
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH BA RjA — VUNG TAU Doe 1p - Tir do - Hnh phñc 

S:  4t( /KH-UBND Ba Rja — Vüng Tàu, ngày 06 tháng4..—nám 2021 

KE HOILCH 
Phông, chông mi dam giai do.n 2021-2025 

Can cu Pháp lnh Phông, cMng mai  dam ngày 17/3/2003; Nghj djnh s 
178/2004/ND-CP ngày 15/10/2094 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt 
so diêu cüa Pháp 1nh Phông, chông rnai dam; Quyêt djnh so i 629/QD-TTg ngày 
28/9/2021 cüa Thu trnng ChInh phü ye vic phê duyt Chuo'ng trInh phông, chông 
mai dam giai doan  2021 — 2025. UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành Kê 
hoach phàng, chông mai  dam giai doan 2021 — 2025 (sau day gi tat là Kê hoach) 
vâi các ni dung sau: 

I. MUC  DICH, YEU CAU 
1. Quan diem 
- Thrc hin dng b các bin pháp tuyên truyn, giáo dic, kinh tê - xà hi, 

hành chInh, hInh sir và các bin pháp khác trong phông, chông t nan mai darn 
nhàm bào v thuân phong m tyc và truyên thông van hoá tot dçp cüa dan tc; 
gop phân tang cuông trt t1r, an toàn xa hi, bâo v si.rc khoê nhân dan, thñc day 
lien b xã hi. 

- Ly phông ngüa là trong tam trong cong tác phông, chng t nan mai darn; 
kêt hçip phông, chông t nan mai dam vâi phông, chông t nan  ma tày và phông, 
chông nhirn HIV/AIDS. To chirc các hot dng nâng cao nhtn thuc, giáo diic lôi 
song cho ngui dan, dc bit dôi vi thanh thiêu niên, h9c sinh, sinhviên. Dông 
thi xü l nghim minh các hành vi vi phm pháp 1ut Co lien quan den mai  darn. 

2. Muc dIch 
Tang cuing các hoat  dng phOng, chng mai  dam nhm giàrn s ngui 

tharn gia hoat dng rnua ban dam, giám các hành vi vi pharn pháp 1ut lien quan 
den mai  darn, gop phân dam bâo an ninh trt t11, an toàn xA hi. Han  chê các ânh 
hung dote nan  rnai darn gay ra dôi vi sir phát triên kinh tê - xã hi. Darn bào 
sir bInh däng, chü tr9ng các ho trçl xã hi, thüc day vic darn bào quyên tiêp cn 
va sir dng các djch vii an sinh xä hi, tao  co hi dê ngui ban dam thay dôi hành 
vi, hOa nhp cong dOng mt each ben vü'ng; dOng thai tao  sr chuyên biên math 
me ye nhân thüc, nang cao tinh than trách nhirn cüa các cap, các ngành và toàn 
xâ hi trong cOng tác phOng, chông mai  dam trên dja bàn tinh. 

3. Yêu câu 
- Phát huy tinh chü dng, trách nhim cüa các cp üy Dâng, chInh quyn và 

sr phôi hçp, tharn gia cOa các tO chüc, doàn the, ng1O'i dan trong cOng tác phOng, 
chông mai  darn. 
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- Phông, chông mai  dam phâi dira trên nguyen tc dam bâo và ton tr9ng 
quyên con ngui, chü tr9ng den vtn dê giói, chng k' thj, phân bit dôi xi:r dôi 
vài ph%i nct, tré em và các nhóm yêu the khác. 

- K thra, phát huy nhtmg kinh nghim hiu qua trong cong tác phông, 
chông mi dam tr nhctng giai don truâc, dông thai dam bão các nguôn hrc cho 
cong tác phông, chOng mti dam phü hçip vii khà näng và diêu kin phát triên kinh 
tê - xà hi. UBND các huyn, th xã, thành phô chñ dng bô trI nguôn 1rc cho 
hoit dng phông, chông mai  dam  tai  da phuong. 

II. CII! TIEU vA NHIM VU CIJ THE DEN NAM 2025 
1. Nâng cao hiu qua cong tác truyn thông, tuyên truyn, ph bin, 

giáo duc ye phông, chông mi dam 

a) Chi tiêu 
- 100% s xã phithng, thj trn (g9i chung là cp xä) to churc duc It nht 

mt hInh thüc tuyên truyên ye phông ngira mai  dam và duçic duy trI thuOng xuyên. 

- Thông tin v phOng, chng mai  dam dugc dàng tái trên co' quan báo chI 
cap tinh và Dài truyên thanh cap huyn It nhât mt tháng mt lan. 

- 100% ngui lao dng tai  các co s kinh doanh djch vv d phát sinh t nan 
mai dam; It nhât 60% ngui lao dng trong các khu cong nghip; 70% h9c sinh, 
sinh vien các truông trung h9c phô thông, Co so giáo diic dai  h9c Va CO SO giáo 
dçic nghê nghip duqc tuyên truyên, phô bien chinh sách, pháp 1ut, cung cap 
thông tin, kien thirc ye phông, chông t nan  mii dam. 

b) Nhiêm vu 
- Xây dirng và thi.rc hin các chin lugc truyn thông ye chü truong, chInh 

sách cüa Dâng, Nba nuOc dôi vOi cong tác phông, chông mai  dam; giàm kSi  thj, 
phân bit dôi xir cüa cong dông dôi vOi nguOi ban dam. 

- Tang cung tuyên truyn phông ngüa dn toàn xä hôi, chü tr9ng a các 
khu vi.1c mien nái, vñng yen bien, dja phuong có nhiêu nguai di cu d han  che 
phát sinh mOi so nguOi tham gia mi dam. 

- Xây dirng các chuyen trang, chuyen m11c, các tiu phm, k si1, bài vi& 
và tang thOi lugng truyên thông ye tInh hInh t nn mai  dam, cong tác phông, 
chông mai  dam tren các phuo'ng tin thông tin dai  chüng cap tinh và cap huyn. 

- Di mOi cách thüc, nôi dung cong tác truyn thông theo huó'ng sinh dng 
d thu ht giOi tré, thông qua 1mg drng cong ngh thông tin và truyên thông, qua 
mng Internet và mng xà hi; các hInh thüt truyen thông tr11c tiep tai  cong dOng, 
có tInh tuong tác cao tai  các khu cong nghip, truOng hoc, khu dan cu,... 

- Lng ghép, thit k, phát trin các chuo'ng trInh, tài lieu, cong cii truyn 
thông, tuyen truyên ye phông, chông mai  dam phü hçip vOi tü'ngnhóm dôi tup'ng, 
dia phuong, cong dOng, tp trung vào các dOi tu'çYng là thanh thiêu niên, hçc sinh, 
sinh viên, ngu&i lao dng trong các co sO kinh doanh, djch vii dê phát sinh t nn 
mai dam, nguOi lao dng trong các khu cong nghip ye tác hai  cña t nan mai 
dam, pháp 1ut ye phông, chông mai  dam, hành vi tInh dçtc lành manh,  an toàn. 

- To chCrc biêu duong, tOn vinh, khen thuOng d& vOi nhng tp th& Ca nhan 
có nhiêu dóng gop cho cOng tác phOng, chOng mai  dam theo quy djnh hin hành. 
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2. Tip tiic dy minh thijc hin các ho,t dng phông ngra mi dam 
thông qua lông ghép các chu'ong trInh có lien quan tti da bàn co s&. 

a) Chi tiêu 
- 100% các các huyn, thj xã, thành ph xay drng k hoch và t chüc thrc 

hin các hoat dng phông, chông t nn mai  dam. 
- It nht 50% các huyn, thj xA, thành ph 1ng ghép nhirn vi phông, chng 

t nn mi dam vâi vic thirc hin các chuang trInh phát triên kinh tê- xã hi, các 
chi.rcing trInh an sinh, trg giüp xã hi, chuang trInh phông, chông ma tüy, phông 
chông mua ban ngithi, chuang trInh phông, chông HI V/AIDS. 

b) Nhiêm vu 

- T chüc diu tra, khâo sat, rà soát, dánh giá, d1r báo tInh hInh cüa ngthi 
có nguy co' cao hoit dng mai  dam, ngui ban dam có khó khän ye tài chInh, 
thanh niên chua có vic lam, ngui lao dng trong các co so' kinh doanh djch v11 
dê phát sinh t nn mai  dam và các chuang trInh phát triên kinh tê - xã hi, an 
sinh xã hi, bâo trg xã hi ti dja phuang de hu&ng mic tiêu cüa các chuang trInh 
den các nhóm dôi tucYng nay. 

- Xây dirng các hoit dng 1ng ghép cho nhóm phii n1 có nhu cu tim kim 
vic lam trong các chuung trInh ye dy nghê, tim vic lam, h trg vay von, giãm 
nghèo nhäm cung cap cho hç các cci hi 1ira ch9n cong vic phi hçrp. 

- Xây dmg và th chirc trin khai các k hoach 1ng ghép vic th1rc hin các 
Chuo'ng trInh an sinh xã hi, chucing trInh phông, chông ma tüy, phông, chông 
HI V/AIDS tai  dja phuang vi nhim vi phông, chông mi dam. 

