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 Hải Dương, ngày     tháng 3 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

 Phòng, chống mại dâm năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1477/VPCP-KGVX ngày 09/3/2021 của Văn 

phòng Chính phủ về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm và chƣơng trình công tác 

năm 2021 của Uỷ ban Quốc gia PCAIDSMTMD; trên cơ tổng kết, đánh giá công 

tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng, để 

có những giải pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến hoạt động mại 

dâm và hỗ trợ kịp thời cho ngƣời bán dâm, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với công 

tác phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải 

Dƣơng xây dựng kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH,  CHỈ TIÊU 

 1. Mục đích 

 - Triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ 

về phòng, chống mại dâm; thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm 

với phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, mua bán ngƣời; phòng, chống 

HIV/AIDS và các chƣơng trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã 

hội của địa phƣơng. 

- Tăng cƣờng các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm số ngƣời 

tham gia hoạt động mua bán dâm, giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan 

đến mại dâm góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hƣởng 

do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tăng cƣờng và đổi mới các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống mại dâm nhằm thống nhất nhận thức về tệ nạn mại 

dâm và công tác phòng, chống mại dâm trong các cấp ủy đảng, chính quyền và         

ngƣời dân.  

- Tăng cƣờng kiểm tra, quản lý chặt chẽ điều kiện thành lập, hoạt động 

của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; phát hiện và xử 

lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này. 

- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ xã hội đặc thù cho ngƣời bán dâm; nâng 

cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở. 

Xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. 
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2. Chỉ tiêu 

 - Tiếp tục duy trì 100% số xã, phƣờng, thị trấn tổ chức đƣợc ít nhất một 

hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm; thông tin về phòng, chống mại 

dâm đƣợc đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần. 

- 100% các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan trên địa bàn tỉnh thực 

hiện xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

mại dâm với các chƣơng trình kinh tế - xã hội tại địa phƣơng nhƣ chƣơng trình 

giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chƣơng trình việc làm, phòng, 

chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán ngƣời. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm các mô hình, dịch vụ hỗ trợ xã 

hội phù hợp theo các tiêu chuẩn, định mức do Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội ban hành. 

- Tăng cƣờng công tác phát hiêṇ , đấu tranh và xử lý nghiêm minh các 

hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cƣờng công 

tác phối hợp kiểm tra liên ngành về phòng chống maị dâm. 

II. NỘI DUNG 

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống 

mại dâm 

-  Tăng cƣờng thực hiện chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc đối với công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện lồng ghép 

công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy, mua bán ngƣời, 

phòng, chống HIV/AIDS và các chƣơng trình kinh tế - xã hội tại địa phƣơng. 

- Tăng cƣờng lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác phòng, 

chống mại dâm; quan tâm, đầu tƣ cho công tác phòng, chống mại dâm phù hợp 

với tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng; đƣa nội dung, nhiệm vụ công 

tác phòng, chống mại dâm vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng và kế hoạch của 

Chính quyền các cấp, các Sở, ban, ngành, đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện nhằm huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác 

phòng, chống mại dâm. 

- Chú trọng hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với công tác 

phòng, chống mại dâm thuộc thẩm quyền quản lý. Xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm cá nhân của ngƣời đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trƣởng các cơ quan 

liên quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn. 

- Kiện toàn và tăng cƣờng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 138 các 

cấp; phân công nhiệm vụ cụ thể, địa bàn phụ trách cho từng thành viên Ban chỉ 

đạo. 
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- Xây dựng và triển khai có hiệu quả chƣơng trình công tác phòng, chống 

mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 tại đơn vị, địa phƣơng. 

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao 

nhận thức về phòng, chống mại dâm 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, hệ lụy của mại dâm 

đối với đời sống xã hội; nêu gƣơng điển hình ngƣời tốt, việc tốt, mô hình tốt, 

những địa phƣơng có cách làm sáng tạo, hiệu quả về phòng, chống mại dâm; 

giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với ngƣời bán dâm. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nâng cao hiệu quả công tác 

thông tin, truyền thông phòng ngừa mại dâm thông qua các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng; Tăng cƣờng truyền thông phòng ngừa mại dâm thông qua các hoạt 

động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng; tăng cƣờng tuyên truyền phòng, 

chống mại dâm trong học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức và ngƣời lao 

động. Tập trung hoạt động truyền thông tại các khu tập trung lao động nhập cƣ, 

tại các khu công nghiệp tập trung nhiều công nhân lao động. 

