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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025  

và định hướng đến năm 2030 của Bệnh viện Y học cổ truyền  Thái Nguyên 

 

Thực hiện Công văn số 1463/KH-SYT ngày 06/5/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Thái Nguyên về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 

2025 và định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình phòng, 

chống mua bán người), Bệnh viện Y học cổ truyền ban hành kế hoạch triển khai 

thực hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu, yêu cầu chung 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong bệnh viện; kịp thời làm rõ và khắc 

phục những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán 

người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ 

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể 

Đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức, 

người lao động hợp đồng về công tác phòng, chống mua bán người. 

 Tổ truyền thông của Bệnh viện hàng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên 

truyền về phòng, chống mua bán người phù hợp tuyên truyền, phổ biến đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bệnh viện.  

Thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn và mục đích của tội 

phạm mua bán người trên để cán bộ viên chức, người lao động nhận biết, nâng 

cao cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát 

hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Truyền thông về phòng, chống mua bán người 

a) Xây dựng, duy trì hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán 

người; trong đó, tập trung tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới của tội 

phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn 
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nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc. 

Thông tin về kết quả giải quyết, xét xử các vụ án về tội phạm mua bán người 

nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. 

b) Chú trọng công tác truyền thông trên trang web, fanpage và hệ thống 

phát thanh tại bệnh viện; lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt 

động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin 

bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người. 

c) Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi 

hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của 

từng nhóm nạn nhân, nhóm có nguy cơ trở thành nạn nhân. Tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp 

với thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực tế tại Bệnh viện. 

d) Lồng ghép và truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người 

vào các buổi giao ban, cuộc họp của Bệnh viện. 

2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người 

a) Tổ chức nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tố giác, ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tái phạm liên quan đến tội phạm mua bán 

người và các loại tội phạm có liên quan. 

b) Tăng cường tuyên truyền công tác quản lý nhà nước về hoạt động cho, 

nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, môi giới, tổ chức đưa người Việt 

Nam ra nước ngoài làm việc, học tập, du lịch và các ngành nghề kinh doanh có 

điều kiện khác nhằm kịp thời phát hiện vụ việc mua bán người trong các lĩnh 

vực này. 

3. Tăng cường công tác phối hợp trong phòng, chống mua bán người 

a) Thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp, duy trì chế độ báo cáo, 

chia sẻ thông tin định kỳ giữa các cơ quan liên quan trong tiếp nhận, xác minh, 

xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua 

bán người. 

b) Tăng cường công tác phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân, ưu tiên khám, chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch, các khoa phòng theo chức năng, nhiệm vụ 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người. Kịp thời báo cáo 

về phòng KHTH bệnh viện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.  
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Thái Nguyên./. 
 

 Nơi nhận: 
- Ban giám đốc (b/c); 

- Các khoa, phòng (thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 
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