
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-TH2 Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2021 

 

V/v thực hiện một số nội dung liên 

quan trong báo cáo năm của Bộ 

Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua 

bán người. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, banh, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng chính phủ tại Văn bản số 6062/VPCP-NC 

ngày 01/9/2021 về việc báo cáo năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình 

hình mua bán người; Căn cứ báo cáo của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao tại Báo 

cáo số 2527/BC-BNG-LS ngày 13/7/2021 về nội dung liên quan đến Việt Nam 

trong Báo cáo năm 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người 

trên thế giới và Báo cáo số 3268/BC-BNG-LS ngày 23/8/2021 về một số biện 

pháp, giải pháp đối với Việt Nam liên quan đến Báo cáo năm 2021 của Bộ Ngoại 

giao Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới (Có báo cáo gửi kèm), 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các huyện, 

thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các kiến 

nghị trong Báo cáo của Bộ Ngoại giao, tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác 

phòng, chống mua bán người, tránh khả năng Việt Nam xếp ở Nhóm 3 kèm theo 

các hệ luỵ phức tạp có thể nảy sinh về chính trị, đối ngoại và hợp tác phát triển, cụ 

thể như sau: 

- Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị trong Báo cáo của Bộ Ngoại giao để tiếp 

tục tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh; 

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong triển khai Chương trình phòng, 

chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, đặc biệt 

Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện “Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; 

- Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ 

thông tin 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; 



- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn 

tỉnh duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, 

truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, trong đó tập trung 

tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm 

này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân 

được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc; Chú 

trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang 

mạng và mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng 

khác nhau; 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; 

- Công an tỉnh tham mưu hoàn thiện, triển khai văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; Xây dựng kế hoạch triển 

khai và theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, các văn bản 

hướng dẫn thi hành có liên quan; Xây dựng dữ liệu thống kê về công tác phòng, 

chống mua bán người nhằm chia sẻ thông tin, phục vụ việc theo dõi, giám sát, 

đánh giá hiệu quả và xây dựng chính sách về công tác phòng, chống mua bán 

người trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

liên quan triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên./. 

 

Nơi nhận : 
- Chủ tịch, các PCT; 

- CPVP; 

- Như trên; 

- Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, TH2. 

  (V-       b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Đức Đại 
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