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KE HOiCH 
Triên khai th,i'c hin Chu'ong trInh phông, chông tEi phim mua ban ngtrôi gia 

doin 2021-2025  và dlnh  hu'ó'ng  den nIm 2030 

Thirc hin Quyt djnh sé 193/QD-TTg ngày 09/02/2020 etIa Thu tu'ng 
ChInh phü v phê duyt Chuang trInh phông, chng ti phim mua ban ngui iii 
dotn 2021-2025, djnh huó'ng dn näm 2030; K hoach s 173/KH-UBND nr 
05/4/202 1 cüa Uy ban nhân dan tinh Ngh An v trin khai thirc hin Chu'Gng trInh 
phông, chng ti phtm mua ban ngui giai don 202 1-2025, djnh huó'ng dn nn 
2030; UBND thj xã xây dimg k hoach  thirc hin nhu sau: 

I. MTJC IJICH, YEU CAU 
1. T chirc ph bin, quán trit sâu rng ni dung Chuo'ng trInh phông. 

chng mua ban nguè'i trong h thng chInh trj và toàn xa hi d tio chuyên bin 
mnh me v nhn thirc, thirc trách nhim cüa các cp, các ngành, các tang 'op 
nhân dan; kjp thai lam rô và khc phiic nhQ'ng nguyen nhân, diu kiên lam nay sinh 
ti phim và giâm nguy Ca mua ban ngu'ô'i; lam tht cong tác tip nhân, xác minh, 
xác djnh, giãi ctru, báo v và h trçY nin nhân b mua ban. Thirc hin có hiu qu 
các D an dugc giao trong chin lucic quc gia phông, chông ti phtrn giai doçui 
2021-2025, djnh huong den nàm 2030; kêt hçip ch.t chê gi1a cOng tác phOng. 
chng mua ban ngiJ1i vol ni dung, nhirn vi cüa D an và phát triên kinh të- x 
hi ctIa dja phrnmg. 

2. Chi dto trin khai dng b các bin pháp, buy dng sr tharn gia cüa cic 
cp, các ngành, các t chirc chInh trj xã hi nhm to ra sirc mnh tOng hcp, thông 
nht, toàn din trong cong tác phông, chng ti phm mua ban ngithi trên dja bui 
thi xã. Phn du hôan thành các muc tiêu: 

- Cong tác truyn thông nâng cao nhn thirc cho cá nhân, gia dInh và cng 
dèng v cong tác phOng, chêng mua ban ngthi dirge quan tam, dy manh, dc hit 
chü tr9ng vào các nhóm nguy ca cao Y vüng yen bin. Dài phát thanh truyn hinh 
th xã hang tháng có tin bài tuyên truyn v phông, chng mua ban nguñ phu hop 
vâi các nhóm di tuçTng khác nhau và dc dim trng dia bàn. 

- 100% tin báo t giác v ti phm, kin nghj kh&i t lien quan dn rnua Hn 
ngithi duGc tip nhân, phân 1oti trong do t' 1 giãi quyêt dt trên 90%; các vy vi'c 
cO du hiu ti phm mua ban nguäi phái dugc th 1 diu tra, giai quyt then 
dñng quy djnh ctIa pháp 1ut. Cong tác diu tra truy t, xét xir ti phm rnua bnn 
ngu'?ii dam bão ding ngui, ditng ti, dung pháp luât, khOng d xãy ra oan sai, 56 



2 

l9t ti phm; t 1 diu tra, khám phá các vi mua ban ngui dit trên 90% tng s 
an khôi t; tr 95% s vi mua ban ngui hang näm ducic giãi quyêt vâ truy to; 90% 
s vi mua ban ngui hang nàm duqc giài quy& xét xir. 

- Bào dam ntn nhân du'çic tip nhn, xác minh, xác dnh, giài ciru, bâo v và 
h trç kjp thi, hiu qua theo quy djnh cüa pháp lut và báo dam nguyen ttc ly 
nn nhân lam trung tam. Tp hun, nâng cao kin thirc, k' näng cho can b lam 
cOng tác tip nhn, xác minh, xác dinh, h trç' nmn nhân các cp. 

