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KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác phòng chống tội phạm, ma túy 

và phòng, chống mua bán người năm 2019 
 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 về triển khai thực hiện 
Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 
26/02/2019 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 và Kế hoạch số 
25/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2019 
của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là BCĐ 138 tỉnh), căn cứ chức năng 
nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 về triển 
khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019, Kế hoạch số 
24/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 
và Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 26/02/2019 về thực hiện công tác phòng, chống ma 
túy năm 2019 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh để đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn tội phạm, ma 
túy và mua bán người; chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa và phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý kịp thời đối với các âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù 
địch, các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng hoạt động đối ngoại để chống phá và trục lợi, 
góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan trong triển khai các 
hoạt động công tác phòng chống tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm kinh 
tế, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm lừa đảo qua 
mạng và phòng, chống mua bán người; tích cực tham mưu đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trong công tác phòng chống tội 
phạm, ma túy và phòng, chống mua bán người.   

3. Lồng ghép thực hiện công tác phòng, chống tội phạm với các chương trình 
phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương và từng bước cải thiện, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần của người dân nhằm hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát 
sinh tội phạm. 

4. Việc triển khai thực hiện các Kế hoạch phải bám sát các chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm và phòng 
chống mua bán người, đảm bảo thực hiện gắn với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác phòng, chống tội phạm  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của 
Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, trọng tâm là 
Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 05-
KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-
CT/TW; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 
111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi 
phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 20/3/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm 
bảo an ninh, trật tự từ nay đến năm 2020; Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 04/10/2018 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của 
Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời 
gian tới; các Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm; tuyên 
truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm 
qua biên giới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức trong công tác phòng chống tội phạm. 

 - Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong mọi hoạt động của cơ 
quan, đặc biệt trong hoạt động công tác phòng chống tội phạm; quan tâm dành kinh 
phí thỏa đáng đầu tư trang bị, nâng cấp trang thiết bị quản lý hệ thống internet, mạng 
nội bộ của cơ quan để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động của cơ quan trước yêu 
cầu hoạt động đối ngoại trong tình mới. 

- Phối hợp với lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước 
ngoài trên địa bàn; tham mưu chỉ đạo các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện quán triệt 
nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước trong tổ chức các hoạt động đối 
ngoại; nâng cao tính chủ động trong việc phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và 
phối hợp xử lý nghiêm minh các hành vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng 
chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn không để tội phạm lợi dụng hoạt 
động. 

- Tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh trong quá trình trao 
đổi thông tin, nắm tình hình để phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất; tham mưu 
chỉ đạo đẩy mạnh hợp tác với phía Quảng Tây, Trung Quốc trong công tác phòng, 
chống tội phạm, nhất là tội phạm qua biên giới, nhằm đảm bảo giữ vững sự ổn định và 
an ninh trật tự khu vực biên giới. 

2. Công tác phòng, chống mua bán người 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 
Kiến nghị số 1526/KN-UBTP14, ngày 28/9/2018 của Ủy ban Tư pháp Quốc hội về 
thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; Công văn số 65/UBND-NC ngày 
17/01/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp 
của Quốc hội về thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người;   Quyết định số 
2456/QĐ-TTg ngày 231/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
mua bán người, Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 03/01/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP 
chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019 và 
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các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống mua bán 
người, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc 
tự phòng ngừa, phát hiện và tham gia đấu tranh với các hành vi liên quan đến tội phạm 
mua bán người, giải cứu nạn nhân bị mua bán trở về. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 
người - 30/7” năm 2019; vận động toàn dân tham gia và động viên, khen thưởng kịp 
thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống mua bán 
người. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/5/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng 
người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm 
pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay. 

