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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng  

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

 

 

Thực hiện Công văn số 2948/BCĐ, ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Ban Chỉ 

đạo PCTP, TNXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Cao Bằng, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo các nội dung như sau: 

I. Khái quát tình hình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

1. Khái quát tình hình 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan có chức năng tham mưu, 

giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước ở địa phương về nông nghiệp, lâm 

nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, 

bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông 

nghiệp và phát triển nông thôn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ 

quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

- Sau khi nhận được Kế hoạch số 228/KH-BCĐ, ngày 19 tháng 01 năm 2022 

của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Chương trình phòng, 

chống mua bán người năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai Kế hoạch 

đến các đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền 

đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực 

hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch 228/KH-BCĐ, ngày 19 tháng 01 năm 2022.  

- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 1136/KH-BCĐ, ngày 07 tháng 4 năm 

2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo các đơn 

vị lồng ghép việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, 

phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực phòng, chống tội phạm.  

II. Kết quả triển khai, thực hiện 

1. Công tác tuyên truyền 

Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong phòng, 

chống mua bán người, Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã tập trung cao cho việc quán triệt 

tuyên truyền, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng chống tội phạm và vi 
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phạm pháp luật, cụ thể đã tổ chức tuyên truyền phổ biến lồng ghép trong các cuộc 

họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị cho công chức, viên chức và người lao động về: 

các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống ma túy, Luật 

Phòng, chống mua bán người; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22 tháng 10 

năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 193/QĐ-

TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030; Kế hoạch số 1136/KH-BCĐ, ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ đạo 138 

tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Kết quả thực hiện  

100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác 

phòng, chống mua bán người. Qua công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến  cơ 

bản về nhận thức, hành động trong công chức, viên chức và người lao động chủ 

động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống mua bán người.  

III. Đánh giá chung 

Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở và Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc thường 

xuyên quan tâm chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình về công tác phòng, 

chống mua bán người, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành để kịp thời 

nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm, kiên quyết không để tội phạm 

xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ  trong thời gian tới 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, 

các Bộ, ngành và Chỉ thị của UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về 

công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò lãnh đạo của 

các cấp ủy và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về công tác phòng, chống mua bán 

người thông qua các cuộc họp sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng cho đảng viên và quần chúng nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi 

đảng viên trong cơ quan, đơn vị, trách nhiệm, nghĩa vụ, tích cực tham gia công tác 

phòng, chống mua bán người. Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện các vụ 

vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người có hiệu quả gắn với phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi 

đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về công tác phòng, chống mua 

bán người. 
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- Phối hợp với cơ quan chuyên môn, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối 

với đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Sở 

có hành vi phạm tội; vi phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo 138 (CA tỉnh); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP. 

 

               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

                 Nguyễn Thái Hà 
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