
Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-BCĐ, ngày 08/4/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chong mua bán người - 30/7” năm 2020, 
Ban Chỉ đạo phòng, chông tội phạm; phòng, chông AIDS; phòng, chông tệ nạn xã hội và xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động 
hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch triển khai các hoạt động hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh được tổ chức nhằm triển khai quyết liệt, sâu rộng các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, 
chổng mua bản người - 30/7” và“Ngày toàn dân phòng, chong mua bản người - 30/7”; nâng cao vai trò lãnh đạo, 
chỉ đạo của cấn ủy, chính quyền các cấn trong công tác phòng, chống mua bán người; tạo chuyến biến mạnh mẽ 
về nhận thức và hành động của toàn xã hội vê công tác phòng, chông mua bán người, góp phân làm giảm nguy 
cơ, điều kiện phát sinh tội phạm liên quan đến mua bán người. 

Huy động sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chủ động 
phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, 
xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập với cộng đồng. 

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày toàn dãn 
phòng, chong mua bán người - 30/7” phải được tiến hành thiết thực, cụ thể, hiệu quả và đảm bảo tiết kiệm. 

Ban Chỉ đạo đề ra các nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 
thực hiện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua, bán người phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong 
tục tập quán của từng địa phương, vùng miền, chú trọng tuyên truyền các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh 
trật tự hoặc có nguy cơ cao của tội phạm hoạt động mua bán người./. 

 


