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BÁO CÁO
Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ
nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Căn cứ Công văn số 1128/LĐTBXH-PCTNXH ngày 20 tháng 7 năm 2020
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, về việc tổng kết, đánh
giá công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn
2016-2020. Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo kết quả như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020.
1. Bối cảnh:
Trong những năm qua, tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn
Huyện tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân
ngày càng được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định. Tuy
nhiên, Nhân dân ở các xã giáp biên giới Campuchia thường xuyên qua lại giao
lưu, mua bán, trao đổi hàng hóa, đây là điều kiện làm phát sinh các loại tội phạm
và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm mua bán người. Xác định công tác phòng ngừa,
ngăn chặn tội phạm mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu mà
các ngành, các cấp phải tập trung giải quyết. Do đó, thời gian qua trên địa bàn
Huyện không xảy ra trường hợp mua bán người, góp phần vào phát triển kinh tế
- xã hội, nâng cao đời sống tin thần, vật chất của người dân.
2. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Sau khi tiếp thu Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm
2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc phê duyệt Đề án “Tiếp
nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020, các
Kế hoạch của Ủy ban nhân Tỉnh về thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”. Hàng năm, Ủy ban nhân dân Huyện đều xây dựng
và triển khai các kế hoạch về phòng, chống mại dâm trên địa bàn 1 đến các ngành
liên quan và UBND các xã, thị trấn nắm, triển khai thực hiện, nhằm phát huy sức
Kế hoạch số 43/KH-BCĐ138ĐP ngày 18/3/2016 của Ban chỉ đạo 138 Huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội
phạm; phòng, chống ma túy và chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn huyện năm 2016; Kế hoạch số 57/KH-BCĐ ngày
31/3/2016 của Ban chỉ đạo 138 Huyện về thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn năm 2016-2020; Kế hoạch số 313/KHUBND ngày 24/8/2016 của UBND Huyện về thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến
năm 2030 trên địa bàn Huyện; Kế hoạch số 91/KH-BCĐ138 ngày 27/4/2017 của Ban chỉ đạo 138 Huyện về thực hiện đề án “Tiếp nhận, xác
minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2017; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/6/2018 của UBND
Huyện về thực hiện đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2018; Kế hoạch số
110/KH-UBND ngày 26/4/2019 của UBND Huyện về thực hiện đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa
bàn huyện Hồng Ngự năm 2019; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND Huyện về thực hiện đề án “Tiếp nhận, xác minh,
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2020.
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mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các
ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình
và toàn xã hội góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong công tác phòng
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ mua bán người, đặc biệt là phụ nữ,
trẻ em trên địa bàn Huyện, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn
nhân bị mua bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân theo quy định.
Bên cạnh đó, các đơn vị đoàn thể Huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ xây
dựng Kế hoạch, phối hợp thực hiện, đồng thời tuyên truyền sâu rộng nội dung
công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn đã tạo được sự chuyển biến về
nhận thức và hành động đối với công tác phòng, chống mua bán người. Ngoài ra,
các đơn vị còn chủ động lồng ghép với việc thực hiện các kế hoạch khác của
chương trình, hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và các chương
trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
3. Kết quả đạt được đối với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra:
Tình hình tội phạm mua bán người trong những năm gần đây diễn biến
phức tạp và có chiều hướng gia tăng về tính chất nghiêm trọng với phương thức,
thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số chị em nhất là
phụ nữ và trẻ em, đối tượng tội phạm đã dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán họ để trục lợi,
gây tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Nguyên nhân cơ bản
của tình trạng này là do kinh tế khó khăn, thiếu việc làm cũng như nhận thức kém,
nhất là ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa dẫn đến họ dễ bị lừa gạt và
trở thành nạn nhân.
Bên cạnh đó, việc thông thương, giao lưu buôn bán, đi lại giữa người dân
ở các xã biên giới với nước bạn Campuchia cũng là một trong các điều kiện thuận
lợi cho tội phạm mua bán người hoạt động phạm tội. Mặt khác một số nạn nhân
bị mua bán khi trở về, vì mặc cảm, không đến trình báo hoặc tố giác tội phạm nên
những tội phạm buôn người tiếp tục gieo rắc nỗi đau cho nhiều nạn nhân khác.
Nhận định được những nguyên nhân trên nên trong năm 05 năm qua Ủy
ban nhân dân Huyện đã chủ động chỉ đạo đối với các cơ quan chuyên môn đặc
biệt là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an Huyện thường xuyên
phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện tuyên
truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở
về cũng như các thủ đoạn của bọn tội phạm để người dân biết, chủ động đề phòng
và tố giác kịp thời khi phát hiện. Qua 05 năm thực hiện đã tuyên truyền được 60