- Nâng cao hiu qua cong tác phôi hç'p lien ngành trong tip nhân, xác minh, 
xác djnh, giâi cru, bâo v, h trçi nin nhân và trong hoit dng diu tra truy t, xét 
xir vii an rnua ban ngiJYi. 

3. Các ban, ngành, t chirc chInh trj xà hi và UBND các phiRmg xác djnh rO 
trách nhiêm, tp trung chi dio và t chirc thçrc hin mt each quyt lit, thit thrc, 
hiêu qua Chuang trInh phông, chng ti phim mua ban nguèi giai don 202 1-2025 
và djnh hng dn nãm 2030. 

II. NHIM VU CONG TAC TRQNG TAM 
1. Cong tãc tham mu'u, chi do trong phông, chông mua ban ngu'ô'i. 
- Trong tmg näm, Cong an thj xã tham muu cho Ban chi do 138 th xã ban 

hành K hoch chi dto thirc hin Chuang trInh phOng, chông ti phtm mua ban 
ngu?ii dn ca quan, ban, ngành là thành viên Ban chi do 138 th xä, Ban chi do 
ANTT các phithng. To chrc tong kêt Chrnmg trInh vào cuôi näm 2025. 

- Tp trung kim tra, chn chinh các ngành, doàn th và Ca sO' kinh doanh d 
kjp thO'i phát hin và d xut các k hoich, bin pháp phông ngixa, ngän chn 
khOng dé ti pham igi diing nhüng sa hO' thiêu sot, nhât là trong nhrng linE virc 
nhu: xut khu lao dông, tu vn du hoc, hon nhân và gia dInh có yu t nuO'c 
ngOai, xut nhp cânh, du lich, thãm than, nhn con nuOi... d lra nguO'i dua ra 
nithc ngoài ban. 

- T chrc hi nghj, tp hun, duy trI giao ban djnh kST và thuO'ng xuyên ra 
thông báo v cac phuong thirc thu doan cüa ti phm mua ban nguO'i cho các ban, 
ngành, doàn the, UBND các phung chi do tuyên truyn dn cac tng ló'p nhãn dan. 

2. Cong tác tuyên truyn ye phOng, chông ti phim mua ban ngu'ôi: 
- Xây dmg, duy tn hot dng các chuyên trang, chuyên mic, chi.ro'ng trInh 

phat thanh, truyn hInh tuyên truyn v phông, chng mua ban nguO'i. Trong do, tp 
trung tuyën truyn v các phuang thrc, thu don mO'i, dja bàn tr9ng diem caa ti 
phm nay, nh&ng dôi tugng có nguy co' cao trO' thành nn nhân, quyn lgi ma nn 
nhân du'o'c h trg vâ duO'ng day nóng tip nhn thông tin v nn nhân và vJT vic. 

- Chñ tr9ng cOng tác tuyên truyên trên các phuang tin thông tin dii chiing, cac 
trang mng xà hi, h thng thông tin co sO' phü hgp vO'i các nhóm dM tugng khac 
nhau và dc diem cüa tmg dla  bàn; lng ghép cac thông tin v quyn cüa nn nhân, 
cac hott dng ho trg, tLr van, tiêp nhn thông tin danE cho nn nhân vào các thông 
dip, tin bài, chuyên miic và tài lieu tnuyn thông v phông, chng mua ban nguO'i. 



- Huy dng sçr tham gia cüa các doanh nghip djch vii vin thông, cong ngh 
thông tin, các trang ming trên dja bàn tharn gia tIch c1rc, trách nhirn vâo các hont. 
dng truyn thông v phOng, chng mua ban ngu'O'i. 

