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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng,  

chống mua bán người – 30/7” năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138 

Chính phủ về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH LIÊN QUAN TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI 

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không xảy ra tội 

phạm mua bán người. Mặc dù tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người, 

bắt cóc chiếm đoạt phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh không có những diễn biến 

phức tạp như nhiều địa phương khác, nhưng với đặc thù là địa phương có 179 km 

đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào, điều kiện địa hình rừng 

núi hiểm trở, có hai cửa khẩu quốc tế, 04 cửa khẩu phụ và hệ thống giao thông, 

đường mòn lối mở dân sinh phức tạp, Quảng Trị có những điều kiện tự nhiên 

thuận lợi để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động. 

Ở ngoại biên vẫn còn xuất hiện nhiều dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ của hoạt 

động mua bán người phục vụ cho các tụ điểm mại dâm (chủ yếu là các cơ sở dịch 

vụ mát xa, khách sạn, nhà hàng, karaoke hoạt động mại dâm trá hình) ở trung tâm 

các tỉnh Savannakhet, Pắc Xế, Chăm Pa Sắc, Viêng Chăn (Lào), Mục Đa Hãn (Thái 

Lan) và để làm lao động cưỡng bức tại các hầm mỏ, công trường… 

 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

 Sau khi Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ ban hành Kế hoạch số 185/KH-BCĐ, 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 

02/6/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021, trong đó đã chỉ đạo 

các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán 

người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” rộng khắp đến cơ sở để 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” thực sự trở thành ngày hội của 

toàn dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội nhưng phải phù hợp với tình 

hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; đồng thời, 

chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường quan hệ phối kết hợp để 

triển khai đồng bộ công tác phòng, chống mua bán người trên tất cả lĩnh vực; qua 

đó huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội tích cực 

tham gia vào công tác phòng, chống mua bán người. 

 Thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt nghiêm túc tinh 
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thần, nội dung và yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ và Uỷ ban 

Nhân dân tỉnh; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chi tiết1; quá trình 

triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người” được gắn với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phòng, chống mua bán 

người năm 2021 và Kế hoạch phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025, 

định hướng đến năm 2030.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người” 

 Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh cũng như 

trên toàn quốc diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng 

đồng, tốc độ lây lan cao… Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 

19, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành hạn chế tổ chức các hoạt 

động tụ tập đông người trên địa bàn. Do đó, trên địa bàn tỉnh không tổ chức được 

các hoạt động tập trung, Lễ Mít tinh hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua 

bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” như mọi 

năm. 

 Tuy nhiên, Công an tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn tham gia 

hưởng ứng thay khung avatar Facebook và xem, theo dõi, tương tác tại buổi 

livestream chương trình công bố chủ đề của Ngày quốc tế phòng, chống mua bán 

người 2021: “Lắng nghe nạn nhân, dẫn lối hành động” do Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức. 

 2. Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người 

 Mặc dù chịu không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, tuy 

nhiên, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố vẫn tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” đến đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân; chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm mua bán người, Tổng đài quốc gia 111 trên các 

phương tiện thông tin, đại chúng, tại trụ sở làm việc và cộng đồng dân cư với 

nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, gắn với các khẩu hiệu hành động 

“Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid – 19, chung tay đẩy lùi nạn mua 

bán người”, “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, 

“Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người 

là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”... Điển hình: 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp luật Nhà 

nước tỉnh tổ chức 05 điểm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại 05 xã nằm trong 

chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương của huyện Hướng Hoá và 

                                           
1 Điển hình: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyển thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Uỷ 

ban Nhân dân các huyện Đakrông, Hướng Hoá, Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Vĩnh Linh… 
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Đakrông thu hút 250 người tham gia; lồng ghép tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống mua bán người tại các buổi sinh hoạt Hội, các câu lạc bộ, nhóm “Tương 

hỗ”, mô hình “Phụ nữ nói không với xuất khẩu lao động trái phép”… đến 4.300 

hội viên, phụ nữ, trẻ vị thành niên; tổ chức 02 lớp tập huấn “Gia đình toàn mỹ” 

tại xã Hải Phong thu hút 57 thành viên tham gia; biên tập, đăng tải 20 tin, bài 

tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình về công tác đấu tranh phòng, 

chống mua bán người trên trang web Hội Liên hiệp Phụ nữ, Báo Phụ nữ Việt 

Nam, Báo Quảng Trị, Thông tin Bình đẳng giới của Hội.  