- Xây dựng bộ công cụ truyền thông, tài liệu tuyên truyền, tập huấn về 

phòng, chống mại dâm, nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn.  

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết 

và tăng thời lƣợng phát sóng, đƣa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác 

phòng, chống mại dâm trên các phƣơng tiện truyền thông, báo chí địa phƣơng. 

- Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lƣới cán bộ làm công tác tuyên 

truyền và hƣớng dẫn cộng đồng về phòng, chống mại dâm tại địa phƣơng. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đấu tranh phòng, chống mại dâm  

- Tăng cƣờng đấu tranh với các hành vi vi phạm hành chính, tội phạm liên 

quan đến mại dâm; tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức 

phạm tội liên quan đến mại dâm trên địa bàn. Đẩy mạnh kiểm tra, triệt phá các 

vụ mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại 

dâm. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát các hoạt động đấu tranh 

phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở.  

- Xử lý nghiêm tội phạm liên quan đến mại dâm, có các biện pháp bảo vệ 

nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mua bán ngƣời 

vì mục đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ em. 

- Nâng cao chất lƣợng hoạt động của các Đội kiểm tra 178; quản lý chặt 

chẽ các điều kiện thành lập và hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của 

pháp luật, tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa việc lợi 

dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm. Tăng cƣờng công tác 
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thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động này nhằm phát hiện, ngăn chặn việc lợi 

dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mua bán dâm.  

4. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua 

lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại cơ sở; xây dựng, phát triển 

hệ thống dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm 

- Rà soát, đánh giá về nhóm ngƣời có nguy cơ cao (thanh niên chƣa có 

nghề nghiệp, chƣa có việc làm...) và các chƣơng trình an sinh xã hội, các chƣơng 

trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phƣơng để hƣớng mục tiêu của các 

chƣơng trình đến nhóm đối tƣợng này.  

- Tổ chức các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm 

việc làm trong các chƣơng trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chƣơng trình 

việc làm, hỗ trợ vay vốn, chƣơng trình giảm nghèo... nhằm cung cấp cho họ các 

cơ hội lựa chọn công việc phù hợp; hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngƣời bán dâm dễ 

dàng tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền HIV/AIDS và các 

bệnh truyền qua đƣờng tình dục. 

- Đẩy mạnh xây dựng xã, phƣờng, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma 

túy, mại dâm, gắn với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá ở khu dân cƣ”, “xây dựng nông thôn mới” và xây dựng “Gia đình 

văn hoá”...  

- Huy động các nguồn lực từ các dự án có liên quan hoặc các hoạt động về 

hợp tác quốc tế để lồng ghép thực hiện tốt chƣơng trình phòng, chống mại dâm; 

sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, hoạt động dựa vào 

cộng đồng, các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng tham gia các hoạt 

động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng 

đồng cho ngƣời bán dâm. 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng 

lây nhiễm HIV bằng bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lƣu trú theo 

quy định.  

- Tiếp tục duy trì hoạt động mô hình thí điểm phòng ngừa mại dâm tại 

cộng đồng kết hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, 

chống lây nhiễm HIV trong phòng, chống mại dâm. Thƣờng xuyên chỉ đạo, 

kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình phòng, chống mại dâm. 

- Tiếp tục rà soát các điều kiện để xây dựng và tổ chức triển khai thí điểm 

các mô hình, dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp theo các tiêu chuẩn, định mức do Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạnh phòng, chống mại dâm năm 2021 đƣợc bố 

trí trong dự toán chi ngân sách Trung ƣơng, địa phƣơng theo phân cấp ngân sách 
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nhà nƣớc hiện hành; từ nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nƣớc theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN    

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, tham mƣu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt 

động phòng, chống mại dâm theo kế hoạch đƣợc phê duyệt. Hƣớng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm trên 

địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch thực hiện chƣơng trình phòng, chống mại 

dâm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc xây dựng các 

văn bản hƣớng dẫn thi hành chính sách trong công tác phòng, chống mại dâm; 

thực hiện lồng ghép các chƣơng trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội với 

chƣơng trình phòng, chống mại dâm. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra cơ sở 

kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm; hƣớng dẫn thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho ngƣời bán dâm.  