- Tích cực tham mưu chỉ đạo các sở, ngành chức năng liên quan tăng cường các 
biện pháp tuyên truyền, quản lý, ngăn chặn công dân trong tỉnh đi lao động, làm thuê 
bất hợp pháp tại Trung Quốc và làm tốt công tác tuyền truyền về  phương thức, thủ 
đoạn của tội phạm mua bán người; đồng thời khuyến cáo, cảnh báo về rủi ro khi xuất 
cảnh trái phép nước ngoài để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân đối với các 
đối tượng có hành vi lừa đảo mua, bán người. 

- Nghiên cứu khoa học, tổ chức, tham gia các cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên đề 
chuyên sâu liên quan đến mua bán người, như: Tình trạng công dân xuất cảnh trái 
phép qua biên giới; môi giới hôn nhân trái pháp luật… 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý việc ra nước 
ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, công chức; Phối hợp với Cục Lãnh sự, Bộ 
Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan chức năng 
triển khai thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo bộ công dân và pháp nhân của người Việt 
Nam ở nước ngoài; thường xuyên trao đổi, nắm thông tin tình hình với các cơ quan 
chức năng, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Quảng 
Tây, Trung Quốc để chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xác minh, 
giải quyết vụ việc mua bán người, tiếp nhận và giải cứu và hồi hương nạn nhân bị mua 
bán. 

3. Công tác phòng, chống ma túy 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng chống ma túy đến cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan và quần chúng nhân 
dân như: Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 07/10/2011 về thực hiện Chiến lược Quốc 
gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 17/8/2017 về thực hiện Chương trình 
phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 và các văn bản 
của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, qua đó nhằm nâng cao 
nhận thức về hậu quả, tác hại của ma túy để chủ động phòng ngừa, tránh xa tệ nạn ma 
túy, đồng thời phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác phát hiện, tố giác, đấu 
tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đề cao trách 
nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm 
ma túy và tệ nạn xã hội; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cán 
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bộ, đảng viên có hành vi liên quan đến các hoạt động phạm tội về ma túy và tệ nạn 
xã hội. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo kịp thời các vụ việc liên quan 
đến công tác điều tra, truy tố, xử lý, giải quyết các vụ án liên quan đến ma túy có yếu 
tố nước ngoài trên địa bàn. 

  - Tích cực tham mưu chỉ đạo tăng cường các hoạt động hợp tác phòng chống 
tội phạm và ma túy với phía Quảng Tây; chủ động nắm bắt tình hình và bám sát các 
văn bản, thỏa thuận hợp tác về phòng, chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc để 
phối hợp tham mưu đẩy mạnh hợp tác, giao lưu trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các 
lực lượng phòng, chống ma túy với các cơ quan, đơn vị tương ứng của Quảng Tây, 
Trung Quốc.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các phòng chuyên môn và Trung tâm Thông tin 
và Dịch vụ đối ngoại thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 
quán triệt tổ chức triển khai Kế hoạch này. 

2. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở có trách nhiệm tuyên 
truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác 
phòng chống tội phạm, ma túy và phòng chống mua bán người trong Ngày pháp luật 
Việt Nam tại cơ quan.  

 3. Phòng Quản lý biên giới và phòng Hợp tác quốc tế căn cứ chức năng nhiệm 
vụ chủ động nắm thông tin tình hình, phối hợp tham mưu thực hiện các nội dung hoạt 
động đối ngoại trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn bán người và 
phòng chống ma túy theo Kế hoạch. 

   4. Văn phòng Sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác trực bảo đảm an 
ninh trật tự cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin dịch vụ đối 
ngoại có trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn trang thông tin đối ngoại, hệ thống 
mạng viễn thông, internet và hệ thống mạng nội bộ của Sở. 

5. Phòng Lãnh sự chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động 
xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức; công tác lãnh sự, bảo hộ công dân 
và phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống mua bán 
người; định kỳ tổng hợp, xây dựng Báo cáo tình hình kết quả triển khai Kế hoạch để 
báo cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh theo chế độ quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- BCĐ 138 tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- VP, TTr, các phòng CM; 
- Trung tâm TT &DVĐN; 
- Lưu: VT. 
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