- Công an tỉnh tổ chức 30 lượt tuyên truyền lưu động, phát 2.000 tờ rơi, treo 

96 áp phích, băng rôn tại các khu vực công cộng; thường xuyên đăng tải, chia sẻ 

các bài viết có nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người trên 

các trang mạng xã hội để nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân; tổ chức 

họp dân, kết hợp phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, phòng, 

chống mua bán người 30 lượt tại các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường 

học thu hút hơn 500 lượt người tham gia.  

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động 70 lượt 

(mỗi lượt 60 phút) tại các khu vực trọng điểm về mua bán người trên tuyến biên 

giới; tổ chức họp, quán triệt kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm mua bán 

người đến cán bộ cốt cán, già làng, trưởng bản tại các địa bàn trọng điểm với 131 

lượt người tham gia. 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí và 

hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền đến mọi người dân, đặc biệt đối 

với người dân tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc thiểu số để kịp thời nắm bắt về tình hình, diễn biến trên địa bàn và 

các phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến tội phạm mua bán người, qua đó 

nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và huy động sự tích cực tham 

gia của mọi người dân vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán 

người; tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, thông tin 

kết nối với các cơ sở hỗ trợ nạn nhân và các cơ sở trợ giúp xã hội trong cả nước; 

tuyên truyền đường dây nóng về phòng, chống mua bán người – Tổng đài quốc 

gia 111. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức quán triệt 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tình hình tội phạm mua bán người, 

hậu quả của tội phạm mua bán người đối với gia đình và cộng đồng nhằm nâng 

cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống mua bán 

người; phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng các sân chơi, sinh hoạt bổ ích 

cho học sinh; thiết lập mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức 

đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo 15/15 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc 

tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán 

người; dấu hiệu, thủ đoạn hoạt động của tội về mua bán người; các hình thức, lĩnh 

vực dễ phát sinh mua bán người như môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi, đưa 

người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp, du lịch, đẻ thuê có tính chất thương 

mại… thông qua các buổi sinh hoạt, học tập, phát thanh nội bộ hằng ngày thu hút 
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1.262 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. 

- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Ban Quản lý khu kinh tế tổ 

chức quán triệt, tuyên truyền các thông tin, kiến thức pháp luật về phòng, chống 

mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan, phổ biến đường dây 

nóng về phòng, chống mua bán người đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động. 

- Uỷ ban Nhân dân huyện Cam Lộ chỉ đạo các cấp, các ngành đăng tải hơn 

100 tin, bài viết tuyên truyền lên các trang mạng xã hội; tổ chức hơn 50 lượt tuyên 

truyền lưu động, 100 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; treo 10 

băng rôn, khẩu hiệu; gửi hơn 200 tờ rơi đến Ban Điều hành các thôn, bản, khu 

phố có nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. 

- Uỷ ban Nhân dân huyện Đakrông chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức 03 

buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán người thu hút 130 người tham gia; tổ 

chức phát động phong trào quần chúng Nhân dân tố giác tội phạm, cung cấp thông 

tin về những người bị mất tích, thất lạc có dấu hiệu nghi vấn bị mua bán, các đối 

tượng, địa điểm có biểu hiện nghi vấn tội phạm mua bán người… tại các xã khu 

vực giáp ranh, khu vực biên giới Việt Nam – Lào như Ba Nang, A Vao, Tà Long, 

A Ngo, A Bung. 

- Uỷ ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức 

tuyên truyền hơn 50 lượt trên hệ thống đài truyền thanh trong ngày 30/7 về các 

văn bản quy phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; 

cách thức nhận biết, biện pháp phòng ngừa loại tội phạm mua bán người; thông 

tin về đường dây nóng phòng chống mua bán người. 

- Uỷ ban Nhân dân huyện Triệu Phong và Gio Linh chỉ đạo các cấp, các 

ngành tăng cường tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người, phương 

thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, các buổi họp dân để mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em nâng cao ý 

thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa không để trở thành nạn nhân của tội phạm 

mua bán người. 

