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BÁO CÁO
Tổng kết 05 năm Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Thực hiện Văn bản số 1195/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 24/6/2020 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ về việc báo cáo tổng kết 05 năm
thực hiện Đề án 3 “tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”
thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020, Uỷ ban
nhân dân huyện Thanh Thủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020
1. Đặc điểm tình hình:
Thanh Thủy là huyện miền núi nằm phía Tây nam tỉnh Phú Thọ, tổng diện
tích tự nhiên là 124 km2, dân số trên 85 nghìn người, có 11 đơn vị hành chính và
có tuyến giao thông đường thủy chạy dọc Sông Đà dài 32km; hai tuyến giao thông
đường bộ chạy qua tỉnh lộ 317 từ đầu cầu Trung Hà (Hà Nội) đi Sơn La và chạy từ
Tam Nông đi Hòa Bình là tuyến giao thông quan trọng của huyện với các huyện,
tỉnh bạn. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thời gian qua ổn định, nhân dân huyện
Thanh Thủy chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, tốc độ phát triển kinh tế và
các dịch vụ không ngừng được mở rộng do đó công tác quản lý Nhà nước và công
tác phòng, chống mua bán người ngày càng phức tạp.
Với sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền, sự vào cuộc của các cấp, các ngành
và toàn xã hội nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội đã được triển khai,
ban hành các chương trình, kế hoạch tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về được triển
khai có hiệu quả đã góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành:
- Ủy Ban nhân dân huyện thường xuyên kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phòng,
chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người và
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
- UBND huyện hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các cơ quan liên
quan phối hợp để triển khai công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy,
tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm, công tác phòng chống mua bán người và phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện;
- Thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền các chương trình phòng,
chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, chương trình phòng, chống mua bán người

