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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người 

trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 7431/KH-UBND-VHTT ngày 30/10/2017 của 

UBND thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Đề án 1 “Truyền 

thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình 

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn 

thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội 

nghị tập huấn phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành 

phố Nha Trang như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức và hành động của người dân về phòng, chống mua 

bán người nhằm giảm nguy cơ mua bán người, giảm tội phạm mua bán người; 

đồng thời, giúp người dân cảnh giác, tự bảo vệ mình và tích cực tham gia phòng 

ngừa mua bán người. 

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống mua bán người 

nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cộng đồng và tinh thần 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác phòng, chống mua 

bán người. 

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN  

Phổ biến các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015“Về tội phạm mua 

bán người” và Luật Phòng, chống mua bán người. 

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng:  

a) Cấp thành phố 

  Đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. 

b) Cấp xã, phường 

- Các Phó Chủ tịch phụ trách văn xã. 

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. 

- Công chức Văn hóa- Xã hội. 

- Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh. 
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2. Thời gian: Từ 14h đến 16 h ngày 27/7/2018 (Thứ sáu ). 

3. Địa điểm: Hội Trường Thành Đoàn Nha Trang số 18A Hoàng Hoa 

Thám. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chuẩn bị giấy mời. 

- Chuẩn bị tài liệu. 

- Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống mua bán 

người. 

- Mời báo cáo viên của Công an thành phố. 

2. UBND các xã, phường 

Cử lãnh đạo và cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn phổ biến Luật Phòng, 

chống mua bán người theo đúng thành phần. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc 

Tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người trên địa 

bàn thành phố Nha Trang năm 2018./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT) (b/c); 
- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 
- Công an thành phố (b/c); 
- UBND các xã, phường (VBĐT); 
- Trang Thông tin điện tử (Vy); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Vy, Kế toán. 

TRƯỞNG PHÕNG 
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