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Kế hoạch 

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2019  

 

Thực hiện Kế hoạch số 2472/KH-  BCĐ- CAT- TM ngày 04/6/2019 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn xã 

hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang 

(viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày 

Toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7” năm 2019, Sở Tư pháp xây dựng Kế 

hoạch thực hiện, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 

2472/KH-  BCĐ- CAT- TM ngày 04/6/2019 của Ban Chỉ đạo về việc triển khai 

các hoạt động hưởng ứng “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người- 30/7” 

năm 2019. 

 2. Yêu cầu 

Các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người- 

30/7" năm 2019 phải thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ 

quan, đơn vị; lồng ghép với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của 

cơ quan, đơn vị. 

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, 

của Ban Chỉ đạo có liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người cho 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị tại buổi đọc 

báo đầu giờ, thông qua tài khoản cá nhân trên phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành của cơ quan để biết và tổ chức thực hiện. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

2. Tham gia ý kiến, thẩm định kịp thời các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người theo đề nghị của 

các cơ quan, đơn vị.  
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Xây dựng & Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật.  

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị. 

3. Tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), 

trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến tội phạm mua bán người trên 

Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Sở Tư pháp. 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: tháng 7/2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện qua Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật trước ngày 30/7/2019 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tham mưu giúp Lãnh đạo Sở 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người- 30/7" năm 2019 của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận:                                  GIÁM ĐỐC  
- Công an tỉnh- TM (tổng hợp);                                                       
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở;   

- Các phòng, TT thuộc Sở (t/hiện); 

- Website Sở TP (đăng tải); 

- Lưu: VT, PBGDPL (Hòa)                                                              

 
                                                                                   Nguyễn Thị Thược 
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