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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020  

trong ngành Giáo dục 

Thực hiện Kế hoạch số 2466/KH-BCĐ ngày 06/7/2020 của Ban Chỉ đạo 

tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCTP, TNXH triển khai 

thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng 

ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 trong ngành 

Giáo dục, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan Sở, 

các trường THPT trên địa bàn tỉnh đối với công tác phòng, chống mua bán 

người; triển khai thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích 

cực về nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và học sinh về phòng, chống mua bán người; góp phần 

làm giảm nguy cơ và ngăn chặn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và học sinh trong nhà trường chủ động phòng ngừa và tích 

cực tham gia đấu tranh với tội phạm mua bán người. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập 

cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về. Nghiên cứu vận dụng các văn bản 

pháp luật có liên quan nhằm phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và học sinh. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người - 30/7” một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế 

của đơn vị mình quản lý.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của 

Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCTP, TNXH về phòng, chống tội phạm mua 
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bán người, cụ thể: Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống tội 

phạm mua bán người”; 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, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực công tác quản lý 

của Thủ trưởng đơn vị, tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong các đơn vị 

trường học. Kịp thời đấu tranh, phát hiện, tố giác và phòng, chống tội phạm, 

cùng với các hành vi vi phạm pháp luật khác mà đặc biệt là bọn tội phạm mua 

bán người.  

3. Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người - 30/7” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo tỉnh về 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCTP, TNXH bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. 

4. Phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học 

sinh tham gia phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục cải tạo người vi 

phạm pháp luật tại gia đình, nhà trường, đa dạng hóa các hình thức, áp dụng các 

biện pháp phù hợp để toàn trường tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý đối 

tượng đặc biệt. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”, tuyên truyền phát động đến đông đảo cán bộ, giáo 

viên, người lao động và học sinh tham gia phong trào phòng ngừa, phát hiện tố 

giác tội phạm; phát hiện đấu tranh và lên án mạnh mẽ với tệ nạn xã hội. 

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn, kịp thời 

thông tin trong công tác đấu tranh, ngăn chặn bọn tội phạm mua bán người.  

6. Tổ chức học tập, quán triệt văn bản, Chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về 

phòng chống tội phạm của các cấp có thẩm quyền; tọa đàm, giao lưu, ngoại 

khóa, tổ chức sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp trao đổi thảo luận gắn với tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm xã hội nói chung và tội phạm mua bán người nói 

riêng; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật vào một số môn học như: môn 

Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử,... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Sở 

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai 

thực hiện đối với các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 
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- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Phòng Cảnh sát 

hình sự - Công an tỉnh theo thời gian quy định. 

2. Văn phòng Sở  

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này tại cơ 

quan Sở và phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. 

3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Sở  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp để triển khai 

thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.  

4. Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh 

 Triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm nêu trên sao cho phù hợp với 

tình hình thực tế tại đơn vị và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục) 

trước ngày 30/7/2020. 

Nhận được Kế hoạch này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ (biết,chỉ đạo); 

- Các trường THPT trên địa bàn tỉnh (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB&QLCLGD (T04).                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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