- T chCrc trin khai hiu qua các hot dng truyn thông thay déd hành vi ti 
cong dng, di mái hInh thtrc tuyên truyn ph hgp vii dc dim ciia tmg nhom 
nin nhân, nhóm có nguy co tth thânh nn nhân cüng nhu dc diem van hóa, lao 
dng, sinh hott cüa th'ng vüng. Hang näm, t chirc các hott dng hudng ii'ng 
"Ngày toàn dan phông, chng mua ban ngui 30/7" phii hçp vó'i thông dip cua 
Lien Hçp quc vâ tInh hInh thirc tin th xã và dja bàn co s1 

- Lng ghép và truyn tãi các thông dip phông, chng mua ban ngui vio 
chuong trInh giáo diic cong dan, giáo diic ngoi khóa cüa các cp hoc, ngành hoC 
phü hçp vi quy djnh vâ trên co s hthng dn cüa cp có thm quyên. 

- Xây drng, nhân rng các mô hInh truyn thông ti cong  dông hoit dng co 
hiu qua; to chirc thu thp, nm bt kjp thi thông tin, du hiu có lien quan dCi 
mua ban ngui tai  cong dng thông qua các mô hInh hoit dng cüa Hi Lien hiçp 
phii nü các cp; tu vn nâng cao nhn thtrc cho nn nhân, gia dInh và cong dng vC' 
phOng, ch6ng mua ban ngui, gop phn h trg phii nU', tré em bi mua ban tró' v 
hôa nhp cong dng dan cu. 

- Khão sat, xây dirng và nhân rng các mô hInh phông ngü'a có hiu qua v 
mua ban ngui. Tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1ut v phOng, chng mua 
ban ngu'ii, t cht'rc trao di thông tin, kinh nghim vói Hi phii nfl' các huyn ti'ong 
tinh, nh.t là nhQ'ng dja bàn có cflng nh&ng net tuo'ng dng v d.c dim dja l, dui 
Cu Va giáp ranh. 

3. Cong tác dãu tranh phông, chông ti phim mua ban ngu'ô'i 
- T chCrc nm tInh hInh, diu tra co bàn, trin khai dng b các bin phip 

nghip v, tp trung vào các tuyn, dja bàn di tuçrng tr9ng dim, nhrn phong 
ngfra, phat hin, ngän chn các hành vi phim pháp 1ut, phông ngü'a tái phtm li'n 
quan dn ti phtm mua ban ngui và cac 1oii ti phm khác có lien quan. 

- Tiêp nhn, xác minh, xir 1)2 kjp thi t giac, tin báo va kin nghj kWii tO . 
ti phm mua ban ngui; diu tra, khám phá cac viii an, dithng day ti phrn niva 
ban ngui, truy bt di tucmg; thi.rc hin các bin pháp giai ciru, tip nhn, bâo v, 
h trçi ntn nhân theo quy djnh cüa pháp 1ut; m& các dçit cao dim thn cOng, trOn ap 
ti phm mua ban nguôi và cac 1oi tôi phm có lien quan, tp trung vào các tuyC'n. 
dja bàn tr9ng dim. 

- Tang cuè'ng phi hç'p lirc luçing Biên phông, Hái quan quán 1)2 khu v ic 
Cãng Cira Lô, ngan chn có hiu qua cac hot dng xut, nhp cánh trái phép. di 
cu tir do; tang cung phi hp các ngành chfl'c nãng lien quan quãn 1)2 nhà nu'Oc v 
hot dng cho, nhn con nuOi, k& hon có yu t nrnc ngoài, mOi gió'i, t chiii'c dna 
ngui vit Nam ra nurc ngoài lam vic, h9c ttp, du ljch và các ngành ngh kii 
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doanh có diu kin khác nhm kjp thai phát hin vii vic mua ban nguôi trong các 
linh vuc nay. 

4. Cong fác diêu tra, truy t xét xir tii phim mua ban ngu'ôi 
- Các co' quan tu pháp các cp thirc hin cong tác diu tra, truy t xét xir, thi 

hành an di vi các v1i mua ban nguñ phâi dam bão kjp thai, nghiêm minh. 
- Lua chon, xác djnh các vi an trQng diem vâ to chirc phiên tôa r11t kinh 

nghiêrn kjp thO'i nhrn nâng cao chat luçing xét xir, tuyên truyn giáo dic phap 1ut 
cho nhân dan. 

