tượng, thủ đoạn mua bán người thường xảy ra; đẩy mạnh
tuyên truyền về hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em, với số
máy 111, trong đó có nội dung tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán…
- Hình thức tuyên truyền: Tiếp nhận, phát hành tài liệu tuyên truyền; đăng
tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; treo pano, áp phích tại những nơi
công cộng có nhiều người đi lại hoặc những nơi có nhạy cảm về tệ nạn mua bán
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người, tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các ngành,
đoàn thể, tổ chức xã hội... phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn.
2. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
- Chủ động phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị liên quan và
chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác tiếp nhận, hỗ trợ cho
100% các nạn nhân bị mua bán như: 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 nhâp cộng đồng, vay vốn tạo việc làm… giúp họ tái hòa nhập cộng đồng theo
quy định của Luật Phòng, chống mua bán người và Nghị định số 09/2013/NĐ-CP
ngày 11/01/2013 của Chính phủ.
- Tổ chức đánh giá thực trạng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và đề xuất giải pháp
nhằm củng cố, phát triển, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch
vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
- Phối hợp tốt với lực lượng Công an huyện để xác minh nạn nhân kịp thời,
đảm bảo cho công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân theo đúng quy định.
3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, vì
sự tiến bộ của phụ nữ góp phần làm giảm tệ nạn xã hội và phòng ngừa tình trạng
mua bán người trên địa bàn.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác hỗ trợ nạn nhân tại các xã, thị
trấn; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế
hoạch và phối hợp giữa các cơ quan trong triển khai các hoạt động phòng chống
mua bán người.
4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân
- Nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân và
chuyển tuyến nạn nhân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội
ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ làm
công tác tại các cơ sở cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, tập trung vào kỹ
năng tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm và thực hiện hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết
về sang chấn tâm lý.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội- Dân tộc
Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân
theo quy định; chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân và phối hợp với các cơ quan có liên
quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.
Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán. Tham gia các khóa tập
huấn, các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong
công tác hỗ trợ nạn nhân. Rà soát, đánh giá mô hình hỗ trợ nạn nhân hoạt động
hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng; tiếp tục nghiên cứu xây dựng
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mới các mô hình hỗ trợ nạn nhân phù hợp với thực tiễn địa bàn, đảm bảo thiết thực
và hiệu quả.
Tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành
các văn bản quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân; trình tự, thủ tục, thẩm
quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.
2. UBND các xã, thị trấn
Chủ động xây dựng và tổ chức kế hoạch phòng, chống mua bán người lồng
ghép với các chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán năm 2022. Định kỳ 6 tháng, cuối năm các đơn vị đánh giá tình hình, kết quả
thực hiện và báo cáo về UBND huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hộiDân tộc./.
Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH (BC);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXHDT (Y).
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