- Phối hơp̣ các cơ quan liên quan đẩy maṇh công tác tuyên truyền  với 

nhiều hình thƣ́c , tuyên truyền trƣc̣ tiếp , tuyên truyền trên báo, đài, loa phát 

thanh, in ấn tờ rơi , tài liệu, xây dựng biển hiệu, băng rôn, khẩu hiệu…về phòng, 

chống maị dâm đến các xã, phƣờng, thị trấn trên điạ bàn tỉnh. 

- Phối hơp̣ Công an tỉnh, các đơn vị liên quan tổ chức rà soát số ngƣời bán 

dâm trên điạ bàn tỉnh , giúp đỡ ngƣời bán dâm đƣợc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ , 

đƣơc̣ daỵ nghề, vay vốn và tạo việc làm.  

 - Duy trì các mô hình phòng , chống mại dâm tại cộng đồng ; xây dựng thí 

điểm  mô hình, dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp theo các tiêu chuẩn, định mức do 

Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành. 

 - Tập huấn nâng cao năng lực cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác 

viên tại địa phƣơng để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm. 

 2. Công an tỉnh  

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức về đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nƣớc về phòng, chống mại dâm; đẩy mạnh công tác nắm bắt 

địa bàn và tạo dƣ luận xã hội để lên án, tố giác tội phạm về mại dâm. 

 - Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh nghiệp vụ; kết hợp phòng 

chống mại dâm với chống tội phạm ma túy và mua bán ngƣời; tập trung vào các 

địa bàn phức tạp, đấu tranh, triệt phá các hoạt động mại dâm dƣới mọi hình thức. 
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 - Khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý quyết liệt các hoạt động mại dâm dƣới 

mọi hình thức tạo tính răn đe, khẳng định sự nghiêm minh đối với các hình thức 

phạm tội về mại dâm. 

 - Thƣờng xuyên bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng đội ngũ trong lực lƣợng 

đảm nhiệm công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội. 

 - Tăng cƣờng phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về phòng, 

chống mại dâm; giáo dục, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tƣ vấn tâm lý, hỗ trợ 

pháp lý cho ngƣời bán dâm. 

 3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Lao động – Thƣơng 

binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hƣớng, hƣớng 

dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tác 

thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các vấn đề có liên quan đến công tác phòng, 

chống mại dâm trên địa bàn tỉnh.  

- Xem xét cấp phép kịp thời cho việc xuất bản các ấn phẩm thông tin, tài 

liệu tuyên truyền và cấp phép tổ chức họp báo liên quan đến công tác phòng, 

chống mại dâm theo quy định pháp luật. 

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống mại dâm trên 

Trang thông tin tổng hợp và Đặc san Thông tin và Truyền thông của Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

4. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 

- Tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá, cấp phép hoạt động đối với các loại 

hình kinh doanh theo phạm vi, chức năng của ngành; ngăn chặn và xử lý các 

hành vi lƣu hành, sử dụng và truyền bá trái phép văn hóa phẩm độc hại, khiêu 

dâm, đồi trụy. 

 - Tuyên truyền chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc 

về phòng, chống mại dâm; xây dựng nếp sống văn minh. 

 - Xây dƣṇg gia đình văn hóa , làng văn hóa , khu dân cƣ văn hóa gắn với 

hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy , mại dâm , phòng chống HIV /AIDS; 

Hƣớng dẫn và đánh giá phân loại làng khu dân cƣ văn hóa, lấy công tác phòng 

chống mại dâm và tệ nạn xã hội là môṭ trong nhƣ̃ng  tiêu chí để đánh giá, công 

nhận làng, khu dân cƣ văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. 

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm. 

 5. Sở Y tế 

 - Phối hợp với các ngành tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định 

về tiêu chuẩn sức khoẻ, điều kiện kinh doanh liên quan đến y tế của các cơ sở 
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kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các tiếp viên, 

vũ nữ, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ tại các cơ sở dịch vụ. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, Sở Văn hoá - 

Thể thao và Du lịch, tổ chƣ́c thực hiện các biện pháp giảm tác hại về HIV/AIDS, 

phòng ngừa, giảm tình trạng trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm trên điạ 

bàn tỉnh. 

 - Cung cấp tài liệu truyền thông về an toàn tình dục, phòng chống 

HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục. 

 6. Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; sửa đổi, bổ 

sung hoàn thiện các văn bản hƣớng dẫn thi hành, cơ chế, chính sách trong công 

tác phòng, chống mại dâm.  