5. Tiêp nhn, xác minh, xác dlnh,  giãi cñ'u và bão v nin nhIn 
- Thirc hin tiêp nhân, xác minh, xác djnh, giái ctru ntn nhân theo nguyen the 

1y nn nhân lam trung tam; th?c hin h trçY thit yu ban du theo quy djnh cüa 
pháp 1u.t di vi nin nhân bj mua ban tr v. 

- Thirc hin các bin pháp bão v bi mt thông tin, an toàn cho nin nhân và 
ngu'è'i than thIch cüa h9 theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Thirc hin có hiu qua quy ch phi hçip lien ngành, t chirc, so' kt, tang kt, 
d xut sira di, b sung các van bàn hithng dn trInh t1r, thu tic, thm quyên tip 
nhân, xác minh và bâo v ntn nhân phii hçp vi quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh. 

- Nâng cao nãng lirc cho di ngü can b có lien quan và chia sé kinh nghim 
trong phi hçip giü'a cac ngành, dja phuo'ng và các t chirc xã hi ye cOng tac tiêp 
nhn, xác minh xác djnh và báo v nan  nhân. 

6. ho tro nan nhn hi mua ban 
- TO chrc triên khai thirc hin quy trInh v h tr nan  than hôa nhp cong 

dng và nguOi nghi là nin nhân bj mua ban tth v theo huó'ng bInh dang giO'i, chñ 
nhu cu, dc dim cüa các nhóm di tuang khác nhau, dc bit là trê em; xây dimg 
quy ché phOi hp'p lien ngành, lien cp v tip nhãn, h tr nan  nhân và cung cap ket 
ni djch v tip nhãn, h trg ntn nhân và ngui nghi là nin nhân bi mua ban. 

- Cing cO phát triên, cài thin chat 1u'ng djch vu, sir ding ngân sách nhà 
nu'ôc trong cOng tac h tr nan  nhân bj mua ban, bão dam tInh sn có, d tip cn, 
du tu nâng cp trang thit bj, xây dimg tieu chI danh giá cht lucing djch v ho trçY 
nan nhan và thI diem mO hInh h trg nan  nhân hOa nhp cong dng. 

- Lng ghép ni dung phông, chOng mua ban ngui vào cac chuang trInh 
phOng, chng ti phm, phông chng t nan xã hi, xóa dói giâm nghèo, dào tao  nghê, 
giãi quyêt vic lam, bInh ding giO, báo v tré em và cac chuang trInh phát trin kinh 
t- a hi khac du'cic thirc hin trên dja bàn thj xã và trin khai tai  các phumg. 

7. Hoãn thin chInh sách, pháp 1uit vã theo döi thi hãnh chInh sách 
pháp 1uit lien quan den phông, chông mua ban ngu'ôi. 

- To chuc so', tng kt toãn din thrc tin thi hành Lut phOng chng mua 
ban ngu'ñ nãm 2011, trên co' s két qua tOng kt, Chü tjch UBND thj xã chi dao 
các giãi phap nang cao hiu qua phOng, chng mua ban ngui tren dja bàn. 
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- Nghiên ciru, dê xuât sira dôi, bô sung hoàn thin phàp lut ye phông, chñm 
mua ban ngui và các van bàn huóng dn thi hành có lien quan bâo darn tInh dông 
b, thng nht, phü hcp vôi các diu u'c Quôc t ma Viêt Narn là thành viCn va 
thirc tin cong tác phông, cMng mua ban ngui trên da bàn. 

- Xây drng k hotch trin khai và theo döi thi hành phàp 1ut v phdng, 
chng mua ban nguè'i có van bàn hithng dn thi hành có lien quan. 