3. Tang ctrông thanh tra, kiêm tra; kjp thai phát hin, xii' l' các vi phim 
pháp lut ye phông, chông mai dam; diêu tra, truy to các ti plitm lien quan 
den mai dam. 

a) Chi tiêu 

- 100% tin t giác, tin báo, khiu ni hành vi vi phm pháp 1ut v phông, 
chông mai  dam duc tiêp nhn, xác minh, phân loai, xir 1 kjp thôi. 

- Tang cuèng cong tác kim tra các co s kinh doanh djch vi d phát sinh 
tê nan mai  dam, dam bão 100% so co s& duc kiêm tra It nhât 01 lan trong närn. 

b) Nhiêm vu 

- Xây dimg co ch phi hçip, quy trInh xir 1 trong vic tip nhn thông tin, 
diêu tra, xü 1 các hành vi vi phm pháp 1ut ye phông, chông mi dam giUa các 
co' quan quán 1 nba rnthc lien quan theo hu'óng mi khâu có mt dâu môi ciii the 
chju trách nhim; thiêt 1p  co chê lien ngành trong vic thirc hin nhirn vi phông, 
chOng mai  dam. 

- Thành 1p và kin toàn Di kim tra lien ngành phông, chng mi dam 
(Dci kiêm tra 178) theo Nghj dnh so 178/2004/ND-CP ngày 15/10/2004 ciia 
ChInh phii quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cfia Pháp lnh Phông, chông mai 
dam dam bâo tinh gun, hiu hrc, hiu qua trong to chrc và hot dng. 

- Kim tra, quán 1 chit chë diu kin thành ltp yà hot dng kinh doanh, 
djch vii d phát sinh t nn mti dam theo quy djnh ciia pháp 1ut nhãm phông 
ngüa, phát hin và ngän chn vic lqi ding các hott dng nay dé to chirc hot 
dng mti dam. 
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- Tang cuông quán 1 v an ninh, trt t?;  t chirc diu tra, khárn phá các v 
an, triêt phá cac to chüc pham tôi lien quan den mai  dam. Nâng cao hiu qua cong 
tác kiêm tra, giám sat các hoat dông dau tranh phông, chông vi phrn hành chInh, 
ti phtm lien quan den mii dam tü Ca s; kjp thi truy tO các ti phm lien quan 
den mai dam. 

4. Xây dçrng, trin khai các hott dIng can thip giãm tác hi, phông 
ngü'a lay nhiêm các bnh xa hi và HIV/AIDS, phông ngira, giãm tInh tring 
bo lirc trên cr s& gi&i trong phông, chông m1i dam. 

a) Chi tiêu 

- It nht Co 02/08 huyn, th xã, thành ph xây dirng, trin khai rnO hInh thI 
diem ye phOng ngüa mi dam, h trq can thip giám hi, phông, chông bao  lirc 
trên Ca sâ gii, dam báo quyên cüa ngui lao dng trong các Ca so kinh doanh 
dich vu dê phát sinh t nan mai darn, cung cap djch vii h trg boa nhp cong dông 
dôi vOi nguOi ban dam. 

- It nht 60% nguOi ban dam có nhu cu và dü diu kin dc tip cn vâ 
sü diing các dch vii ho trq xa hi, hOa nhp cong dông. 

b) Nhiêm vu 
- Dánh giá, tài lieu hóa, chun hóa các diu kin, quy chun, tiêu chuân, 

chat lugng dtch  vi can thip giãm hi, ho trçY xa hi trong phông, chông rni dam 
dê huOng dan triên khai thirc hin. 

- Tip tiic xây dimg, nhân rng các mô hInh thI dim có hiu qua cüa giai 
doan 2016 - 2020 theo huOng h tr trao quyên, tang cuOng sl1 tham gia cüa các 
nhóm dông däng, nhóm t1r hrc, câu 1c b cüa ngt.rOi ban darn trong vic giái quyêt 
các van dê lien quan. 

- Hmnh thành mng luOi ca sO cung cp djch vii h trg giãm hai,  phOng, 
chông bto 1irc trên Ca sO gi&i, hôa nhtp cong dông cho ngu0i ban darn có sir tham 
gia cüa các ca quan nhà nuOc, các to chüc xä hi, doanh nghip, chuyên gia, cá 
nhân trong và ngoài rnrOc và mt so nhórn dOng dang, nhórn tu 1irc, câu 1tc bt cüa 
nguOi ban dam. 

Tang cu'Ong h trV,  du tu ngun hrc dê cãi tto, mO rng, nang cap ca sO 
vat chat, trang thiêt bj cho các ca sO, mng luOi cung cap djch vii h trq ye giao 
dic nghe nghip, chäm soc siirc khOe, phOng ngra lay nhiern các bnh xã hi và 
HIV/AIDS, hO trçY hôa nhp cong dOng dOi vOi nguOi ban darn. 

5. Dào to, tp hun, bui dtrrng nãng cao nãng liuc, chuyên môn, nghip 
vii cho di ngfl can b, cong chfrc, viên chfrc, chiên si, cong tác viên trong 
thrc hin nhim vii phông, chông miii dam. 

a) Chi tiêu 
- It nht 70% dôi ngü can bô, cong chüc, viên chñ'c, chin si, cong tác 

vien cap tinh và 50% Ocâp huyen, cap xä, các ca quan, tO chOc có lien quan 
den linh vxc phOng, chông mi dam duc dào t?o,  bôi du'ng, tp huân nãng 
cao nãng 1irc chuyên môn, nghip vi ye cOng tác phOng, chong rni dam; thirc 
hin các can thip giám hi; phông, chông bao  hrc tren ca sO giOi; hO trg hOa 
nhp cong dOng dôi vOi nguOi ban darn. 

b) Nhiêm vu 
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- Xây dirng, biên soan tài 1iu, các san phm mang hInh thirc tuyên 
truyên: Khâu trang, áo, mu, quat tay, viêt, so tay .., triên khai các chi.rang trInh 
dào tao,  bôi duOng, tp huân, huông dan, cp nhQtt kiên thirc, Cong ngh, k 
nàng tu van, ho trç thirc hin cOng tác tuyên truyên và hu'ó'ng dn cong dông 
ye phông, chông mai  dam. 

- T chüc dào tao,  bi duO'ng, tp hutn cho di ngü can b, cOng chüc, viên 
chüc, chiên sT lam cong tác phông, chông t nan  xã hi các cap, các ngành có lien 
quan; 11g1thi tr1rc tiêp tham gia cung cap djch vi h trçY xã hi cho ngui ban dam 
hôa nhp cong dông mng hthi báo cáo viên, tuyên truyên viên, tInh nguyen viên, 
cong tác viên các cap ye cOng tác phông, chOng rnti dam. 

III. GIAI PHAP THU'C HIN 
1. Giái pháp tang cu'ô'ng cong tác quãn 1 nhà nu'rc v phông, chng 

mi dam 
- Tip tic rà soát, h thng các van bàn quy phm pháp lut trong linh virc 

phông, chông t nan mai dam, van hóa, y tê, cap giây phép dãng k' kinh doanh 
cac co sa kmh doanh dich VU CO diêu kiên d phat srnh tê nan rnai darn tu do tap 
hçip kiên nghj, dê xuât den CáC cY quan Co thâm quyên si:ra dôi, bô sung, diêu 
chinh, thay the cac quy djnh không con phü hp, ban hành mi nhung van bàn 
quy pham pháp lut, chInh sách ye phOng, chông mai  dam; 

- Thrc hin nghiêm chi dao  cua Trung uong và quy djnh cüa pháp lut 
trong cong tác phông, chông mai  dam, xây di.rng và triên khai kjp thai CaC chính 
sách lien quan den hoat dng mai  dam va h tr? ngithi ban darn phü hçp vO 
quy djnh cña pháp 1ut va tInh hInh thrc tê tai  dja phuong; 

- D nghj Hi dng nhân dan tinh ban hành Nghj quyt v chInh sách 
cOng tác phông, chông rnai dam va triên khai CáC hoat dng ho trç' giám hai 
trong cong tác phông, chông rnai dam. 

- Nâng cao hiu lrc, hiu qua và trách nhim quàn 1)2 nhà nuc ye cOng 
tác phOng, chOng rnai  dam tren dja bàn, xác dnh rO vai trô, trách nhim Ca nhân 
cua ngixôi thirng dâu Cap üy Dàng, chInh quyên, thu truàng cac Co quan lien 
quan khi d phát sinh t nan mai dam trên da bàn quàn 1)2; COi hiu qua cOng 
tác phông, chOng mai  dam là mt trong nhUng chi tiêu thi dua, dánh giá hang 
näm dOi vói to cht'rc, cánhân. Tang cung cong tác giáo dc, phông ngüa, ngan 
chtn và xu 1)2 kiên quyêt nhüng can bô, dãng viên có hành vi thiêu trách nhim 
bao che, dung t1Tng, tham gia t nan  rnai dam; 

- Nâng cao hiu qua phi hgp cüa T COng tác lien ngành phông, chng 
mai dam tinh, giüa các So, ban, ngành, UBND các huyn, thj xã, thành phO 
trong hoat  dng thanh tra, kiêm tra, giao ban, thông tin, báo cáo, thuOng xuyên 
trao dôi, kp thOi dê xuat bin pháp tháo gi khó khän; 

- T chrc rà soát, thng k, dánh giá thirc trang tInh hInh t nan rnai dam, 
tInh hInh ti pham 1in quan dn hot dng mi d&m, các co sO kinh doanh, 
djch v11 vi pham pháp lut v phOng, chng mai  dam lam co sO xây dung du 
lieu, thiet lap h thông thông tin quàn 1)2 ye tInh hinh t nan  rnai dam trên dja 
bàn quân 1)2. 