 3. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; tiếp nhận, 

giải cứu nạn nhân bị mua bán; xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm 

mua bán người 

Từ đầu năm 2021 đến nay, địa bàn tỉnh Quảng Trị không để xảy ra tội 

phạm mua bán người. 

Mặc dù tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh không diễn biến 

phức tạp như các địa phương khác, tuy nhiên, các sở, ngành, đoàn thể, Uỷ ban 

Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố vẫn chú trọng, quyết tâm, nỗ lực triển khai 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa 

xã hội, đấu tranh trấn áp tội phạm mua bán người, chủ động các phương án giải 

cứu nạn nhân bị mua bán, thường xuyên duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình 

điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm mua bán người. Điển hình: 

- Công an tỉnh huy động lực lượng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm mua bán người trong thời gian 03 tháng, từ ngày 01/7/2021 đến ngày 
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30/9/2021; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện các biện pháp nắm tình hình địa bàn, tổ chức điều tra cơ bàn, rà 

soát các đối tượng có điều kiện, khả năng, dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội 

mua bán người, nạn nhân bị mua bán, các trường hợp di cư trái phép qua Lào nghi 

bị mua bán trên các xã thuộc tuyến biên giới của hai huyện Đakrông và Hướng 

Hoá. Kết quả: không phát hiện đối tượng nghi vấn, không có nạn nhân bị mua 

bán, nghi bị mua bán qua Lào. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng 

Quân sự, Công an, Y tế… duy trì nghiêm 120 tổ/ 788 đồng chí tham gia phòng, 

chống dịch Covid – 19 trên 02 tuyến biên giới, biển – đảo vừa làm công tác tuần 

tra, kiểm soát, chốt chặn vừa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm 

nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng. 

- Các cấp Hội Phụ nữ duy trì thực hiện có hiệu quả các địa chỉ tin cậy tại 

cộng đồng nhằm chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình. Đến nay 

có 610 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được chính quyền công nhận. Tiếp tục duy trì 

hoạt động của 04 nhà tạm lánh tại thư viện phụ nữ xã Triệu Đông (huyện Triệu 

Phong), xã Mò Ó (huyện Đakrông), xã Tân Thành và Hướng Tân (huyện Hướng 

Hoá).  

4. Công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người 

- Công an tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Công ước ASEAN 

về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; tiếp tục triển khai 

thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống mua 

bán người với lực lượng chức năng 03 tỉnh Savannakhet, Salavan và Champasac 

(nước Bạn Lào); duy trì việc trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác 

đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người với lực lượng chức năng các tỉnh 

giáp biên. 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với lực lượng chức 

năng Bạn Lào thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm 

mua bán người; trong tháng 07/2021 đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, 

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng các nhu yếu phẩm, vật 

tư y tế phòng, chống dịch Covid – 19 cho các tỉnh Savannakhet, Salavan và 

Seekong (Lào) tổng giá trị khoảng 950 triệu đồng, qua đó thắt chặt hơn quan hệ 

hợp tác hữu nghị giữa hai nước và trao đổi thông tin, tình hình cũng như phối hợp 

đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người. 

 IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

 Xác định việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn 

dân phòng, chống mua bán người – 30/7” theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ là một nội dung công tác trọng tâm hàng năm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng 

Trị đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên địa bàn phù hợp với tình hình 

thực tiễn và đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; 

một số đơn vị, địa phương đã tổ chức được các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có 
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sức lan toả rộng rãi, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Qua đó, 

tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các 

ngành, tổ chức đoàn thể và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán 

người. 

 Tuy nhiên, do trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã rất lâu không để xảy ra tội 

phạm mua bán người, nên có một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, 

chú trọng triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền có nơi, có lúc vẫn còn mang 

tính hình thức. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” trong năm 2021 gặp không 

ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19; nguồn kinh phí để tổ chức 

các hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

 Thời gian tới, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Uỷ ban Nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã 

đề ra tại Kế hoạch phòng, chống mua bán người năm 2021, đặc biệt là thực hiện 

hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2021 (từ 

ngày 01/7/2021 đến ngày 30/9/2021)./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Bộ Công an; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Toà án Nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND, Công an các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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