8. Tang cirôiig cong tác phôi hçp lien ngãnh và h9p tác quôc tê trong 
phông, chông mua ban ngu'bi 

- Tip tiic trin khai thirc hin các diu ithc quc t v phông, chng tôi 
phim mua ban ngui ma Vit Nam là thành viên. Thirc hin t& các ni dung quv 

ch phi hgp, ngän chin tInh trng phi nCr, tré em bj mua bàn ra nithc ngoãi, xc 
minh các tài lieu lien quan den nmn nhân bj mua ban ra nu'ó'c ngoài d chü dng 
trao di và phi hçrp giâi cru. 

- Tham gia dày dü và có hiu qua các hot dng hp tác quc t cüa tinh '' 
phông chng mua bàn ngui, tang cuè'ng cong tác di ngoi, trao dôi thông du. 
giài quyt vii vic mua ban ngu'ô'i, giài ciru và hi hu'o'ng nn nhân, chia sé kinh 
nghim và dào to nâng cao nãng l?c  phông, chng ti phm mua bàn nguYi, thu 
hut sr giiip d v tài chInh và k' thut cüa cong dng quc t cho cOng tàc phôn. 
chng mua bàn ngiRi. 

9. Xãy diyng dii 1iu thng kê cOng tile phông, chng mua ban ngu'ôl 
- Thu'ng xuyên cp nht càc thông tin, s lieu v tInh hInh, kt qua cOng ttc 

phông, chng mua bàn ngithi và dQ' lieu khác có lien quan trên dja bàn thj xã, duoc 
k& ni thi..thng xuyên, chat chê giu'a các ban, ngành chtrc näng. 

- Hang näm và tiirng giai do.n tin hành dành giá phân tIch dCr lieu thông k, 
phiic vi báo cáo 1p k hoch trin khai thirc hin càc hot dng lien quan dTh 
cOng tác phông, chng mua bàn ngui. 

10. Nãng cao nàng 1'c  cho can bi lam cong tác lien quan dn phông, 
chông mua ban ngu'ôi 

- Thithng xuyên nghien ctru, xây dimg tài lieu, t chi.rc tuyen truyn. ilip 
hun, dào tao, bM du'o'ng nâng cao trInh d, k5 nang cho di ngü can b lam cOng 
tác thu thp xác minh tài 1iu, diu tra truy t xét xir hành vi mua bàn ngu'èi, can hO 
lam cOng tác tip nhn, h tra nan nhân bj rnua ban tr& ye tài hôa nhp cong dông. 

- Tang cumg chia Se kinh nghim trong phi hp giQ'a càc ngành, di 
phuang, các t chi'rc xã hi v cOng tàc tip nhn, xàc minh, xác djnh vâ báo v 
nan nhân. 

III. PHAN CONG TRACH NHIM 
1. Ban chi d,o 138 thi xã 
- Chi do, don dc các thành vien Ban chi dto 138 thi xã, Ban chi dao ANTI 

các phu'ng trién khai thrc hin có hiu qua ni dung Chu'ang trinh phOng, chOng 
mua bàn ngi.r?'ii giai don 2021-2025 và djnh hwing dn nàrn 2030. Chi dio tang 
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cuing tuyên truyn pM bin nâng cao rthn thirc cüa ngii?ii dan v phuang thirc, 
thili doan hoit dng cüa ti phim mua ban ngui, nâng cao cânh giác, chii dng 
phông nglra, phát hin, to giác dOi vi 1oi ti phm nay. 

- Chi dio phông Tài chInh- ké hotch tharn mlxu cho Chü tjch UBND thj xã 
phân bO kinh phi thirc hin Chuung trmnh phOng, cMng ti phm mua ban ngi.thi 
theo tiling näm, theo diing quy djnh; theo dOi, hithng dn, kim tra vic thixc hin, 
sili dung kinh phi dam báo có hiu qua, dung quy djnh hin hành. 