2. Giãi pháp to chirc thijc hin 
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- Các cap üy Dãng phái xây dçrng Nghj quyêt chuyên dê ye cong tác 
phông, chông mai  dam; thithng xuyên quan tam cOng tác lãnh dto, chi dao  h 
thông chInh tn, cüa dja phuong thirc hin có hiu qua cong tác phông, chông 
mi dam. 

- Tang cuè'ng sr chi dao  cüa UBND tinh, Ban Chi do 138 tinh doi vi 
các S, ban, ngành và UBND các huyên, thi xã, thành phô trong vic triên khai 
cong tác phông, chông mi dam theo chüc näng nhim vi du'gc phân cOng. 

- UBND các cp phài dua cong tác phông, chng mai  dam là mt trong 
các nhim vi phát triên kinh tê - xã hi cña da phuong; chi dito thirc hin lông 
ghép cong tác phông, chông mai  dam vi các chuong trInh an sinh xà hi; 
phông, chông HIV/AIDS; phông, chông ma tüy, phông, chông rnua ban nguii. 
Tp trung chi dao  thirc hin các khu vrc tr9ng diem; uu tiên nguôn lirc cho 
vüng sau, vüng xa, khu virc biên giâi, vüng biên. 

- Tang cung cOng tác phi hçip lien ngành thông qua cong tác xây drng, 
k kêt và thrc hin có hiu qua quy chê phôi hçrp. Duy trI Co chê trao dôi thông 
tin, báo cáo, kiêm tra, dánh giá, so kêt, tng kt gi1ra các S, ban, ngành, don 
vj,UBND các huyn, th xà, thành ph ye cong tác phông, chông mai  dam 
nhäm rut kinh nghim trong vic chi dao,  diêu hành và nhân rng các mô hInh, 
phuong pháp, giái pháp có hiu qua cao. 

- D ngh Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các to chirc doàn 
the chInh tr - xã hi tinh tang cthng chi do, to chirc các hoat  dng giám sat 
vic thrc hin nhim vu phông, chông mai  dam cüa các S, ban, ngành và 
UBND các cap. 

3. Giãi pháp huy dng nguin hyc 
- Tp trung kinh phi d thirc hin các hott dng tr9ng diem, uu tiên; buy 

dng nguOn 1irc, sir tham gia cüa CáC co quan, to chüc, cá nhân và cong dông 
vào các boat dng phông ngra, ho tro giám hai,  hôa nhp cong dông cho ngui 
ban dam. 

- Dy manh  xà hi hóa; buy dng các t chtrc xã hi, t chüc dra vào 
cong dOng, các câu lac  b, nhóm t1r lirc, nhóm dông dang tham gia cOng tác h 
tnq xâ hôi, h trçi bOa nhp cng dOng dOi vó'i ngui ban dam. 

- T chirc thrc hin 1ng ghép nhim viii phOng, chông mai  dam vi 
chuong trInh phát tniên kinh tê - xã hi, các chuong trInh an sinh, trçl gi1p xà 
hi, chuong trInh phOng, chông ma tñy, phông chOng mua ban ngu'i, chu'ong 
trInh phông, chOng HI V/AIDS. 

4. Giãi pháp hçp tác quc t 
Tnanh thu sr tài trq v tài chInh, giüp d ye chuyên mOn k thut, kinh 

nghim, sir ding có hiu qua các nguOn tài trg buy dng dugc cña các tO chüc 
quôc tê, tO chuc phi chInh phü tnong cOng tác phông, chOng mai  darn. 

5. Giái pháp v tuyên truyn 
- Tp tnung dy manh  cOng tác tuyên truyn, pM bin chü truong, chInh 

sách cUa Bang, pháp 1ut cña Nha nuc ye phOng, chOng mai  darn cho các tang 
lap nhân dan trong xà hi, tp trung vào dOi tuqng có nguy co cao nhu: h9c sinh, 
sinh viên, lao dng chua có vic lam, nguai lao dng nhp cu tai  các khu cOng 
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nghip, khu ch xut, ... dc bit là nhóm lao dng di cu, tim vic lam noi khác 
va nhân viên tai cac Co so krnh doanh dich vu dê bi lcn dung dé boat dông mai 
dam bang nhiêu hInh thüc, ni dung phong phü, phü hqp vi tüng dôi ti.rng dé 
nâng cao nhn thirc ye tác hai  cüa t nan  mi dam và vic lay nhiêm I-IT V/AIDS; 
gän v&i cuc 4n dng "Toàn dan doàn kêt xâu dijng dyi song van hóa", "Gia 
dInh van boa" két hqp vi phong trào "Xây dimg phu&ng, xâ, thj trân lành manh, 
không có t nan  ma tñy, mai  dam". 

- Xây drng b cong cii truyn thông, các chuyên trang, chuyên mvc,  các 
tiêu phâm, k si, bài viêt và tang thyi luvng phát song, dua tin ye tInh hInh t nan 
mai dam, lay nhim HIV/AIDS trên các phuong tin truyên thông, báo chI, mng 
xâ hi, internet; da dng các hInh thüc truyên thông tai  cong dOng thông qua các 
hi thão, buôi thào 1un nhóm, nói chuyn chuyên dê, chü trçng irng diing cong 
ngh thông tin, các hoat  dng tuyên truyên mang tInh tucmg tác cao dê cung cap 
thông tin cho nhi:tng nguYi lao dng tai  dja phucmg (chii tr9ng den nhóm có nhu 
câu di cu, tim vic lam tai  ncri khac) nhäm dam bào vic di cu lao dng an toàn, 
phü hqp vâi khà näng, diêu kin cüa h9 trong cuc song. 

-,Xây drng b cong ciii truyn thông, tài 1iu tp hun v phông, ch6ng mai 
dam, nêp song van minh, hành vi tInh diic lành manh,  an toàn cho các dôi tuqng 
trong xã hi (Sách mOng, t? roi, tranh áp phIch, so tay tuyen truyên viên, cam 
nang huàng dan sinh hoat các chuyên de, móc khóa, qut, áø mua, khâu trang, 
viêt, các phOng sir, phim 

- Tp hun nâng cao nàng 1irc cho mng luâi báo cáo viên, tuyên truyên 
vien, tInh nguyen viên, cong  tác viên các cap, ho trg thic hin tot cong tác tuyên 
truyên và hung dn cong dông ye phông, chông mai  dam. 

- Xây dirng tài 1iu, t chüc tQp hun nâng cao näng 1rc cho các thành 
viên Di Kiêm tra lien ngành 178 các cap; tO chic h9c tip, chia sê kinh nghirn 
giüa các Di Kiêm tra lien ngành 178 các cap và vâi các tInh, thành khác ye 
cong tác kiêm tra phOng, chông mai  dam. 

6. Giãi pháp v clan tranh, ngán chin và xir 1 vi phm 
6.1. Tang cu'o'ng hoyt dng phông ngua các hành vi vi phm pháp 1ut, 

ti phim lien quan dn mi dam 
- T chic rà soát, thng kê, dánh giá thçrc trng tInh hInh t nn 

mai dam, tInh hInh ti phm lien quan den mai  dam, CC Co sâ kinh doanh, 
djch vii vi pham pháp 1ut ye phOng, chông mai  dam lam co s xay dmg dü lieu, 
thiet 1p h thông thông tin quàn 1 ye tInh hInh t nan mai dam trên dja bàn quail 

- Nang cao trách nhim quàn l nha nuâc di v&i limb virc kinh doanh djch 
vçi "nhay cam" nham kjp thi phát hin, kiêm tra, x 1 trit dê các loai  hInh boat 
dng van bOa, ngh thut không lành manh;  TO chüc xây dirng các loai hInh boat 
dng van hOa lành manh  dithi nhieu hInh thic nhu: to chüc các diem sang van 
boa, các diem sinh hoat, vui choi giãi trI lành math & các t6 dan Cu; nâng cao chat 
luçing phong trào "Toàn dan doàn kêt xay drng di song van boa", "Gia dInh van 
hóa" tai  dja phuong. 

- Tin bath diu tra co bàn, áp dçing các bin pháp nghip vj tp trung vào 
các tuyên dung, dja bàn tr9ng diem dê phOng ngüa, phát hin ngãn chin ti phm 
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lien quan dn mii darn; t chirc diu tra, du tranh, trit phá các vi an có t chirc 
phm ti lien quan den t nan mai dam, giâi cru nan  nban bj mua ban. Nâng cao 
hiu qua cong tác kiêm tra, giám sat các hoat dng dâu tranh phông, chông ti 
phm lien quan den mai  dam tü cap co s&. 

