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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người
trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025
và định hướng đến năm 2030
Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người
giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu, yêu cầu chung
- Tăng cường công tác vận động, phát huy nguồn sức mạnh của các tổ
chức xã hội đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động giáo dục; nâng cao hiệu quả phối
hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng,
chống mua bán người góp phần đạt các mục tiêu được giao trong Chiến lược
quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm
2030, lồng ghép các biện pháp phòng, chống mua bán người vào kế hoạch phát
triển, nhiệm vụ giáo dục hàng năm.
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh trong công tác
phòng chống tội phạm, góp phần làm giảm nguy cơ mua bán người; thực hiện
tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong
việc tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua
bán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo.
2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể
- Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên
chức, học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh về công tác phòng, chống mua
bán người, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền ở các
cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương cung cấp thông,
tin, chia sẻ các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán
người, thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn và mục đích của tội
phạm mua bán người trong các buổi phát thanh học đường, sinh hoạt dưới cờ,
bảng tin Đoàn – Đội trường học,…
- 100% các trường học ký phối hợp với Công an địa phương thực hiện tốt
công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS,
phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống mua bán người.
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- 100% các trường học niêm yết số điện thoại đường dây nóng, tuyên
truyền cho cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên,
học viên và phụ huynh biết kênh thông tin tố giác tội phạm, kênh thông tin được
tư vấn, hỗ trợ khi cần.
- Thường xuyên nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện
hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng chống bạo lực, xâm
hại trẻ em, phòng, chống mua bán người; phối hợp xác minh, xác định, bảo vệ
và hỗ trợ nạn nhân nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với pháp
luật khu vực, quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm mua bán
người phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
- Phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tổ chức các hoạt
động tuyên truyền về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống
mua bán người; trong đó, tập trung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mới,
địa bàn trọng điểm của tội phạm này, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành
nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận
thông tin về nạn nhân và vụ việc thông qua các hoạt động hội thi, hội diễn, hoạt
động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ,…
- Tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trong trường học,
hình thức tuyên truyền linh hoạt, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tâm sinh lý
của học sinh ở từng cấp học, các nhóm có nguy cơ trở thành nạn nhân, phù hợp
với đặc điểm của từng vùng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân
phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn
vị.
- Lồng ghép và truyền tải các thông điệp phòng, chống mua bán người,
phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em vào các môn học chính khóa (Đạo đức,
Giáo dục công dân, Ngữ văn,…) và các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn Đội, phát thanh học đường, sinh hoạt tổ chuyên môn,…
- Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương xác minh,
xử lý nghiêm các đối tượng thuộc ngành Giáo dục quản lý có liên quan đến tội
phạm mua bán người; hỗ trợ kịp thời các nạn nhân bị mua bán theo chức năng,
nhiệm vụ của ngành; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được học tập, phát
triển tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp
luật về phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên
quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các điều ước quốc tế mà
Việt Nam là thành viên và thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người; thực
hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin định
kỳ giữa các cơ quan liên quan trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải
cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an
ninh trật tự, xây dựng môi trường sư phạm an toàn, thân thiện, lành mạnh, từng
bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh khu vực trường học.
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- Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng chống bạo
lực, xâm hại trẻ em và phòng chống mua bán người, giáo dục kỹ năng sống, kỹ
năng tự bảo vệ cho học sinh. Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với điều
kiện thực tế tại đơn vị, có thể tổ chức chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội
dung giáo dục khác; đảm bảo phù hợp với lứa tuổi, tránh các hoạt động chạy
theo hình thức; quan tâm và phát huy chất lượng của các buổi sinh hoạt đội,
nhóm, hoạt động Đoàn – Đội tại đơn vị. Mọi hoạt động giáo dục trong trường
học đều lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và được làm thường
xuyên, xem đây là nhiệm vụ chính trị cần phải thực hiện trong suốt năm học.
- Rà soát, củng cố hoạt động của tổ Tư vấn học đường, bố trí phòng hoặc
góc tư vấn trong nhà trường; các phòng GDĐT chủ động phối hợp tổ chức bồi
dưỡng cán bộ phụ trách tư vấn học đường đủ chuẩn theo vị trí việc làm và theo
quy định hiện hành; triển khai nhiều hình thức tư vấn (trực tiếp, qua điện thoại,
email, …); phát thuy hiệu quả mô hình Công tác xã hội học đường, đảm bảo
100% các cơ sở giáo dục có thực hiện niêm yết số điện thoại đường dây nóng tư
vấn, hỗ trợ học sinh, phát hiện kịp thời những bất ổn về tâm lý, những mối quan
hệ xung quanh các em có nguy cơ phạm tội để kịp thời thông tin với gia đình và
các ngành chức năng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT
Tham mưu Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của từng
phòng có lồng ghép nhiệm vụ phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng
chống tội phạm mua bán người.
Giao phòng Chính trị, tư tưởng là đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện theo định kỳ (06 tháng và 01 năm) và đột xuất cho Công an tỉnh.
Thông tin báo cáo nhanh qua điện thoại các vụ việc liên quan đến bạo lực,
xâm hại trẻ em, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, tội
phạm mua bán người trong các cơ sở giáo dục (theo phân cấp quản lý): Ban
Giám đốc Sở GDĐT hoặc ông Nguyễn Tấn Lộc – Trưởng phòng Chính trị, tư
tưởng, Sở GDĐT, điện thoại: 0913750776.
2. Các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc
Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, tự
kiểm tra, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách tại đơn vị.
Phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản lý,
đội ngũ giáo viên trong việc phát hiện, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực.
Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo nội dung Công văn số
644/SGDĐT-CTTT ngày 16/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian báo cáo định kỳ: trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 11 của
năm, gửi về Sở GDĐT (thông qua phòng Chính trị, tư tưởng) qua email:
phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn
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Trên đây là kế hoạch thực hiện Thực hiện Chương trình phòng, chống
mua bán người trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 và định
hướng đến năm 2030 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV, GDTC);
- VP. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (PA03,PC02, PV05);
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Công đoàn ngành;
- Phòng chức năng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- PT Thực hành SP;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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