2. Cong an thj xã 
- Cong an thj xa là co quan ThiRng trirc cüa BCD 138 thj xã, chju trách 

nhiêrn tham rnuu cho Chili tjch UBND th xã, BCD 138 thj xã chi dao  cong tác 
phông, cMng ti phirn rnua ban nguii trên dja bàn thj xâ. Tin hành rà soát, len 
danh sách các di tu'çYng phirn ti và các di tuçmg khác có lien quan dn hot 
dng mua ban ngithi trên da bàn thj xã. T chilrc các ho?t dng phông ngilra nghip 
vu, tun tra mat phuc trên các tuyn, dia bàn tr9ng dim d kjp thi phát hin, ngän 
chn các hott dng phtm ti mua ban ngu?iii. Diu tra, khám phá các vii an v ti 
phm rnua ban ngithi. Phôi hcp vi Vin kim sat nhân dan, Tôa an nhân dan trong 
cong tác truy t, xét xii luu dng nhü'ng vii an dirn d tuyên truyn phông ngilra và 
ran de ti phirn. T chilic kirn tra, dOn dc, djnh kSi  so k&, tng kt dáng giá vic 
thic hiên các miic tiêu, nhim vii cüa chucmg trInh. 

- Chili trI, phOi hçp cht che vci các lirc luçrng, sir dçing dng b các bin 
pháp cong tác, chili dng nm chic tInh hInh, trin khai các k hoich, phu'ong an 
du tranh, ngãn chãn, kim ch hot dng mua ban ngithi, trong do có vic dánh 
giá, hoàn thin pháp 1ut v phông, cMng mua ban nguo'i. 

- Chu tn pi hcTp vri Hi Lien hip Ph nilr thj xã, phông Tu pháp, phông 
Lao dng- Thu'ong binh và Xã hi, CáC co quan, ban, ngành, Trung tam Van hóa-
Thông tin và Truyên thông thj xä tang cu?mg tuyên truyn phô biên dê nhân dan 
nm du'gc phu'ong thilrc, thu dotn hott dng cua ti phm mua ban ngui, nâng cao 
cânh giác, chu dng phông ngilra, phát hién, t giaC 1oi ti phm nay, thirc hiên 
hiu qua phOng, chong mua ban ngiri trên cac phuong tin thông tin di ching. 

- Tin hành tMng kê v mua ban ngu'i bao dam chat chê, phü hp vi thông 
1 qMc t; xây dirng và tMng nh.t quàn 1 dCr 1iu tMng k v cOng tác phOng, 
cMng rnua ban ngLrO'i. 

- Dé xuât Giárn dôc COng an tinh, Chili tch UBND tinh, Chili tjch UBND thj 
xã khen thuing cac t chilrc, ca nhân có thành tich xut sc trong triên khai thij'c 
hién Chuung trInh phOng, cng rnua ban ngui. 

- Phi hp phOng Tài chinh- K hoch dir toan, phân b ngMn kinh phi phçic 
vii cong tac phông, cMng ti phm rnua ban ngui. 

3. Phông Lao dIng - Thu'ong binh và Xã hi 
- Chili trI thirc hin cOng tác M trçY nn nhân; cüng c& phát trin, cai thin 

chit 1u'cng djch vu, sir diing ngãn sách nhà nuc trong cOng tac M trg nn nhàn bj 
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mua ban thuc trách nhim quán l; thI dim mô hInh h trç nmn nhân hôa nhp 
cong dng cho ntn nhân bj mua ban trñ v; tuyên tuyn, tp hun nâng cao nang 
lirc cho di ngfl lam cong tác h trg nn nhân; kim tra, giám sat vic thixc hin 
cong tác h trq nin nhân. 

- Tang cuè'ng cong tác giám sat, kim tra di vth các t chiii'c, cá nhân hoat 
dng môi giói, t chirc dua ngui lao dng Vit Nam di lam vic Y nu'ó'c ngoai 
theo hçp dng, xir l nghiêm các sai phm lien quan dn hot dng xut khâu lao 
dng trái pháp 1ut; cOng khai các t chirc, doanh nghip drn?'c  phép t chirc du'a 
ngui 1to dng Vit Nam di lam vic ni1c ngoài theo hçip dng và các Ioi phi 
ngithi nuc ngoâi phâi trá. 

- Cung cp các thông tin, s lieu lien quan dn thng kê d phc vi quan N 
dü lieu thng kê v cOng tác phông, chng mua ban nguii. 