- Thành 1p và kin toàn Di cong tác lien ngành phông, chông mai  dam 
các cap theo Nghj djnh so 178/2004/ND-CP ngày 15/10/2004 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Pháp lnh phông, chông mai  dam và Thông 
tu sO 05/2006/TT-BLDTBXH ngày 22/6/2006 cüa B Lao dng — Thuong birth 
và Xã hi ye hithng dan thành 1p và tO chiirc hoat dng ciia Di kiêm tra lien 
ngành ye phông, chông t n.n mai  dam dam bão tinh gun, hiu li.rc, hiu qua, lien 
ngành trong to chüc và boat dng. 

- Xây dçrng duè'ng day nóng t giác ti phm v mai  darn, to chirc thu thp, 
tiêp nhân, xac minh các nguOn tO giác, tin báo ye ti phm, kiên nghj khi tO lien 
quan den boat dng mai  dam. 

- Quàn l chat chë các diu kin thành 1p và boat dng kinh doanb, djch 
vi theo quy djnh cüa pháp lut; tang cung cong tác tbanh tra, kiêm tra nhàm 
phông ngira, phát hin và ngän chn vic igi dyng các boat dng nay dê to chirc 
boat dng  mai  dam. 

- Di vói các huyn, thj xã, thành pM, các xã, phung, thj trn có tii diem, 
tuyên dung phát sinb t nan mai dam noi cong cong, dc bit là dja bàn giáp ranh 
tien hanh xây drng và k cam ket lien tch d tang cung cOng tác phôi hgp, ho 
trq lan nhau trong cong tác phông, chông ti phm và t nan  x hi nói chung và 
t nan mai dam nói riêng bang các bin pháp bô trI chOt chn, kiern tra, tO chiLrc 
tuân tra chung cüa các lirc 1ung và tiên hành h9p giao ban djnh kS'  de trao dôi 
thông tin ye tInh hlnh ti phrn t nan  xã hi; dông thi dánh giá kêt qua thtrc hin 
và cOng tác phOi hp thirc hin trong thôi gian tOi. 

6.2. Truy t, xét xfr ti phim lien quan dn mi dam 
- T chi1rc dào tao,  tp hun nâng cao náng içrc cho kiêm sat vien, thm 

phán, hi thâm nhân dan trong cOng tác kiem sat, dieu tra, truy tO, xét xir các vii 
an lien quan den mai dam Thuc hien boat dông thuc hanh quyen cong tO, kiêm 
sat vic giái quyet to giác, tin báo ye ti pham, kiem sat diêu tra, kiêm sat xét th 
các vii an lien quan den rnai dam. 

- Xét xà kp thi, nghiêm minh các vi an v mai  dam; pMi hqp lira ch9n 
các vii an diem dê to chirc phien tôa rut kinh nghim nhäm nâng cao chat lung 
xét xtr và tuyen truyen, giáo diic pháp lut trong cOng tác phOng, chOng mai 
dam. 

IV. KINH PHI THVC HIN KE HOiCH 
Kinh phi thrc hin K hoach trin khai cOng tác phOng, cMng mai  dam giai 

doan 2021-2025 do ngân sách Nhà nuâc dam bão trong dir toán ngân sách hang 
11am cüa các S, ban, ngành, UBNII) các huyn, thj xã, thành phô theo phân cap 
quàn l ngan sách nba nithc hin hành va nguOn kinh phi hçip pháp khác theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

V. PHAN CONG THTC HIN 
1. S& Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi 
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- Chñ trI, tham mixu UBND tinh xây dmg, t chirc huàng dn và trin khai 
thijc hiên các ni dung cüa Kê ho.ch phông, chông mai  dam trên dja bàn tinh giai 
doan 202 1-2025 và hang näm; huâng dan, don doe hem tra, tOng hçip kêt qua 
thuc hiên, djnh k' báo cáo UBND tinh, Ban Chi do 138 tinh và B Lao dng-
Thtrong binh và Xâ hi. 

- Chü trI, phi hçp vâi các Sâ, ban, ngành lien quan thành 1p Di kim tra 
lien ngành phông, chông mai  dam tinh; xay dirng kê hoach và phôi hqp vri các 
don vi chi dao  thirc hin cOng tác phông, chông mai  dam hang näm; thithng trirc 
To cong tác lien ngành phông, chông mai  dam cüa tinh. 

- Trin khai cong tác cüa Di Kim tra lien ngành 178 tinh, phi hcip các 
Si, ban, ngành lien quan xây dimg Ké hoach và to chüc kiêm tra co sr kinh doanh 
djch vu; tang cung chi dao,  huàng dn Di Kiêm tra lien ngành 178 cap huyn, 
cap xã th'irông xuyên to chüc thanh tra, kiêm tra các co s kinh doanh djch vii d 
bj li diving boat dng mai  dam a dja bàn phüc tp ye t nan mai dam. 

- Trin khai cong tác h trg nan  nhân bj mua ban tra v; t chic hu&ng din, 
kiêm tra hoat dng chi dao,  tiên d thirc hin vàkêt qua thirc hin mO hInh phông, 
chông mai  dam; dánh giá xã, phithng, thj trân ye cOng tác phông, chông t nan  ma 
tüy, mai  dam; phôi hqp ho trq tin dung, giài quyêt vic lam cho nguäi ban dam 
hoàn hang. 

- Chü trI, phi hqp vai các Sâ, ban, ngành, t chüc chinh trj - xa hi lien 
quan và dja phuong nâng cao hiu qua boat  dng các mO hInh h6 trq giám tác hai, 
phông, chông bao  hrc trên co sa giói, tang cuang khà näng tiêp ctn cüa nguai ban 
dam dOi vài các djch vi ho trçl dê hôa nhp cong dông theo chi dao  cüa B Lao 
dng - Thuong binh và Xã hi. 

- Báo cáo, giám sat dánh giá th%rc hin K hoach;  t chüc so kt, thng k& 
vic thirc hin Cong tác phông, chông mai  dam giai doan 2021-2025, dê xuât khen 
thithng các tp the, cá nhân có thànb tIch xuât sac trong cOng tác phông, chông 
mai dam. 

- Chñ trI, phi hcip vâi các S, ban, ngành lien quan tham mini và báo cáo 
UBND tinh trInh Hi dông nhan dan tinh ban hành Nghj quyêt ye chInh sách cOng 
tác phông, chOng mai  dam và triên khai các boat dng h trV giàm hai  trong cOng 
tác phông, chOng mai  dam. 

- Chi dao  Thanh tra S Lao dng - Thucing binh và Xã hi tang cuô'ng kim 
tra vic sü diing lao dng trong CC co s& kinh doanh djch vi1 dê bj Igi dmg boat 
dng mai  dam trên dja bàn tinh, xü l nghiêm nhü'ng truang hqp vi pham. 

- Chü trI tbi& k, phát trin các chucing trInh, các tài lieu, cOng ci truyn thông 
ye phông, chOng mai  dam; tO chüc dào tao,  t.p huân, trao dOi kinh nghim nâng cao 
nàng 1rc, chuyên mOn, nghip vii cho di ngü can b lam cOng tác phông, chOng t 
nn xà hi các cap, các ngành, các to chüc có lien quan tren dja bàn. 

- Chü dng d xut CáC cci quan có thm quyn xem xét, sfra di, bè sung 
mt sO van bàn quy phm pháp lust ye phàng, chOng mai  dam chua phü hqp vOi 
dc diem, tInh hInh t nn mai  dam mai phát sinh hin nay. 



10 

- Tng hgp tInh hInh thirc hin nhim vi, kinh phi phông, chng mi darn 
cüa các So, ban, ngành, UBND các huyên, th xA, thành phô dé báo cáo UBND 
tinh. 

- Chü dng cung cp thông tin v các hot dng trin khai và kt qua th1rc 
hin Kê hoch cho các SO, ban, ngành, các Co quan báo chI dê phôi hccp thirc hin 
cong tác thông tin, tuyên truyên hiu qua. 

2. Cong an tinh 
- Chü trI dánh giá tInh hInh ti phtm và du tranh phông, chng ti phm 

mti dam; gãn chuong trInhphông, chông mi dam vOi chuo'ng trInh phông, chông 
ti pham; quàn l, huOng dan các co sO kinh doanh djch vi thirc hin các quy djnh 
ye bào dam an ninh trt tir, an toàn xà hi. 

- Chü trI, ph& hgp vOi SO Thông tin và Truyên thông ngãn chn và xO 1 
các hot dng môi giOi mai  dam sir dyng cong ngh cao, các website quâng cáo, 
môi giOi mai  dam trá hInh. 

