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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1059 /VHTT-TTCS 

 

Nha Trang, ngày 09  tháng 8 năm 2018 

V/v báo cáo kết quả 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.  

 

 

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. 

 

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; 

Thực hiện Kế hoạch số 5072/KH-UBND ngày 26/7/2018 của UBND 

thành phố về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người năm 2018,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả triển thực hiện Đề 

án1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” như sau: 

1.Tình hình triển khai 

Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành các văn bản sau: 

- Công văn số 935/VHTT-PT ngày 17/7/2018 về việc Hướng dẫn tuyên 

truyền Luật phòng, chống mua bán người trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

- Kế hoạch số 946/KH-VHTT-TTCS ngày 19/7/2018 về việc Tổ chức 

Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố 

Nha Trang năm 2018. 

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống mua bán 

người trên địa bàn thành phố Nha Trang theo Kế hoạch số 4770/KH-UBND-

VHTT ngày 13/7/2018 của UBND thành phố Nha Trang. 

2. Kết quả thực hiện 

- Hầu hết, các xã, phường đã thực hiện tuyên truyền Luật phòng, chống 

mua bán người trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, 429 lượt phát thanh. 

- Phối hợp Công an thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định 

của Bộ Luật Hình sự về “Tội phạm mua bán người” và Luật phòng, chống 

mua bán người cho hơn 110 cán bộ, công chức là lãnh đạo các Đoàn thể chính 

trị- xã hội thành phố, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội LHPN, công chức Văn 

hóa- xã hội, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh của các xã, phường trên địa 

bàn thành phố.  

- Ngày 24-26/8/2018, Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động về 

phòng, chống mua bán người trên địa bàn thành phố Nha Trang tại xã Vĩnh 
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Phương với sự tham gia của 13 đội thi; tuyên truyền, vận động nhân dân 

thành phố, nhất là các xã nông nghiệp đến tham dự liên hoan. 

3. Đánh giá 

Nhìn chung, các xã, phường tích cực tham gia 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. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức về công tác phòng, chống mua bán người. 

Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cộng đồng và nêu 

tinh thần cảnh giác của người dân về việc tự bảo vệ mình, gia đình trước tình 

hình tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp. 

 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác 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 trên địa bàn thành phố Nha Trang của Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 
- Trưởng phòng;              
- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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