4. Trung tm Van hóa - Thông tin và Truyn thông 
- Lông ghép ph bin pháp 1ut và tuyên truyên ye phông chông rnua biii 

ngu?ii vào các hoat dng van hóa, th dçic, th thao và du lich, kt hçip vói xv 
dirng các quy uó'c, huong rnc tui cong dng dan Cu, xây dçrng di sng van hóu 
co quan, t chirc, don vj, trung hçc các khu dan cu trên dja bàn thj xã. 

- Xây drng phóng sr, vit bài tuyên truyn phucmg thiirc, thu don hott dôag 
cüa ti phm mua ban nguii trên các phuong tin thông tin dii chiing 

5. Phông Tur pháp 
- Quàn l, hithng dn, kim tra các hott dng h trçY kt hôn, cho, nhn Coil 

nuôi nhm phông, chng lçii diing hoat  dng nay d mua ban ngui. 
- Phi hcp vâi các don vj có lien quan lam t& cong tác trçl gillp pháp l cho 

nin nhân bj mua ban theo quy djnh cüa pháp lut. 
- Phi hcp vói các co quan, ban, ngành, doàn th, UBND các phu'èng 10 

chuc ph bin giáo dçic pháp lut v phông, chong mua ban ngu'i. 
6. Phông Giáo cliic- lJào t,o 
- Tang ci.Rmg cOng tác tuyên truyn, giáo diic kin thirc phông, chông mua 

ban nguñ vào các hoat  dng ngoti khóa phü h9'p vth yêu câu cua t1rng cap hpc 

sinh nhn bi&, phông tránh. 
- Chi dao  nhà trung thirc hin quãn l chat chë vic h9c tp, hot dng 

ngoi khóa cüa hoc sinh tao moi diu kin d nan nhân là h9c sinh, hoc viên dL1OC 

tham gia hçc tp van hóa, h9c ngh& hôa nhp cong dng, thung xuyen phi hop 
vói gia dInh, co quan, t chüc thçrc hin hiu qua bin pháp phOng, chng rnua hn 
nguYi. 

7. Trung tam Y t thj xã: Chi dio, hrnng dn co si khám, cha bnh phOi 

hop vi co S(y bão trg xä hi và co sâ h trV nn nhân, uu tiën lchám, chüa bnh 
Cho nn nhân bj mua ban. PhOi hop vi các ban, ngành lien quan de xuãt chInh 
sách h trq mua bào him y t di vi nn nhân bj mua bàn tr v dja phuo'ng plli 

hop vth quy djnh cüa pháp lut 
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8. Phông Tài chInh - Kê hoich: Lp dir toán kinh phi, quân 12,  s diing 
thanh quyt toán kinh phi chi thLring xuyên d thrc hin các nhim viii cüa CIivang 
trinh phông, chng mua bàn ngu'?i giai doan 2021-2025 trén dja bàn thj xà theo 
diing quy djnh hithng dn cüa cp trên. 

9. 1Jê nghj U ban mit trn To Quc thj xã 
- Phi hgp vth các ban, ngành có lien quan t chüc trin khai thixc hicn các 

nhiêrn vu cüa ngành trong chuo'ng trInh phông, chng mua ban ngithi giai don 
2021-2025 trên dia bàn thj xà. 

- Tip tiic vn dng, tuyên truyn nhân dan, can b, hi viên, doàn viên tham 
gia phông, chêng ti phtrn rnua ban ngui; tuyên truyn thirc hin phong trào Toàn 
dan bào ye An ninh T quc gAn vi cuc vn dng "Toàn dan doàn két xây dirng 
nông thôn mdi, do thj van minh" 

- Tao diu kin cho nm nhân b mua bàn thrçxc tham gia các chuang trInh 
chInh sách h trg vay vn, dào tto ngh& h trçc tái boa nhp cong dng. 

- Thuè'ng xuyên giám sat vic chip hành pháp lut v phông, chng mua ban 
nguè',i van dông doàn viên, hi viên, nhân dan tIch ci.rc t giác, du tranh, len an 
di vó'i các hành vi mua ban ngtrèi. 

