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Số:          -CV/TĐTN-BTG 
“Về việc hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống 

mua bán người 30/7 năm 2021” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc 

 

Căn cứ Công văn số 7150-CV/TWĐTN-BTG, ngày 19/5/2021 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn về việc “Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người năm 2021”; 

Căn cứ Công văn số 661/BCĐ-CAT, ngày 17/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) về việc “Hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2021”;  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, 

thực hiện có hiệu quả các nội dung sau: 

1. Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa, vai trò Quyết định số 

793/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày thế giới phòng, chống mua 

bán người (30/7)” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7)”; 

các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng, chống 

bạo lực trẻ em tại gia đình, trong đó có Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực 

gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; về phương thức, thủ 

đoạn, hoạt động của các đối tượng mua bán người; kết quả công tác phòng, 

chống mua ban người của các lực lượng chức năng; cách thức nhận biết, biện 

pháp phòng ngừa, Tổng đài quốc gia phòng chống mua bán người (Tổng đài 

quốc gia bảo vệ trẻ em 111) để nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng 

ngừa và tích cực tham gia của thanh thiếu nhi về công tác đấu tranh phòng, 

chống mua bán người. 

2. Đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến thông qua các 

hoạt động như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội nghị, hội thi, diễn đàn trẻ em, tổ 

chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền miệng, panô, áp-phích, phát 

tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục dành 

cho thanh thiếu nhi; tổ chức các lớp học kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh 

sản, kỹ năng phòng, chống xâm hại… Các trang mạng xã hội của Đoàn tăng 

cường các tuyến tin, bài về phòng, chống mua bán người; tập hợp, đăng tải các 

tài liệu, sản phẩm truyền thông về phòng chống mua bán người trên các phương 

tiện thông tin đại chúng.   

3. Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng 

“Ngày thế giới phòng, chống mua bán người (30/7)” và “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người (30/7)” phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, 

đơn vị phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ 



đạo của cấp ủy. 

4. Phối hợp với lực lượng Công an mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng để nâng cao năng lực cho các bộ Đoàn, Hội, cán bộ phụ trách 

thiếu nhi tham gia công tác phòng, chống mua bán người, đặc biệt là các địa 

phương, địa bàn trọng điểm dễ phát sinh tội phạm mua bán người. Thành lập, 

củng cố và phát huy vai trò của các câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp. 

Tiếp tục duy trì cơ chế thông tin, nắm bắt và kịp thời hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, 

đặc biệt là trẻ em là nạn nhân của mua bán người.  

5. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với lực lượng Công an chủ động rà soát, lập 

danh sách số người nghiện ma túy đi cai nghiện từ các trung tâm trở về địa 

phương, nhất là số người nghiện trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Chủ động tham 

mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực 

tham gia công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện 

tái hòa nhập cộng đồng. Phối hợp với gia đình có con em là thanh niên sau cai 

nghiện tái hòa nhập cộng đồng không tiếp cận với những phần tử xấu, hạn chế 

tình trạng tái nghiện. Vận động các thanh niên sau cai nghiện tích cực tham gia 

các hoạt động Đoàn, Hội, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện đóng góp cho 

cộng đồng và địa phương.  

6. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của đội thanh niên xung kích, 

đội thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên, tổ nắm bắt dư luận xã hội; các mô 

hình về phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội như Câu lạc bộ “Thắp 

sáng niềm tin”, Câu lạc bộ “Phòng, chống tội phạm”. 

 Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Tỉnh 

đoàn trước ngày 02/8/2021 để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh và Trung 

ương Đoàn theo quy định. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, BTG.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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