- Chi do 1irc luçing Cong an các cp tIch cue kim tra, phát hiên, diu tra 
các vi phtm pháp lut hlnh si lien quan den hot dng mii darn, dc bit chii 
trçng den các loi ti phm mua ban nguOi vi mic dIch mi dam, rni darn tré em; 
thçrc hiên hoàn thành các chi tiêu giai doan 202 1-2025 và hang nàrn ye phát hin, 
kham phá, xil 1)2 hInh sir các vi an lien quan den hoat dng mi darn; 1p  chuyên 
ándâu tranh, trit xóa các 0 nhóm, tii diem mi dam kkiOng de hinh thành các tii 
diem, thrOng day hot dng cOng khai, gay bic xilc trong du 1u.n nhân dan; tang 
cuOng quân 1)2 ye an ninh trt tir, tr9ng tam là nhà nghi, khách 5fl, co' so' karaoke, 
vu trirOng, Co sO xoa bóp (massage) và cac co sO kinh doanh van hóa, du ljch; 
phát hin, xO 1)2 nghiem nh&ng hành vi vi phm phông cháy, chia cháy dOi vOi 
CáC co sO kinh doanh Co diêu kin ye an ninh trt tir. Chi dao  11rc luçing Cong an 
cap xã tang cuong tuân tra, kiêm tra, duy trI trong sch CáC dja bàn có tii diem rnai 
dam dä triêt xóa; 

- Thuc hiên ch do báo cáo nhanh, báo cáo djnh kST tháng, qu)2, näm ye két 
qua dâu tranh, trit xóa các v11 an lien quan den hot dng rnai  darn và tInh hInh 
xi:r phtt vi phtm hành chInh trong linh virc phông, chông rni dam theo quy djnh 
ye SO Lao dng - Thuong binh và Xâ hi dé tong hcp, báo cáo UBND tinh và Ban 
Chi dto 138 tinh. 

3. BCH B ti Biên phông tinh 
Chü trI, phi hçip vOi the co quan chirc näng trin khai thirc hin các hoat 

dng phông, chng rnai  darn, lông ghép vOi các hoat dng phông, chông ma tiiiy 
và mua ban nguOi 0 khu vuc bién giOi biên, dc bit khu virc cira khau, càng biên. 
Kjp thOi phát hin, dâu tranh, ngän chn, xir 1)2 hoit dng mti dam, ti phim mua 
ban nguOi vi imic dIch mai  dam 0 khu virc bién giOi biên, khu vrc cü'a khâu càng 
biên cüa tinh theo quy dnh cüa pháp lut. 

4.S&Yt 

- Phi hçp v0i SO Lao dng - Thuong binh và Xâ hi trin khai các bin 
pháp can thip giárn hti ye FIIV/AIDS trong phông, chông mi darn. 

- Chi dao  các don vj ph& hçp vOi các SO, ban, ngành, chInh quyn da 
phuong tao  diéu kin cho ngu0i ban dam dugc tiep cn các djch vv can thip dir 
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phông, khám và diu tn WV/AIDS, các bnh lay truyn qua dung tInh diic, 
chuong trInh diêu trj Methadone cho ngui ban dam có sü diing ma tüy. 

5. S Van hóa và The thao 
- Chü trI, phi hçip vi các S, ban, ngành có lien quan quán 1 cht ch và 

tang cithng chi dto thanh tra, kiêm tra các co sâ kinh doanh djch vii van hóa, du 
ljch nhãm ngàn chn, xir 1 kip th?i các hành vi khiêu dam, kIch dc, lu'u hành 
van hoa phâm dôc hai, dôi truy, lcn dung du lich dé to chuc hoat dOng mai dam, 
lông ghép các nOi  dung tuyên truyên, giáo dic ye phông, chông mai  dam vói các 
ho?t dng van hóa, ngh thutt, the dçic, the thao. 

- Phi hçp vOi Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh triên khai hiu qua 
cuOc vn dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng dyi song van boa" gãn vâi cuc vn 
dng "Toàn dan doàn kêt xây dirng nông thôn rnâi, do thj van minh", xây dirng 
gia dInh van hóa, lang van hóa, to dan phô van hóa, khu dan Cu' Vfl hóa... gãn vâi 
hoat dông phông, chông t nin ma tüy, mti dam, phông, chông HI V/AIDS. 

6. S& Du llch 
Phi hçp vth S Van hóa va Th thao và các don v có lien quan chi d?o 

viêc thanh tra, kiêm tra các co s kinh doanh djch vu van hóa, du lich, vui choi, 
giái trI nhäm ngãn chn và xiii l các hành vi khiêu dam, kIch diic, lu'u hânh van 
hóa phâm dc hai,  dôi tr11y, loi ditng du ljch dê tO chüc hot dng mi dam. 

7. S& Tài chInh 
Trén Co s K hotch th?c hin giai don 2021 — 2025 và Kê hotch thrc 

hin hang närn duçic UBND tinh phê duyt, chñ trI, phôi hcp vi các Co quan, don 
vj có lien quan tham mu'u UBND tinh nguôn kinh phi thirc hin theo quy djnh cüa 
Lut Ngân sách và trong khá nàng can dôi. 

8. S& Thông tin và Truyên thông 
- Chi dao  CáC co quan thông tin, báo chI Va huó'ng dn h thing thông tin 

co s day mnh hot dng thông tin, tuyên truyên; xây dçt'ng Cac chuyên trang, 
chuyên m11c, cac tiu phârn, k sr, bài viêt và tang thai luçing phát song, dua tin 
ye tInh hInh t nan mi dam, phông, chông lay nhiem HIV/AIDS, CáC bnh lay 
truyên qua dung tInh dyc, cüng nhu viçc cung cap thông tin cho nhüng ngui 
lao dng ti da phuong (chii tr9ng den nhóm có nhu câu di Cu', tim vic lam tai 
noi khac) nhàm dam báo vic di cu lao dng an toàn. 

- Phi hçip vi Cong an tinh và các don vj lien quan quán 1)2 chat chë iing 
thông tin, vien thông, ni dung thông tin tren mng internet, vien thông; kjp thi 
phát hin, ngän chn các trang mng có ni dung xau và dc hi; các hành vi igi 
ding mi trrnrng mtng dê môi giói mui dam. 

- Ph& hgp vi các co quan, don vj, dja phuong có lien quan tuyên truyên các 
ni dung qua h thông thông tin Co s bang nhiêu hInh thüc phü hgp, hiu qua. 

9. So' Giáo due vã Dão tao 
- Nghiên ciru xây dimg và long ghép các chuong trInh giáo diic giâi tInh, 

cham soc s1rc khOe sinh san, phOng, chOngt nn mti dam, ma tüy, HI V/AIDS và 
mua ban ngui trong h9c dung bang nhieu hInh thirc, ni dung va phuong pháp 
pbü bgp gän vth ni dung giáo ditc cong dan, sinh hot ngoi khóa dê giáo diic 
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h9c sinh, sinh viên thrc hiên np sng, 1i sng lành manh,  không vi phm t nan 
xa hti, có thirc bâo v và tránh xa t nan mai dam. 

- Tang cuèng bin pháp kim tra, quàn 1 dë kjp thai ngãn chn t nan mai 
dam, ma tüy xâm nhp trong h9c sinh, sinh viên nhât là mt so trung h9c nàm 
trên dja bàn phüc tap  dê xãy ra vic di d6, lôi kéo h9c sinh, sinh viên sir ding trái 
phép chat ma tñy, can sa, shisha, 

- PhtM hop vói So Lao dng — Thuo'ng binh và Xã hi tO chi'rc các lop tuyên 
truyên, tap huân, bôi duO'ng cho giáo viên, hpc sinh ye cong tác phOng chông t 

xã hi nói chung và cong tác phông, chông mai  dam nói riêng. 
10. S& Tir pháp 
- Chü trI, ph& hop vOi các SO, ban, ngành có lien quan t chirc tuyên truyn, 

giáo dijc pháp lut ye phông, chông rnai  dam. 

- Phi hop vOi SO Lao dng — Thirnng binh và Xã hi và các dan v có lien 
quan nghiên cru, dê xuât sira dOi, bô sung hoàn thin các van bàn pháp 1ut ye 
phông, chOng mai  dam cho phü hop vOi cong tác phông, chông mai  dam trong 
thOi gian tOi. 

11. S& K hoach và Du tu' 
Phi hop vOi SO Tài chInh b tn kinh phi cho cOng tác phông, chông rnai 

dam giai doan 2021 - 2025. 

12. S&Nôivu 
- Ph& hap vOi SO Lao dng - Thuang binh và Xã hi, UBND các huyn, 

thj xã, thành phô các Ca quan, dan vj lien quan tham muu UBND tinh kin toàn 
to chiirc b may, nhân s1r lam cong tác phông, chông mai  dam; rà soát, diêu chinh 
dê an vj trj vic lam, xây dçrng dnh mirc biên che cong chüc, sO krgng nguO'i lam 
cong tác phông, chông t nn xã hi, phông, chông ma tllly tai  các co quan, dan vi 
trên ca sO huOng dn cüa các Bô chuyên ngành, trInh cap có thãm quyên phê 
duyt. 

- Phi hop vOi SO Lao dng - Thuang binh và Xã hi tharn rnuu dê xuât 
UBND tinh khen thuOng tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac trong cOng tác 
phông, chông mai  dam trên da bàn tinh hang näm và giai doan 2021-2025. 

13. Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi tinh 
Phi hop vOi SO Lao dng-Thuong binh và Xã hi và cac don v có lien 

quan tiêp tçic triên khai các chuong trInh cho vay vOn uu dãi dOi vOi h gia dInh 
và nguOi nhim HI V/AIDS, nguOi sau cai nghin ma tñy, nguOi bàn dam theo quy 
djnh. 

14. D nghj Tôa an nhân dan tinh 
- Tang cuOng hoat  dng tuo'ng tr tçr pháp v hInh sr dê giài quyêt dôi vOi 

các vi an lien quan den hoat dng mai  dam có yêu tO nguOi ngoài, dam bào có 
can cr c phâp lut. 