cho cán bộ, công nhân viên chức, các trường học, học sinh, hội viên, đoàn viên và
nhân dân, nhằm góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạn chế các
hành vi vi phạm Pháp luật về mua, bán người;
- UBND huyện cũng đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng văn bản và triển
khai đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về thực hiện các biện pháp nắm tình
hình, tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt
động của tội phạm mua bán người; công tác phát hiện, tiếp nhận nạn nhân bị mua
bán, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để kịp thời có biện pháp xác minh, hỗ trợ.
- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ như: Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống
mua bán người 30/7”.
3. Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra
Trong giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn huyện Thanh Thủy chưa phát
hiện vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán người. Do vậy Huyện chưa phải
tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, giải quyết trường hợp công dân nào là nạn nhân bị
mua bán trở về.
4. Kết quả thực hiện các hoạt động chính:
a) Kết quả thực hiện công tác “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân”
- Sẵn sàng tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán tự
trở về trong giai đoạn 2016-2020.
- Có kế hoạch để thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành
niên đi cùng với nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp
nhận, hỗ trợ nạn nhân và quá trình giải quyết vụ án mua bán người từ khi khởi tố, điều
tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật.
- UBND huyện chỉ đạo Công an huyện xây dựng và triển khai nghiêm túc, có
hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, triển khai đồng
bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để
có biện pháp quản lý, đấu tranh phù hợp, thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp
nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân kịp thời. Để tiếp nhận và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị
mua bán, bảo đảm quyền và lợi ích của nạn nhân, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập
cộng đồng, hằng năm UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
tham mưu xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và được
triển khai có hiệu quả.
- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm tại
các Hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh,
xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.
- UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ban
ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin
đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; đã
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góp phần không nhỏ trong nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân nhằm hạn chế
tình trạng tội phạm xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng công an huyện làm tốt
công tác phòng ngừa, kiềm chế phát sinh tội phạm.
b) Kết quả thực hiện công tác “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”
- Công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân
và tại cộng đồng giai đoạn 2016-2020 không có trường hợp nào. Cụ thể:
+ Tổ chức tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ hòa nhập cộng
đồng: Không có;
+ Nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân: Không có;
+ Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân: Không có;
+ Triển khai xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng: Không có.
- Sẵn sàng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ
hòa nhập cộng đồng.
- Hằng năm luôn có sự đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán trở về; từ đó có kế hoạch giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, tham gia lao động, làm
kinh tế, tránh kỳ thị, phân biệt đối xử và tạo điều kiện để họ có công ăn việc làm, ổn
định cuộc sống khi có trường hợp xảy ra trên địa bàn. (Có phụ lục kèm theo)
5. Kinh phí thực hiện
- Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm (giai đoạn 2016-2020): Không có
- Các nguồn kinh phí khác: Không có
6. Nhận xét, đánh giá
Những thuận lợi
Đề án được sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể nhân
dân tham gia; qua nắm bắt tình hình, đánh giá và dự báo chính xác tình hình đã chủ động
phòng ngừa, xây dựng phương án kịp thời trong phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật trong hoạt động mua bán người; công tác tuyên truyền sâu rộng đến
những đối tượng có nguy cơ cao, những nơi sử dụng nhiều lao động nữ... được quan
tâm, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về mua bán người làm giảm phát sinh
tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.
Khó khăn, tồn tại và hạn chế
Đội ngũ cán bộ chưa bố trí được định biên chuyên trách công tác phòng, chống
tệ nạn xã hội ở cấp huyện, xã, chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa phát huy được vai trò
tham mưu cho chính quyền địa phương; công tác thông tin báo cáo chưa thường
xuyên, chưa phản ánh đầy đủ tình hình, những khó khăn vướng mắc trong công tác
phòng, chống mua bán người để có biện pháp giải quyết kịp thời.
Công tác phòng, chống tệ nạn mua bán người tuy có chuyển biến nhưng chưa
thực sự tạo được phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Phong trào xây dựng
xã lành mạnh không có tệ nạn xã hội chưa thực sự bền vững.
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Bài học kinh nghiệm
Việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người phải có sự tập trung,
thống nhất giữa cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ giữa các
ban ngành, đoàn thể liên quan và thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp chuyên
môn nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên với giải
quyết theo từng địa bàn, khu vực.
Tiến hành đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục, điều tra, đấu
tranh, xử lý, hỗ trợ nạn nhân, dạy nghề, giải quyết việc làm…, trong đó đặc biệt coi trọng
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao
nhận thức, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ là nạn nhân của hoạt động mua bán người.
II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Giảm tối đa nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người, thực hiện
hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo về và hỗ trợ nạn nhân mua bán trở về.
b) Mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu 1: Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và
toàn xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mua bán người.
- Mục tiêu 2: Đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xét xử tội phạm
mua bán người.
- Mục tiêu 3: Tiếp nhận, xác minh, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân kịp thời,
an toàn nhằm đảm bảo quyền lợi lợi ích của nạn nhân.
- Mục tiêu 4: Hoàn thiện pháp luật và thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật
về phòng, chống mua bán người.
- Mục tiêu 5: Tăng cường hợp tác và thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống
mua bán người.
c) Các chỉ tiêu cụ thể
- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác
định nạn nhân bị mua bán.
- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy
định của pháp luật.
- 100% nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Các nhiệm vụ
- Tiếp tục chỉ đạo, xác định công tác phòng chống mua bán người là nhiệm vụ
lâu dài, thường xuyên trong Chương trình công tác và là một trong những chỉ tiêu để
đánh giá kết quả công tác hàng năm, thực hiện lồng ghép các Chương trình, Kế hoạch
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phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội để ngăn chặn, kiềm
chế tệ nạn mua bán người, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp người dân nâng cao nhận thức,
kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội
phạm mua bán người. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm phát huy sức
mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện kế hoạch.
- Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các trung tâm môi giới,
giới thiệu việc làm, công ty đào tạo, xuất khẩu lao động nhằm tránh việc lợi dụng hoạt
động này để thực hiện hành vi mua bán người.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân
để từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến các địa phương làm tốt công tác
tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân.
- Đấu tranh triệt phá có hiệu quả các đường dây hoạt động mua bán người liên
tỉnh, liên huyện, các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về mua bán người.
b) Các giải pháp
- Đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống
mua bán người, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và ý thức của
người dân trong phòng, chống tội phạm mua bán người, nâng cao nhận thức phòng,
chống mua bán người tại cộng đồng.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung
công tác quản lý người nước ngoài, công tác quản lý nhân hộ khẩu quản lý ngành nghề
kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ internet, tăng cường tuần tra, hướng
dẫn cho người dân về các thủ tục xuất, nhập cảnh, tuyên truyền vận động không tự ý
xuất cảnh trái phép nhằm không để tội phạm mua bán người lợi dụng hoạt động.
4. Nguồn lực thực hiện và cơ chế huy động
a) Nguồn lực
- Từ nguồn kinh phí Trung ương
- Từ nguồn kinh phí địa phương
- Nguồn lực khác: Nguồn huy động từ Quỹ phòng, chống tội phạm, nguồn tài
trợ, viện trợ quốc tế và của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của
Pháp luật.
b) Cơ chế huy động
Huy động nguồn lực theo quy định của pháp luật.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Đề nghị bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống mua bán người.
- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác
phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, huyện về kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp
nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.
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Trên đây là Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 3 "Tiếp nhận, xác minh,
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán" thuộc Chương trình phòng, chống mua bán
người giai đoạn 2016-2020. UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động-TBXH (B/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy
Email: Ubthanhthuy@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 06-07-2020 17:11:59 +07:00