10. Be ngh Hi Lien hip phii nü' thj x: To chirc các lrp tp hun, bôi 
du'o'ng kin thirc phông, chng tôi phm mua ban ngui và t nmn xã hi cho can b 
hôi co s, các hi viên trong hi; t chrc các buài truyn thông phông, chng mua 
bàn ngu'ài tui cong dng, dc bit hurng dn các di tuçmg và nmn nhân là pft nü. 
Lng ghép vci tuyên truyn v bInh ding gii, chng nmn bmo l?c,  bmo hành gia dInh. 

11. Vin kiêm sat nhIn dan thj xã, Tôa an nhãn dan thj xã 
- Thtrc hin thng kê và cung cp thông tin dmT 1iu theo tiêu chI thng kê 

phc vi quán l d lieu cOng tác phông, chng mua ban ngui. 
- Phi hp'p vói 1irc lrnyng Cong an và các ngành lien quan dy nhanh tin d 

diu tra, truy tO, xét xir các vii an mua ban nguô'i, dc bit là trong dct cao diem 
du tranh phông, chêng ti phmrn mua ban ngui. Tin hành xét xir cOng khai các 
v an diem v ti phrn mua bàn nguô'i d tuyen truyn, giáo duc, ran de, phOng 
ngüa ti phrn. 

12. UBND các phu*ng 
- Trin khai thirc hiên các nhiêm vu, giâi pháp, mic tieu, chi tiêu trong kê 

hoch, thirc hin chucrng trInh phông, chng rnua ban ngui giai don 2021-2025 
và dinh hithng dn nàm 2030; thirc hin các homt dng h trç' nmn nhân theo chê d 
quy djnh tai  Nghj djnh s 09/2013//CP ngày 11/01/2013 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Phông, chng mua bàn nguè'i và Thông tu so 
84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 cüa B Tài chInh quy djnh ni dung mirc chi 
ch d h trg nan  nhân và ni dung mrc chi h tr nan  nhân quy djnh tai  Nghj 
dinh s 09/2013/ND-CP ngày 11/01/2013 quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu 
cüa Lut phOng, chng mua ban ngmrñ. 
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- Chü dng thirc hin t& cong tác tuyên truyn vi phuang châm "phôn 
ngiira là co bàn" lng ghép vic thrc hin các ni dung Chuung trInh hành 
phông, chng ti phtm mua ban ngu'i giai doin 202 1-2025 vào các k ho?ch phit 
trin kinh t- xã hi hang näm và t11ng giai dotn các chu'ang trInh và các dir an do 
dja phuong quàn 1 nhu: xóa dói, giárn nghèo, tuyên truyn bInh dng giôi, chônn 

nn bo lirc bto hành gia dInh.. 
- Tto diu kin quam tam h trg chäm soc sirc khOe, dy nghê, giái qu\c'L 

viêc lam vi nn nhân bj mua ban tr nu'c ngoài tth v tái hôa nhp cong dông. 

V. TO CHC THIC HIN 
- Can c1r phân cong trách nhirn ti miic IV K hoch các co quan, ban nginh. 

doàn th, UBND các phung trin khai thrc hin nghiêrn tiic dtt hiu qua cao. 

Cong an thj xã tham muu git'ip Ban chi dao 138 thj xã thirc hin nghiêm tiic 
ch d báo cáo djnh k 6 tháng, 1 närn và dt xut tInh hInh, kt qji.á triên RHI 
thirc hin k hoich v Ban chi dio 138 tinh (qua COng an tinh)./ 

T%'i u/ian: 
- TT BCD 138 tinhi- CAT (d b/cáo) 
- TT Thj iiy, TT HDND thj xã (dê b/cáo) 
- Các phó CT thj xã (dê chi do); 
- Các co quan, ban, ngành, doàn the, cap thj xa 
- UBND các phu'mg 
- Lu'u: VT, CA. 

Doän Tiên Dung 
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