- Phi hop chat chë yOi các dan vj có lien quan trong xét xr các v an rnai 
dam và nhanh chóng dim ra xét xir các vi an ye ti phrn mai  dan-i cO tO chiirc, các 
vi an lien quan den mua ban nguOi vi mic dich mai  dam, vi an lien quan den tré 
em vi bi bóc lt tInh duc, tré em bàn dam, buOn ban tré em vI muc dich mai dam, 
hành vi t chiirc, mô giOi, báo ke, sO dung tré em vào mtc dIch khiéu dam và các 



hành vi bin tuâng, trá hInh khiêu dam, kIch diic, vi phm pháp 1ut ye phông, 
chông mai  dam. 

- Tharn gia nghiên C1'ILJ, dóng gop hoàn thin các ch tài xir 1 hInh sr di 
vôi các hânh vi vi phm pháp 1ut ye phông, chông mi dam. 

- Phi hçp vi các ngành chüc näng trong cong tác tuyên truyn, pM bin 
pháp 1ut ye cong tác phông, chông ti phm và t nn mi dam. 

- T chüc dào tao, Mi duOng, tp hun nâng cao näng 1irc cho thâm phán, hi 
thâm nhân dan trong cong tác truy to, xét xr các v an lien quan den rni dam. 

15. Be ngh Vin kiêm sat nhân dan tinh 
- PMi hcip vi các dan vj chirc näng tang cu'ông chi dao  kirn sat chat chë 

ngay tiir khi Co to giác, tin báo ye ti phm mai  dam, kiêm sat vic giâi quyêt dê 
xir 1 kjp thii, tránh bO 19t ti phtrn và không lam oan, sai; 
kiêm sat cht chë viêc diêu tra và day nhanh tiên do diêu tra các vi an dam bâo 
xr l nghiêm minh, diing pháp 1ut các vi an mi dam. 

- Tang cung trách nhirn cong t trong hoit dng diu tra, gn cong t vi 
hoat dng diêu tra, chü dng de ra bin pháp de nâng cao chat 1ung thic hânh 
quyên cong to, kiêm sat diêu tra, xét xir các v11 an mi dam. Thông qua kiêrn sat 
các vu an mi darn, tp trung phát hin các vi phm, sa hO, thiêu sot trong quán 
1 nhà nrc de kiên ngh vOi các ngành chüc nãng ye cOng tác quân l, phOng 
ngü'a ti phm và t nin mai  dam. 

- Thithng xuyên pMi hcip vi các dun vj hü'u quan thirc hin các dçyt cao dim 
tan cOng trân áp ti phrn vâ truy quét t nn mai  dam. DOng thai, tang cu'Ong hott 
dng tixang trq tu phap ye hlnh sçr de giãi quyêt dôi vâi các vii an lien quan den hoat 
dng mai  dam có yêu to nuóc ngoài, dam bâo có can cü pháp 1ut. 

- PMi hçp chat chë vi Ca quan diu tra, TOa an nhân dan trong chi do 
diêu tra, truy to, xét xir các v an mti dam. PhOi hçp vôi TOa an nhân dan trong 
vic nhanh chóng dua ra xét xir nghiem khãc các vi an ye ti phm rni dam có 
to chüc, các v11 an lien quan den tré em bj bóc lt tInh dic, tré em ban darn, buOn 
ban tré em vào mic dIch khieu dam, hành vito chñc, mO giOi, báo kê, sir d1ing tré 
em vào muc dIch khiêu dam yà các hành yj  bien tuâng, trá hInh khiêu dam, kIch 
ditc, vi phm pháp 1ut ye phOng, chOng mai  dam. 

- Tham gia nghien ciru, dóng gop hoân thin các chê tài xi.r l2  hInh sir dôi 
vi các hành vi vi phm pháp lut ye phông, chông mti dam. 

- P hçip vâi cac ngành chrc näng trong cOng tac tuyên truyn, phô bin 
phap lust  ye phOng, chOng ti phm 'va tê nn mi dam. TOng kêt, dánh giá ket 
qua cOng tac thirc hanh quyên cOng to ya kiêm sat vic giái quyêt cac yu an lien 
quan den t nan mai dam xãy ra trong giai don 2021 — 2025. 

16. Be nghj Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tInh 
- Phi hçip vOi cac S, ban, ngành huàng dn Uy ban Mt tr.n 

To quOc Vit Nam các huyn, thj xã, thành phô tO chirc thirc hin cuc v.n dng 
"Toàn dan doàn kêt xây drng di sang van hóa" kêt hp vi phong trào "Xây 
dçrng phung, xä, th tran lành manh  khOng có t nan  ma tlly, mai darn", thuc hin 
nhim vi giám sat hoat dng cüa các don vj kinh doanh nganh nghê "nhy cam"; 
dOng thai phát dng phong trào và vn dng Nhân dan phat hin, báo tin cho don 
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vj chiirc näng tai  dja bàn dan cu có bin pháp phi hçip tuyên truyn, giáo diic và 
x1r 1 các to chcrc, Ca nhân vi pham t nn xã hi. 

- Tuyên truyn, truyn thông v phông, chng t nan  ma thy, mai  dam cho 
các tang lap Nhân dan, xay dirng cac mô hInh hiu qua trong cong dông dan cu 
ye phông, chOng ma t11y, mai  dam gän vai cU9c vn dng "Toàn dan doàn kêt xây 
dimg nOng thôn mai, dO thj van minh" và thirc hin giám sat hot dng 
quàn l Nba nuôc ye cOng tác dâu tranh phông, chông t nan  ma tiiy, mai  darn cüa 
UBNID các cap vâ các dan vj chuyên mon. 

- PhM hcip vai các t chüc chInh trj - xã hi cüa tinh triên khai các chuo'ng 
trInh giám sat, phãn biên xa hôi dôi vâi chInh sách, pháp 1ut lien qua den phông, 
chông t nan mai dam. 

17. Be ngh Hi Lien hip Phii nfr tinh 
- Phát huy vai trô cüa phi,i n1t trong vic tuyên truyn, giáo dc cac thành 

viên trong gia dInh phông, chông mai  dam. Phôi hçip vd Sâ Lao dng - Thuong 
binh và Xã hi, dan v lien quan thirc hin day rnanh  các hoat dng tuyên truyên, 
truyên thông cho cac hi viên, phçi nü, nhât là so phii nr dang lam vic trong CaC 
co si kinh doanh djch vi, nü cOng nhân sinh sOng tai CáC nhà tro, phii nü' nhp cu' 
có hoàn cánh khó khän và nguai có nguy co cao dê sa vào t nan  rnai dam. 

- Phân cOng nhim vit c%i th cho hi viên cac Chi hi Ca sa gp g, tu van, 
giñp di nguñ ban dam tai cong dông, 4n dng ch em tham gia sinh hoat tai cac 
Câu lac  b do Hi Lien hip Phii nQ to chirc dê ngän ngiia tái pham; giám sat CaC 
cM em trong qua trInh h9c nghê, giãi quyêt viC lam; giâi thiu qu' tin dung, CaC 
chuang trInh, dr an, CáC dja chi tu van pháp i, sac khOe sinh san, CaC djch v11 vay 
vOn, h trq viêc lam dê ngui ban darn duqc tiêp can, có ca hi tim vic lam On 
djnh cuc sOng, không tái vi pharn t nan mai darn. 

- Ph& h?p vai sa Lao dng - Thuang binh và Xã hi xây d'ng, trin khai 
thI diem các mô hInh can thip giâm tác hai,  phông ngüa lay nhiêrn các bnh xä 
hi và HIV/AIDS, phông nguia, giàm tinh trang bao  hrc trên Ca s giâi trong 
phông, chOng mai  dam. 

18. Be nghj Tinh doàn Ba Rja — Vting Thu 
- Dy manh  tuyên truyn, giáo dçic v phông, cMng mai  darn trong thanh 

nien, sinh vien, hoc sinh là doàn vien thanh niên; phát huy vai trô cüa tO chac 
Doàn Thanh niên, Hi Lien hip Thanh niên, Hi Sinh viên trong cOng tác tuyên 
truyên de nâng cao nhn thüc cho doàn viên, hi viên và các tang lap thanh niên 
trong phong trâo dâu tranh phông, chông, ngän chin t nan mai dam trong lüa tuôi 
thanh nien nhäm gop phân xay drng tinh Ba Rja — VUng Tàu näng dng, sang tao, 
van minh, thanh ljch. 

- xay drng các mô bIrth phông, chng mai  dam phii hçip a các cp doàn co sâ. 

19. B ngh Lien doàn Lao ding tinh 
- PMi hçp vâi cac sa, ban, ngành, doàn th& chInh quyn dja phuang chi 

dao, huó'ng dan cOng doan ca sa to chüc hoat  dng tuyên truyen, giáo diic phông, 
chOng mai  dam cho cOng chüc, viên chac, nguai lao dng tai  các doanh nghip 
trong phamvi quàn l nht là nc cOng nhan lam vic trong các khu cOng nghip, 
khu chê xuat, c11m cOng nghip gan vai vic thirc hin các chu'ang trInh an sinh 
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xâ hôi cüa chinh quyn dja phucmg; dng thai vn dng cong nhân Va ngui lao 
dng chap hành các quy djnh pháp 1ut cña Nhà nikc ye phOng, chông mi dam 
và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

- TIch circ tuyên truyn, ph bin hithng dn pháp lutt ye quyên và nghia 
vii cüa ngu'è'i lao ding trong CC ca sà kinh doanh djch vi dé bj lqi diing dê ho?t 
dng mi dam. 