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên 

quan quản lý cấp, thu hồi giấy phép đối với các ngành nghề kinh doanh có điều 

kiện về an ninh trật tự. 

8. Sở Tài chính: Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham 

mƣu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cho chƣơng trình phòng, chống 

mại dâm hàng năm; hƣớng dẫn, kiểm tra, thanh tra về nội dung chi, mức chi cho 

công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định.  

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, tăng cƣờng công tác giáo dục, thành 

lập câu lạc bộ, xây dựng tổ tƣ vấn tâm lý, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, 

truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên; xây dựng chuyên đề giảng dạy 

tích hợp và lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, phòng, 

chống mại dâm trong các trƣờng và tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khóa 

cho học sinh, sinh viên. 

10. Các Sở, ngành có liên quan: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn đƣợc giao có trách nhiệm đƣa các mục tiêu, nội dung có liên quan của kế 

hoạch vào chƣơng trình công tác hàng năm, 5 năm của ngành; chỉ đạo thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống mại dâm kết hợp với các hoạt động chuyên môn thƣờng 

xuyên của đơn vị. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội 

Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội khác: Phối hợp chặt chẽ với các sở, 

ban, ngành, các địa phƣơng trong việc triển khai lồng ghép tuyên truyền, giáo 

dục phòng, chống mại dâm với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong 

trào xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Tổ chức vận động hội 

viên, đoàn viên, ngƣời lao động ký cam kết không vi phạm quy định về phòng, 
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chống mại dâm đồng thời tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh với các đối 

tƣợng vi phạm; vận động nhân dân hỗ trợ ngƣời bán dâm ổn định cuộc sống, hòa 

nhập cộng đồng. 

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh: phối 

hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, 

nghiêm minh tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, tăng cƣờng tính giáo 

dục, răn đe và phòng ngừa. 

13. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương 

- Nâng cao chất lƣợng tin, bài, chuyên đề, thời lƣợng, thời gian phù hợp 

cho các kênh, chƣơng trình, nội dung về phòng, chống mại dâm. Biểu dƣơng tập 

thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống mại dâm; 

lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.  

- Thực hiện tốt các chƣơng trình phối hợp truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. 

- Duy tri ̀đăng tin, bài, phát sóng chƣơng trình về phòng, chống mại dâm 1 

lần/tháng. 

 14. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phòng, 

chống mại dâm trên địa bàn năm 2021; Kiện toàn Ban chỉ đạo 138, Tổ công tác 

liên ngành phòng, chống mại dâm; phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách cụ thể 

từng thành viên; xây dựng kế hoạch thực hiện chƣơng trình phòng, chống mại 

dâm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, thị xã, thành phố. 

- Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chƣơng trình an 

sinh xã hội của địa phƣơng nhƣ xóa đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm, 

phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán ngƣời. 

- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để 

bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2021; tổ 

chức đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cho công tác phòng, 

chống mại dâm.  

 - Chỉ đạo và tăng cƣờng các biện pháp quản lý địa bàn, quản lý đối tƣợng, 

phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ nhạy cảm. Hƣớng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công 

tác tuyên truyền, mô hình phòng, chống mại dâm; chấm điểm, phân loại, đánh 

giá xã, phƣờng, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 

 - Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn: 

 + Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống mại 

dâm. Thƣờng xuyên đƣa nội dung tuyên truyền phòng, chống mại dâm vào sinh 
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hoạt tổ dân phố, làng, khu dân cƣ, các câu lạc bộ, mô hình của các Hội, đoàn thể 

ở địa phƣơng. Duy trì và xây dựng xã, phƣờng, thị trấn lành mạnh không có tệ 

nạn ma túy, mại dâm. 

 + Thực hiện có hiệu quả mô hình phòng, chống mại dâm; quản lý, duy trì 

trong sạch địa bàn, không để phát sinh tệ nạn mại dâm. 

 + Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho ngƣời bán 

dâm tại địa phƣơng giúp họ ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ vào nôị dung , nhiêṃ vu  ̣ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh 6 tháng, 01 năm (qua Sở Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội)./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ; 

- Bộ Lao đôṇg - Thƣơng binh và Xa ̃hôị; 

- Thƣờng trực TU; 

- Thƣờng trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành liên quan; 

- Thành viên BCĐ 138 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lƣu: VT.KGVX. Lai (15) 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Minh Hùng 
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