cuộc với trên 1.800 lượt người dân đến dự; đồng thời, còn treo 130 băng rôn tuyên
truyền trên địa bàn các xã, thị trấn và các khu đông dân cư, vùng ven biên giới.
Đài Truyền thanh Huyện, Trạm truyền thanh xã, thị trấn tổ chức trên 60 cuộc nói
chuyện chuyên đề về nạn buôn bán người,… Qua đó, nâng cao ý thức của người
dân trong việc phòng, chống tội phạm mua bán người ở cộng đồng.
Ngoài ra, các đơn vị ngành Huyện còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ
Huyện tiến hành rà soát, nắm lại địa chỉ, nơi làm việc của lao động nữ đang làm
thuê ở các khu phức tạp ở Thành phố lớn ngoài Tỉnh để có hướng tuyên truyền;
mở các lớp dạy nghề đối với các chị, em nhàn rỗi, không có nghề nghiệp để họ có
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công ăn việc làm ổn định không để bị dụ dỗ, lôi kéo đi làm ăn xa để trở thành nạn
nhân của tội phạm mua bán người.
Trong 05 năm qua, trên địa bàn Huyện không xảy trường hợp mua bán
người. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Huyện đã chủ động, tập trung chỉ đạo đối với
các ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các
công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua trở về khi có xảy
ra trên địa bàn, trong đó luôn đảm bảo:
- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh,
xác định nạn nhân bị mua bán.
- 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo
quy định của pháp luật.
- 100% nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định.
4. Kết quả thực hiện các hoạt động chính:
Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trong
05 năm giai đoạn từ 2016 - 2020 được thực hiện thường xuyên nhưng trên địa bàn
Huyện chưa phát hiện có trường hợp nào.
Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán luôn
được các cấp, các ngành quan tâm. Hàng năm, các cơ quan đều cử cán bộ, công
chức tham dự các lớp tập huấn do Tỉnh tổ chức. Qua đó, đã tạo điều kiện năng
cao công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh,
bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
5. Kinh phí thực hiện:
Giai đoạn 2016 đến nay, không có kinh phí riêng thực hiện Đề án 3 “Tiếp
nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”; Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí cho công tác chỉ đạo, giám sát và tuyên truyền 05
năm là 15.000.000 đồng (mỗi năm 3.000.000 đồng).
6. Nhận xét, đánh giá:
- Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân Tinh,
Ban Thường vụ Huyện ủy, sự quan tâm hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân Huyện, cùng với sự
tham gia tích cực của các ngành, các cấp nên công tác phòng chống tội phạm mua
bán người trong thời gian qua luôn đảm bảo xuyên suốt.
- Có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ban, ngành, đoàn thể nên
công tác tuyên truyền giáo dục luôn được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, thu hút
được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Công tác kiểm tra, kiểm soát cũng
được đẩy mạnh đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
Huyện, ngăn chặn hoạt động của bọn tội phạm mua bán người.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Huyện trong việc
xây dựng các chương trình kế hoạch mang tính thống nhất, công tác lãnh chỉ đạo
của các cấp, các ngành được nhanh chóng tạo điều kiện cho các hoạt động phòng
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chống tội phạm đặc biệt là tội phạm mua bán người tiến hành được thuận lợi, người
dân cũng có ý thức nên đến thời điểm này chưa có trường hợp nào bị mua bán.
- Tuy nhiên, hiện nay lực lượng làm công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm mua bán người của Huyện còn thiếu, đa số chưa qua đào tạo chuyên sâu,
nhất là đối với công tác tiếp nhận, đấu tranh với tội phạm mua bán người mang
tính Quốc tế.
- Do địa bàn Huyện có đường biên giới dài, với hệ thống kênh, rạch chằng
chịt nên công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới còn nhiều hạn chế, chưa
được thường xuyên.
- Công tác tuyên truyền cho người dân còn gặp nhiều khó khăn phần lớn
người dân thường đi làm ăn xa nên ít tiếp cận với các thông tin đại chúng.
- Kinh phí, phương tiện, công cụ phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh
với tội phạm mua bán người còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu đề án.
II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025.
1. Bối cảnh:
Do là Huyện biên giới, tiếp giáp với nước bạn Campuchia và có nhiều
đường tiểu ngạch, người dân hai bên biên giới thường xuyên qua lại giao lưu buôn
bán, là điều kiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng việc thông thương để thực
hiện hành vi mua bán người. Mặt khác, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua
bán người diễn ra ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ
giữa người mua và người bán, môi giới, dẫn dắt, hình thành các đường dây tội
phạm liên Tỉnh và xuyên quốc gia. Khác với trước đây, việc tiếp cận và làm quen
với nạn nhân phải gặp gỡ trực tiếp để rủ rê, thì hiện nay cùng với sự phát triển của
khoa học công nghệ, các đối tượng phạm tội thông qua các trang mạng xã hội và
điện thoại thông minh để tiếp cận nạn nhân, hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp
với nạn nhân, nên công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn của lực
lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.
Do đó, để chủ động phòng, ngừa và đấu tranh ngăn chặn đối với tội phạm
mua bán người cũng như tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp như sau:
2. Mục tiêu:
a) Mục tiêu chung:
- Thực hiện toàn diện, đồng bộ các hoạt động nhằm phổ biến, tuyên truyền