20. Be nghj Hi Cru chin binh tinh 
Vn dng can bô, hi viên tIch circ tham gia cong tác du tranh phông, 

chông mai dam, to giác nhttng hin tuçYng mai  dam nai cong cong hoc tai  Ca 
s kinh doanh dich vu "nhy cam" trên dja bàn tmg khu phô, tO dan cu; dOng 
thñ vn dng Nhân dan và con em hi viên cru chiên binh guang rnu không 
tham gia vào mai  dam, gop phân xay dirng hmnh ãnh ngu'i ciru chien binh mu 
mirc, xây dirng gia dInh van hóa, khu phô van hóa, âp van hóa nhãm day mnh 
phong trào "Toàn dan tham gia bào v an ninh To quOc" trong giai don rnâi cüa 
dat nuôc. 

21. UBND các huyn, thj xã, thành phô 
b) Chi do các phông, ban, ngành, doàn th: 

- Thirc hin Quy ch phi hçp lien ngành phông, chng rrii dam. Kin toàn 
và nâng cao hiu qua hot dng cüa Di Kiêm tra lien ngành cap huyn theo Nghj 
djnh so 178/2004/ND-CP ngày 15/10/2004 cüa Chinh phfi. Xây dirng ke hoch, 
giao chi tieu ciii the cho các xã, phuè'ng, thj trân, thuông xuyên tO chirc kiêrn tra 
các ca s kinh doanh djch v d phát sinh t nin mai  dam tren dja bàn. Chi d?o 
l?c hrçng Cong an và các ban, ngành cüa dja phuung thung xuyên khão sat, trit 
phá các t1,i diem rnai dam tren da bàn. 

- TIch crc phM hcip vói S Lao dng - Thucing binh và Xâ hi, các SO', 
ngành, dan vj lien quan duy trI, triên khai thiic hin các rnô hInh cung cap djch vii 
ho trQr xä hôi cho nguO'i bàn darn, ho trg to vic lam ti cong dOng cho nguO'i ban 
dam giüp h9 on djnh cuc sOng và khOng tái vi phm hoat dng bàn dam; can cir 
tInh hInh dia phixang ftirng buó'c xây thmg, tO chiirc cung cap djch v h trg xã hi, 
ho tr? hôa nhtp cong dOng dôi vO'i nguO'i bàn dam. 

- Tang cu'O'ng hot dng tip can, tu van h trçY tarn l', y tê, pháp li', dty 
nghê tao viêc lam cho ngu'O'i ban dam, giiiip h9 thay dôi nh.n thirc, hành vi, khOng 
tái vi phm t nn xà hi. 

- Ttng hçrp báo cáo dot xu.t, dinh kS'  tháng, qu, 6 tháng, nam ye cOng tác 
phông, chông m.i dam, tInh hInh trit xóa các tii diem rni dam và xir pht hành 
chInh vi phrn ye phông, chông rnai  darn; cOng tác tiep can, h tr dy nghe, to 
vic lam cho ngui bàn dam tai dia bàn các xã, phuO'ng, th trân gü'i SO' Lao dng 
- Thuang binh và Xã hi. 

c) Chi dio UBNID các xâ, phuO'ng, thj trn: 
- Xây dimg k hoach phOng, cMng rni dam giai doin 2021 -2025 và hang 

näm, dua ni dung tuyen truyên phOng, chOng mi dam yào sinh hot to dan phO, 
khu dan cu và các câu 1c b ciLia các Hi, doàn the O' dia phuang duy trI Va xây 
drng xà, phuO'ng, thj tran lành mnh khOng có t nn ma thy, mi dam. Trien khai 
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các ni dung cña mô hInh phông, chng mcii darn cp xã phü hqp vâi tInh hInh 
thrc tê cña dja phiwng. 

- Chi dao  100% các xä, phu&ng, thj trn rà soát, dánh giá, to chrc kiêm tra 
vic trin khai, cong tác phông, chông mai  dam cap xâ dê nâng cao hiu qua phông 
chông mai  dam ti dja phuang. Huâng dan, kiêm tra dánh giá kêt qua thirc hin, 
phân loai, chm dim, dánh giá xà, phuô'ng, th trân lành mnh không có t n.n 
ma tüy, mai  dam. 

- T chrc trin khai có hiu qua vic thirc hin k bàn cam kêt cUa chü Ca 
s& kinh doanh djch vçi di vi UBND các xà, phuing, thj trân ye vic không dé 
t nan mai dam xày ra tai  nai kinh doanh; thirc hin các quy djnh ye tiêu chuân, 
diêu kiin kinh doanh và chap hànb nghiêm chinh các quy djnh pháp 1ut ye phông, 
chông mai  dam. 

- B trI dü can b có näng 1irc lam cOng tác phông, chng mai  dam; kin 
toàn Di Kiêm tra lien ngành cap xà theo Nghj djnh so i 78/2004/ND-CP ngày 
15/10/2004 cüa ChInh phü; xay drng, kin toàn và nâng cao hiu qua hoat  dng 
cüa Di Cong tác xA hi tInh nguyen cap xà; tang ci.thng kiêm tra, dam bâo dat 
chi tiêu co s& kinh doanh djch vii d bj lqi dmg dé boat dng mai  dam trên dja 
bàn di.wc kiêm tra. 

-, Chi dao  lrc luqng Cong an tang cumg du tranh, trn áp ti pham lien 
quan den mai  dam, trit phá các tii diem, khu vrc, tuyên duè'ng và ththng day t 
chüc boat  dng  mai  dam i các dja bàn trçng diem; tiên hành rà soát, dánh giá thixc 
trng tInh hInh t nan mai dam dê xay dmg co s dü lieu, thiêt 1p h thông thông 
tin quàn 1 ye tInh hInh t nan mai dam trên dja bàn quàn l và 1p ke hoch kiêm 
tra, xr l. Các dja phuong có dja bàn giáp ranh tiên hành k két lien tjch tang 
clx&ng cOng tác phOi hqp, ho trçl lan nhau trong cong tác phông, chông ti pham 
và tê nan xà hi. 

- Duy trI trong sach  dja bàn không d tái hoat  dng ti các tV dim mai  dam 
cong cong  dã dixçic trit phá. Thông ké, báo cáo so ngui vi pham t nn mai  dam 
bj x1r phat hành chInh tren dja bàn xã, phuô'ng, thj trân. Kiem tra, rà soát cac co 
so kinh doanh dich vu d phat sinh té nan mai dam, khu vuc nghi hoat dông mai 
dam dê có giài pháp trit phá, khOng dê phát trién thành diem, tii diem phüc tap, 
ânh hithng den an ninh trt t1r tai  dja phuong. 

- Chü tr9ng cOng tác h tr day  ngh và giài quyt vic lam cho ngui ban 
dam, ban dam nghin ma tUy tai  dja phuong, giüp hç có thu nhp On djnh cuc 
sOng, chuyên dOi nghê nghip, kbOng tái hoat dng mai  dam. 

VI. TO CH1XC THV'C HIN 
1. Can cü K hoach  nay, các S, ban, ngành, co quan, don v có lien quan 

và UBND các huyn, thj xa, thành phO tO chIrc triên khai thc hin. Báo cao tInh 
hInh kêt qua thirc hin djnh kr 06 tháng (trithc ngày 17/6) và 01 nàm (trithc ngày 
17/12) và tong kêt có báo cáo kêt qua thrc hien ye UBND tinh thông qua S Lao 
dng — Thuong binh và Xä hi (PhOng Phông, chông t nan  xâ hi) sO 11, Tnthng 
Chinh, phithng Phuâc Trung, thành phô Ba Rja d theo dôi, tong hcip. 

2. Giao S& Lao dng — Thuong binh và Xã hi chü trI, phi hp vâi các S, 
ban, ngành, doàn the, don vj lien quan hithng dan, kiem tra, dOn dOc, giám sat 
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vic trin khai K hoach  nay; djnh kS'  tng hcp báo cáo B Lao dng — Thuang 
binh và Xä hi, Tinhüy, Hi dông nhân dan và UBND tinh theo quy djnh./. 

No'i nhjmn: 
- Vi KGVX- VAn phông ChInh phii (b/c); 
- Ctc Phông, chong TNXH- B LDTB&X}I (b/c); 
- TTr Tinh üy, TTr HDND tinh (b/c); 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Uy ban MITQ Vit Nam tinh; 
- Si LDTB&XH; 
- Các Sâ, ban, nganh, doàn th tinh; 
- UBND các huyn, thj xA, thành pho; 
- Báo BR-VT; Dài PTTH tinh; 
- Luu: VT, PCNC, SLDTBXH.  () Trãn Van Tuãn 
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TiNE BA RIA VUNG TAU 
AO BONG THUNG BINH 

vA xA HO! 

