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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán trở về trên địa bàn thành phố Phan Thiết giai đoạn 2016-2020
Thực hiện Kế hoạch số 4605/KH-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Bình
Thuận về thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán trở về trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020; UBND thành phố ban
hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
- Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân
bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các
dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
- Phát huy tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong công tác hỗ trợ nạn
nhân bị mua bán trở về, góp phần đảm bảo cho nạn nhân bị mua bán khi trở về có cơ
hội tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể:
- 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại UBND các phường, xã
được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.
- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy
định của pháp luật.
- 100% nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy
định của pháp luật.
- 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm
quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật
và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống chính trị và cộng đồng
dân cư địa phương về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức phù hợp góp
phần nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm trong nhân dân trên địa bàn.
2. Rà soát lập danh sách nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để
tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm có cuộc sống ổn định; điều tra thống kê, khảo sát
đánh giá thực trạng tình hình nạn nhân bị mua bán trở về.
3. Thực hiện các chế độ, chính sách, các dịch vụ pháp lý, y tế, xã hội cho phụ
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nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về; tạo mọi điều kiện huy động
nguồn lực ở địa phương để giúp họ ổn định cuộc sống; tạo mọi điều kiện cho các tổ
chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về theo
quy định của pháp luật.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kính phí thực hiện được bố trí hàng năm do tỉnh cấp bổ sung cho thành phố để
thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người và nguồn chi thường xuyên giao
cho các đơn vị hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:
- Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn
nhân bị mua bán trở về địa phương. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê
danh sách nạn nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để tư vấn, hỗ
trợ, giúp đỡ, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống.
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tuyên
truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống mua
bán người; vận động người dân thực hiện tốt việc di cư, kết hôn với người nước ngoài
và đi làm ăn xa an toàn.
- Lập kế hoạch kinh phí phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ người
bị mua bán trở về theo chức năng được phân công thực hiện.
2. Công an thành phố:
- Chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp với chính quyền địa phương trong
việc xác minh, xác định nạn nhân; cấp giấy xác nhận cho nạn nhân theo quy định.
- Tổ chức điều tra, triệt phá các đường dây tổ chức mua bán người; truy bắt đối
tượng phạm tội, chú trọng thực hiện các biện pháp giải cứu và bảo vệ nạn nhân; chủ
động mở các đợt cao điểm để tán công, trấn áp tội phạm mua bán người, trọng tâm là
trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đã được xác định; nâng cao chất lượng trong công
tác điều tra, phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm mua bán
người, giải cứu nạn nhân.
- Thực hiện tốt công tác điều tra, xác minh, thống kê số nạn nhân bị mua bán từ
nước ngoài trở về; thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ nạn nhân liên quan đến
nhiệm vụ của ngành như đăng ký hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân.
3. Phòng Tư pháp thành phố: Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện
trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.
4. Phòng Y tế thành phố: Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế
thực hiện việc khám, chữa bệnh ban đầu cho nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về tại
điểm tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ y tế cho nạn nhân ở cộng đồng.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Hướng dẫn, chỉ đạo các trường học
trực thuộc và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện2

thuận lợi để học sinh là nạn nhân bị mua bán trở về học văn hóa, học nghề để hòa nhập
cộng đồng.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Tham mưu UBND thành phố cấp
phát kịp thời kinh phí cho các đơn vị để thực hiện Kế hoạch này.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết: Đẩy mạnh
việc thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống mua
bán người tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này. Định hướng người sử dụng
viễn thông, công nghệ thông tin, internet đăng bài viết về phòng, chống mua bán
người của cơ quan báo chí trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường
hiệu quả truyền thông.
8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Xây dựng kế hoạch và tổ chức
thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương nơi nạn nhân cư
trú; tổ chức cho chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội; giúp đỡ cho vay vốn tín chấp từ
các nguồn vốn sẵn có ở địa phương; đặc biệt là từ nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo; tổ
chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng. Trong
đó, chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, tư vấn nhằm trang bị những kiến thức,
kỹ năng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị mua bán trở về để họ tự bảo vệ và phòng,
chống việc tiếp tục bị lừa bán lại.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể
thành phố: Tham gia giám sát thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện,
tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư
trong việc phòng, chống mua bán người.
10. UBND các phường, xã:
- Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để xây
dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020) và kế hoạch hàng năm về
phòng chống mua bán người; lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người vào các
chương trình an sinh xã hội của địa phương như kế hoạch giảm nghèo, dạy nghề, tạo
việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất cho nạn nhân để nâng cao hiệu quả công tác phòng,
chống mua bán người tại địa phương.
- Rà soát lập danh sách nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để
tư vấn hỗ trợ, giới thiệu việc làm; điều tra, thống kê, khảo sát đánh giá thực trạng tình
hình nạn nhân bị mua bán trở về.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên
truyền giáo dục trong hệ thống chính trị về phòng, chống mua bán người bằng nhiều
hình thức phù hợp góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm trong
nhân dân trên địa bàn.
UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan và UBND
các phường, xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý
(gửi báo cáo ngày 19 tháng cuối quý), năm (gửi báo cáo ngày 19 tháng 12 hàng năm) về
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UBND thành phố (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Sở LĐTBXH tỉnh;
Người ký: Võ Văn Thông
- TT Thành ủy, HĐND t/p;
Email:
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an.gov.vn
- UBMTTQVN và các đoàn thể;
Cơ quan: Thành phố Phan
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