sâu rộng nội dung công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn Huyện, tạo
sự chuyển biến về nhận thức hành động đối với công tác phòng, chống mua bán
người nhằm giảm nguy cơ mua bán người, giảm tội phạm mua bán người.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ
trợ về tâm lý, pháp lý, y tế, giáo dục, hướng nghiệp phù hợp giúp họ ổn định cuộc
sống, hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội.
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- Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong quá trình
triển khai thực hiện kế hoạch; lồng ghép với việc thực hiện các kế hoạch khác của
chương trình, hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và các chương
trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Nạn nhân bị mua bán trở về phải được xác minh, bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ
ngay từ khi tiếp nhận đến khi tái hòa nhập cộng đồng xã hội; ưu tiên thực hiện các
giải pháp hỗ trợ nạn nhân dựa vào gia đình và cộng đồng.
b) Mục tiêu cụ thể:
- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của
chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ý thức trách nhiệm,
năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm nâng cao nhận thức và hành
động trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ mua bán người,
đặc biệt là phụ nữ, trẻ em trên địa bàn Huyện.
- Thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán, đảm bảo quyền và lợi ích của nạn nhân theo quy định.
c) Các chỉ tiêu cụ thể:
- 100% người dân tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
được tiếp cận các thông tin, có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán
người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến lĩnh vực này.
- 100% cán bộ làm công tác phòng chống mua bán người được tập huấn
về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, cập nhật tài liệu truyền thông về phòng, chống
mua bán người.
- Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán
người, trong đó: 100% tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là các xã giáp biên giới
được áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100%
thông tin liên quan mua bán người được phân loại, xử lý theo luật định.
- 100% các trường hợp tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác
định nạn nhân để giải quyết các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100%
nạn nhân và người thân có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.
- 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng
hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) liên quan đến tội phạm mua bán
người, bảo vệ nạn nhân được triển khai thực hiện; 100% các văn bản hướng dẫn thực
hiện Luật phòng, chống mau bán người và các văn bản pháp luật khác có liên quan
đến phòng, chống mua bán người được theo dõi thi hành và đánh giá hiệu quả.
- Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân tại các
Đồn Biên phòng trên địa bàn.
3. Nhiệm vụ và giải pháp:
a) Nhiệm vụ:
- Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn
thể đối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; phát huy sức mạnh
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tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống
tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; lấy chủ động
phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm.
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống tội phạm mua
bán người.
- Tập trung điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, trong
đó có tội phạm mua bán người.
b) Giải pháp:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia
tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra,
giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ nạn nhân bị
mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán
người vào chương trình phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm; đào
tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và
chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”.
- Đẩy mạnh công tác phối hợp của các ban, ban ngành, đoàn thể Huyện có
liên quan để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo
vệ và hỗ trợ nạn nhân.
- Tăng cường nắm bắt tình hình, rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý nạn
nhân bị mua bán, bao gồm: Số nạn nhân tự trở về, được giải cứu, chưa được giải
cứu, số được trao trả, tiếp nhận, số nghi là nạn nhân (thông qua xuất khẩu lao
động, du lịch, kết hôn với người nước ngoài,....); lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị
mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế
hoạch trợ giúp phù hợp.
- Thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ; học tập, trao đổi kinh
nghiệm, nâng cao kiến thức gắn với thực tiễn của địa bàn cho đội ngũ cán bộ làm
công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực
hiện công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn Huyện.
4. Nguồn lực thực hiện và cơ chế huy động:
- Nguồn lực: Từ nguồn kinh phí tỉnh giao; ngân sách địa phương theo phân
cấp ngân sách hiện hành.
- Cơ chế huy động: Nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân theo
quy định của pháp luật.
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III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.
1. Tăng cường nguồn lực, trang thiết bị cho công tác phòng, chống tội
phạm mua bán người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2. Thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán
người.
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự báo cáo đến Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- Phòng LĐ-TBXH, CAH;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Tài