CQNG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc p — Ttr do — Hinh phüc 

BANG TONG HQP GOP CUA CAC sO, NGANH, D!A  PHU'NG oOi vOi 
KE HOICH PHONG, CHONG MiJ DAM GIAI DOLLN 2021 - 2025 

STT 
So, k hiu/ ngày ban 

hành 
rcrn v V kin tham gia Giâi trInh 

Ghi 

chü 

6380/SYT-NV ngày 

10/11/2021 
So' Y tê Thng nhAt ni dung dir tháo 

2 
284 1/SHDDT-VP ngày 

9/11/2021 

Sâ Giáo dc 

Dàotao 
Thng nht ni dung dir tháo 

4794/UBND-LDTBXH 

ngày 11/11/2021 

UBND huyn 

Châu Drc 
Thng nht ni dung dir thâo 

197 1/LDLD ngày 

10/11/2021 

Lien doàn Lao 

dng 
Thng nht ni dung du thão 

5 

2947-C V/TDTN- 

TGKT ngày 

12/11/2021 

Tinh doàn Thng nht nt5i dung du tháo 

6 
8920/UBND-LDTBXH 

ngây 10/11/2021 

UBND thành 

ph6VungTáu 
Thng nht ni dung dij thâo 

7 
546 — BC/TA ngây 

8/11/2021 

Tôa an tinh Ba 

Rja—VfingTãu 
Thng nht ni dung dir tháo 

8 
2129/SDL-TTr ngày 

09/11/2021 
S& Du Ijch Thng nht ni dung dir tháo 
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9 

499 1/STC-TCHCSN 

ngày 8/11/2021 

S& Tài chInh 

- D nghj b sung Quyt djnh s 1629/QD- 

TTg ngày 28/9/202 1 cüa Thui tixólig chInh 

phü và các van bàn cO huàng dn có lien 

quan den co so' pháp 1' dé thirc hin kê hoach 

- Thtrc hin Ing ghdp k hoach phOng, 

chng mai  dam vào K hoach thirc hin Cong 

tác phông, chng mai  dam, cai nghin ma tOy 

và h tr9' nan  nhân bj mua ban tró' v trOn dja 

bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Diu chinh ni dung t?i  khoán 7, mic V: 

Trén Co.  so' K hoach thrc hin giai don 

2021 — 2025 và K hoach thrc hin hang 

nãm du'c UBND tinh phO duyt. SO' Tài 

chInh thu trI, phi h9p V' CC co' quan, don 

vj Co lien quan tham mi.ru UBND tinh ngun 

kinh phi thrc hién theo quy dinh cOa Lust 

Ngân sách và trong khã nàng can di. 

- Tip thu và hoàn thiên ni dung theo 

kin gop '. 

I 

- K hoach phOng chng mai  dam hang 

näm dang duc SO' Lao dng — Thi.rong 

binh và Xä hi trin khai Ing ghep vào K 

hoach hoach thirc hin cong tác phOng, 

chng mal  dam, cai nghin ma thy và ho trq 

nan nhân bj mua ban trO' v trén dja bàn tinh 

Ba Rja — Vng Tàu. 

- Tip thu và hoàn thin ni dung theo ' 

kin gop '. 

10 

1940/MTTQ-BTT ngày 

8/11/2021 

UBMTTQVN 

- Tai dim a, miic 1, phn II: D nghj nâng 

mIre chi tiéu và slra lai nhu sau: 100% don vi 

cap xã to chlre du''c it nht 01 mô hInh tuyOn 

truyn v cong tác phOng, chng mai  dam và 

dixoc duy trI thi.rmg xuyên. 

- 100% các co sâ kinh doanh dich vi 

- 100% tin t giác 

- Ni dung thlr nht, miic 2, plin III: "D - Tip thu và hoàn thin ni dung theo 
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, r 
' 

nghi Uy ban MTTQ\TN tinh và các t ch(rc 

doan the chinh tn - xä hôi tinh tang cuung 

cong tác tuyên truyên ; to chirc các hoat dng 

giam sat va phan biçn xa h9l ye cong tac 

phOng, chng mi dam... 

- Ni dung cui miic 2, phAn III: 

"Di ngh UBMTTQVN tinh và các t chirc 

doàn th chInh trj - xä hi tinh tang cirOng 

cong tác tuyên truyn; t chirc các hoat dng 

giám sat và phán biên xã hi v cong tác 

phOng, chng mai  dam trên dja bàn tinh. 

kin gop '. 

11 

2419/STP-PBGDPL 

ngày 15/11/202 1 

SO Tu pháp 

- Mic V. dim 10 diu chinh Iai: "Sâ TLT 

pháp chi dao,  hirong dn tuyên truyn, ph 

bin giáo diic pháp 1ut v phOng, chng mai 

dam". 

- Gop ni dung T chác thirc hin: Hang 

näm, tham mmi ban hành K hoach phOng, 

chng mai  dam trong do có nôi dung phân 

cOng nhim vi1, phi hcp cn chi tit cOng 

vic cu th vài các S, ngành". 

- V kinh phi thrc hién: Sà Lao dng — 

Thuong binh và Xä hi dr toán phân b kinh 

phi cho các Si, nganh khi phi hQp thrc hin 

nhim vi K hoch. 

- Tip thu và hoãn thin ni dung theo 

kin gop . 

- Hang nãm, SO Lao dng - Thirong binh 

và Xã hi tham miiu BCD 138 tinh ban 

hành K hoach thrc hin 03 chrnng trInh 

cai nghin ma tñy, phOng, chng mai  dam 

và h trq nhân bi mua ban trâ v tnên 

dia bàn tinh theo huOng dn cüa S& Tài 

chInh. 

- Hang nãm, can ctr theo chirc nãng, nhim 

vu duçc giao, các don vj tir Ip dir toán chi 

tit theo phân cAp cOa Luât Ngân sách g1ri 

Sâ Tài chInh thAm djnh theo quy dinh. 

a 



4 

12 

14008/UBND-VP ngày 

24/11/2021 UBND thành 

ph Ba Rja 

Diu chinh Mic 13, Phn V tai  các ca 

quan, dan vj thuc thành ph thành ti 

các Co quan, dan vj thuc UBND các huyn, 

thjxã,thànhph.." 

- Tip thu và hoàn thin ni dung theo 

kin gop . 

13 

3425/BCH-PCMT&TP 

ngày 11/11/202 1 

BCH Bô d5i 

Biênphôngtinh 

Sra di, b sung câu: Kip th?i ngän chn 

hoat dng mai  dam, tii pham mua ban ngi1ô1 

qua biên giói nhm mc dIch mal dam theo 

quy djnh ci:ia pháp lut" thành "Kjp thôi phát 

hin, dâu tranh, ngãn chn, xir l' hot dng 

ma! dam, ti pham mua ban ngllôi vi muc 

dIch mai dam a khu viie bién giói bin, khu 

vijc cüa kliu cáng bin cüa tinh theo quy 

djnh cüa pháp lut" 

- Tip thu và hoàn thin ni dung theo 

kin gop . 

14 
I 832/SNV-VP ngày 

16/11/2021 
So Nôi vu Thông nhât nôi dung dis thâo 

15 

14589/UBND- 

LDTBXH ngày 

23/11/2021 
UBDN huyen 

, 
DatDo 

D nghj nên dánh giá kt qua phông, chng 

mai dam giai doan 2016 —2020; Xem xét li 

cac chi tiêu (ti' l %) vi cong tác phông, 

chong mai  dam là mt trong nhung ni dung 

trong chrong trInh cong tác hang nãm. 

- Ghi nhn kin và xem xét hoàn thin. 

16 

2073/STTTT-TFBCXB 

ngày 11/11/2021 

Só Thông tin 

TruyOn thông 

Sfra di b sung Mc 8: - Chi do các ca 

quan thông thn, báo chI vã huOng dn 

h thng thông tin ca s dy mtnh 

hoat d9ng thong tin, tuyen truyen; xay 

dirng cac chuyen trang, chuyen miic, 

các tiu phArn, k sr, bài vit vâ tang 

thi krçing phát song, diia tin v tInh 

- Tip thu và hoàn thin ni dung theo 

kin gop . 
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• : 'S\ hlnh t ntn mii dam, phông, cMng 
lay nhim HI V/AIDS, các bnh lay 

::ij ii  .cJ truyn qua du?xng tInh diic, cUng nhis 
vic cung cp thông tin cho nhüng 
ngu&i lao dng tai  dja phixcing (chü 
tr9ng dn nhOm có nhu cu di cu, tim 

viéc lam tai noi khác) nhm dam bâo 

vic di cu lao dng an toàn. - Phi hçp 
vâi Cong an tinh và các don vj lien 
quan quãn 12 chat chë mang thông tin, 

vin thong, ni dung thông tin trên 
mang internet, vin thông; kjp th?yi 
phát hin, ngän chtn cãc trang mtng 
có ni dung xtu và dc hi; các hânh 
vi lçii dicing mi trithng mng d môi 
giâi mi dam. - Phi hçip vOi CáC CO 

quan, don vi, dja phuong có lien quan 
tuyén truyn các ni dung qua h 

thng thông tin co si bang nhiu hinh 
thüc phü hqp, hiu qua." 

17 
3840/SKHDT-XH ngây Sâ K hoach và Bô ni dung: "Tang cirôllg cong tác hu - Tip thu và hoàn thin ni dung theo ' 

15/11/2021 Du tr kim tra ....t nan  xã hi". kin gop 2. 
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