
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Số:         /UBND-NC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tuyên Quang, ngày     tháng 12 năm 2021 
 

 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống mua bán người 
 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
          

Căn cứ Văn bản số 6062/VPCP-NC ngày 01/9/2021 của Văn phòng Chính phủ 

về báo cáo năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên 

thế giới; đồng thời, để triển khai thực hiện tốt các kiến nghị của Bộ Ngoại giao 

Việt Nam tại Báo cáo số 2527/BC-BNG-LS ngày 13/7/2021. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:  

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả 

các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Trung ương và của tỉnh 

về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 20301; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng và hệ thống 

thông tin cơ sở; có giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và 

tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn mua bán người ngày càng 

tinh vi, nguy hiểm; phối hợp, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán. 

2. Công an tỉnh. 

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh; chủ động 

triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và 

kịp thời xử lý nghiêm các vụ án về mua bán người, vi phạm quy định về xuất 

cảnh, nhập cảnh, tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép 

và các hành vi vi phạm khác có liên quan tiềm ẩn yếu tố phát sinh tội phạm mua 

bán người trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm tiêu chí thống kê về 

mua bán người; nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thống kê 

                                        
1 Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai 
đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Văn bản số 873/BCĐ ngày 26/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm 

của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 

và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 
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phục vụ xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người theo 

hướng dẫn của Bộ Công an. 

3. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham 

gia ý kiến, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về 

phòng, chống mua bán người; kịp thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn thi hành, thực 

hiện hiệu quả các quy định của pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan về phòng, chống mua bán người. 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên 

quan thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; nghiên cứu, xây 

dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động môi giới, tổ 

chức đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, phát hiện, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức về 

phòng, chống mua bán người; phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức có liên 

quan thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống mua bán người tại các 

trường học, cơ sở giáo dục. 

6. Sở Tài chính: Tham mưu phân bổ nguồn ngân sách phù hợp, phục vụ 

công tác hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân; đảm bảo cho thực hiện Chương trình phòng, 

chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả 

công tác phòng, chống mua bán người tại địa bàn quản lý; đảm bảo phân bổ ngân 

sách để triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030.  

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm nội dung văn bản này. Định kỳ  

6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh). 

Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện nội dung 

Văn bản này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (CH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 
 

Hoàng Việt Phương 
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