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-UBND ngày
tháng 8 năm 2020
của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự)

Nội dung

STT
I.
1.
2.
a.

b.

c.
d.

2

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH
Tổng số người được tiếp nhận, xác minh
Tổng số người được xác định là nạn nhân
Giới tính, độ tuổi
- Nam
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
- Nữ
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
Dân tộc
- Kinh
- Dân tộc khác
Người nước ngoài
Hình thức mua bán
- Bị mua bán trong nước
- Bị mua bán ra nước ngoài
+ Trung Quốc
+ Lào
+ Campuchia
+ Thái Lan

Năm 2020 (số liệu tính đến 31/7/2020)

Đơn vị tính
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người

Năm
2016

Năm
2017

Năm
2018

Năm
2019

Năm
20202

Tổng giai
đoạn
2016-2020
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e.

3.
II
1
2

3

4
4.1
4.2
4.3
a.

+ Malaysia
+ Anh
+ Nga
+ Các nước khác
Hình thức tiếp nhận
- Tự trở về
- Được giải cứu
- Trao trả song phương
Số nạn nhân, người thân thích của họ được bảo vệ
theo quy định của pháp luật
KẾT QUẢ CÔNG TÁC
Văn bản chỉ đạo, điều hành
Các hoạt động truyền thông
- Số buổi truyền thông về mua bán người
- Số người tham gia các buổi truyền thông
Số pano, áp phích, tờ rơi về mua bán người:
- số pano;
- số áp phích;
- số tờ rơi.
Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác
hỗ trợ nạn nhân
Số cuộc tập huấn
Số người được tập huấn
Kết quả công tác hỗ trợ nạn nhân
Tổng số nạn nhân được hỗ trợ
Số người được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại
Số nạn nhân có nhu cầu vào lưu trú tạm thời tại cơ sở trợ
giúp xã hội/cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Giới tính, độ tuổi
- Nam
+ Dưới 18 tuổi

Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Văn bản

3

1

1

1

1
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Buổi
Lượt người

12
30

12
30

12
30

12
30

12
30

60
1.800

Pano
áp phích tờ rơi

26

26

26

26

26

130

Cuộc
Lượt người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
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b.

4.4.

+ Dưới 16 tuổi
- Nữ
+ Dưới 18 tuổi
+ Dưới 16 tuổi
Được hưởng các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian tại cơ sở
trợ giúp xã hội/cơ sở hỗ trợ nạn nhân
- Nhu cầu thiết yếu
- Chăm sóc y tế
- Tư vấn tâm lý
- Trợ giúp pháp lý
Số nạn nhân được hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
a. Trợ giúp pháp lý
b. Hỗ trợ học văn hóa
c. Hỗ trợ học nghề
d. Hỗ trợ tìm việc làm
e. Hỗ trợ vay vốn
Tổng số tiền
g. Trợ cấp khó khăn ban đầu
Tổng số tiền

Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Người
Triệu đồng
Người
Triệu đồng