Nguyễn Văn Đức
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Phụ lục 3
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU
Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”
giai đoạn 2016-2020
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày … tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Thanh Thủy)
ST
T

Nội dung

I.

THỰC TRẠNG TÌNH
HÌNH
Tổng số người được tiếp
nhận, xác minh
Tổng số người được xác
định là nạn nhân
Giới tính, độtuổi
- Nam
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
- Nữ
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
Dân tộc
- Kinh
- Dân tộc khác
Người nước ngoài
Hình thức mua bán
- Bị mua bán trong nước
- Bị mua bán ra nước ngoài
+ Trung Quốc
+ Lào
+ Campuchia
+ Thái Lan
+ Malaysia
+ Anh
+ Nga
+ Các nước khác
Hình thức tiếp nhận
- Tự trở về
- Được giải cứu
- Trao trả song phương

1.
2.
a.

b.

c.
d.

e.

3.

Số nạn nhân, người thân
thích của họ được bảo vệ
theo quy định của pháp luật

Đơn vị
tính

Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện Thanh T
Email: Ubthanhthuy@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 06-07-2020 17:11:51 +07:00

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
2020

Tổng
giai
đoạn
20162020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
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II
1
2

3

4
4.1
4.2

4.3

a.

b.

4.4

KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Văn bản chỉ đạo, điều
hành
Các hoạt động truyền
thông
- Số buổi truyền thông về
mua bán người
- Số người tham gia các
buổi truyền thông
Số pano, áp phích, tờ rơi về
mua bán người:
- số pano;
- số áp phích;
- số tờ rơi.
Tập huấn nâng cao năng
lực cho cán bộ làm công
tác hỗ trợ nạn nhân
Số cuộc tập huấn
Số người được tập huấn
Kết quả công tác hỗ trợ
nạn nhân
Tổng số nạn nhân được hỗ
trợ
Số người được hỗ trợ nhu
cầu thiết yếu và chi phí đi
lại
Số nạn nhân có nhu cầu
vào lưu trú tạm thời tại cơ
sở trợ giúp xã hội/cơ sở hỗ
trợ nạn nhân
Giới tính, độtuổi
- Nam
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
- Nữ
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
Được hưởng các dịch vụ hỗ
trợ trong thời gian tại cơ
sở trợ giúp xã hội/cơ sở hỗ
trợ nạn nhân
- Nhu cầu thiết yếu
- Chăm sóc y tế
- Tư vấn tâm lý
- Trợ giúp pháp lý
Số nạn nhân được hỗ trợ

Văn
bản
Buổi
Lượt
người
Pano
áp
phích
tờ rơi

01

01

01

01

01

05

0

01

01

02

01

04

0

100

120

200

90

510

5

Cuộc
Lượt
người
Người

6

15

15

11

48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Người
Người

Người
Người
Người
Người
Người
Người

Người
Người
Người
Người
Người

0

8

0

0

0

0

0

.

hòa nhập cộng đồng
a. Trợ giúp pháp lý
b. Hỗ trợ học văn hóa
c. Hỗ trợ học nghề
d. Hỗ trợ tìm việc làm
e. Hỗ trợ vay vốn
Tổng số tiền
g. Trợ cấp khó khăn ban
đầu
Tổng số tiền

Người
Người
Người
Người
Người
Triệu
đồng
Người
Triệu
đồng
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