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 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNGTRỰC 

 

Số:   38 /KH-MTTQ-BTT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                

                                     An Giang, ngày  09  tháng 3  năm  2020 
 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2020 

 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 06/01/2020 về việc phòng chống tội 

phạm, HIV/AIDS, tê ̣naṇ xa ̃hôị và Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 05/02/2020 về 

việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm (PCTP), HIV/AIDS, tê ̣naṇ xa ̃hôị (TNXH) và Xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (XDPTTDBVANTQ) tỉnh An Giang năm 

2020; 

Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong 

việc thực hiện "Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động tội phạm, phòng ngừa 

tệ nạn ma túy, buôn bán người, buôn lậu và gian lận thương mại; giữ vững 

TTATXH, ATGT, an ninh biên giới", góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ có 

hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của 

địa phương. 

- Tuyên truyền, vận động mỗi người, mỗi nhà nâng cao nhận thức tích cực 

tham gia cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và ngành chức năng ở cơ sở đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác để 

từng bước xây dựng môi trường sống lành mạnh tại gia đình và địa bàn dân cư. 

- Tổ chức tuyên truyền điểm nhằm tạo sự chuyển biến ở một địa bàn cụ thể 

để rút kinh nghiệm nhân rộng. 

- Thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép các nội dung như: việc phát hiện, tố giác tội 

phạm và quản lý, giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi, xóa bỏ thành kiến, nêu cao trách 

nhiệm, tình thương giúp đỡ những người lầm lỗi tái hòa nhập với cộng đồng nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động. 

- Nâng cao nhận thức cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp làm tốt 

công tác tuyên truyền vận động, đề ra các giải pháp hiệu quả góp phần kiềm chế sự 

gia tăng của các tôị phaṃ và vi ph ạm pháp luật, đẩy lùi tệ nạn xã hội, từ đó tạo 

chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. 
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II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung thực hiện: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp với 

Công an tỉnh thực hiện các nội dung gắn với Chương trình phối hợp số 09/CTPH-

MTTW-BCA, ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chương trình phòng, chống tội 

phạm, ma túy và phòng, chống HIV/AIDS; Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 

27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, 

doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Phối hợp tổ 

chức tốt “Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào khác ở địa phương. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 01 về “Vận động toàn dân tham gia 

phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội 

tại gia đình và cộng đồng dân cư”; tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, 

điển hình tiên tiến trong thực hiện Đề án trên từng địa bàn; phấn đấu đến cuối năm 

2020 mỗi xã có ít nhất 01 mô hình tiêu biểu trong thực hiện nội dung Đề án; Kế 

hoạch số 173/KH-BCNDA4 ngày 11/01/2019 của Ban Chủ nhiệm dự án 4 về “Đấu 

tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm 

pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 – 

2020. 

- Tổ chức tuyên truyền những nội dung cơ bản của “Pháp lệnh phòng, chống 

mại dâm”; Nghị định của Chính phủ về “Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh 

dịch vụ văn hoá công cộng”; Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt về 

“Chương trình quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm”; những Thông 

tư liên tịch hướng dẫn, quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử 

dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh - dịch vụ dễ bị lợi dụng để 

hoạt động mại dâm, dẫn đến các tệ nạn như mua bán người, ma tuý và 

HIV/AIDS... Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động 

tội phạm; chính sách, pháp luật, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, 

kinh nghiệm hay trong phòng, chống mua bán người, trong đó, tập trung tuyên 

truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2020. 

- Thông tin tình hình hoạt động mua, bán, hành nghề mại dâm có tụ điểm, 

lưu động, trá hình tại các điểm nóng của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và xã, 

phường, thị trấn trong thời gian gần đây; biện pháp ngăn chặn đẩy lùi của các 

ngành chức năng; công tác phối hợp tuyên truyền giáo dục, phát hiện và tố giác của 

Mặt trận, đoàn thể, nhân dân trong công tác này. 

- Phối hợp tham gia hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công tội phạm thông 

qua tuyên truyền “Tháng hành động chống ma túy”, vận động đối tượng bị truy nã 

ra đầu thú, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa 

nhập cộng đồng.  

- Vận động gia đình bảo lãnh, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, mắc các tệ 

nạn xã hội cải tạo tại gia đình, xoá bỏ những tự ti, mặc cảm tái hòa nhập với cộng 
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đồng, tránh tình trạng vì kinh tế hoặc những nguyên nhân khác mà xô đẩy con em 

mắc vào tệ nạn mại dâm. Từ đó, nhân rộng mô hình, phát huy sức mạnh toàn dân 

tham gia có hiệu quả phong trào phòng, chống tệ nạn mại dâm một cách rộng rãi 

hơn, mạnh mẽ hơn. 

2. Hình thức tổ chức: 

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành Công an xây 

dựng điểm để tuyên truyền, phát tài liệu bướm, tranh áp phích, băngdrol, khẩu hiệu 

về tình hình tội phạm, ma túy và buôn bán người trên diện rộng, đi vào chiều sâu; 

những người có uy tín, các chức sắc trong tôn giáo, người tiêu biểu trong tổ dân 

phố, ấp, khóm cùng hoạt động, hình thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp ở mọi 

nơi, đến mọi nhà để tuyên truyền về công tác ngăn ngừa, phòng, chống tội phạm, 

HIV/AIDS, mua bán người và các TNXH khác. 

Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; xây dựng bản tin, 

treo khẩu hiệu, tranh áp phích đặt ở những nơi thuận tiện như: đầu khóm, ấp, đầu 

chợ v.v…; Tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề; cung cấp các ấn 

phẩm, băng hình, tờ rơi, tranh minh họa,… 

Chọn điểm tuyên truyền gắn với mô hình để tạo chuyển biến từ nhận thức 

đến hành động trong các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các tụ điểm tệ nạn xã hội. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ các nguồn: 

- Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tê ̣naṇ xa ̃hôị và 

Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh cân đối phân bổ. 

- Kinh phí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh” trên cơ sở dự toán hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các cấp.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh: 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên đến nội dung xây dựng mô hình, tổ chức 

tập huấn, tuyên truyền. 

- Tham mưu kinh phí tổ chức thực hiện và kinh phí hỗ trợ cho cơ sở tổ chức 

tuyên truyền hoặc xây dựng mô hình (nếu có). 

- Giao cho Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là đơn vị đầu mối 

tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc triển khai 

thực hiện.  

2. Cấp huyện: 

- Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế 



 4 

hoạch thực hiện theo tình hình cụ thể của từng địa phương; tổ chức triển khai đến 

các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Phối hợp với lãnh đạo Công an cùng cấp tổ chức điểm tuyên truyền, cung 

cấp các tờ bướm, tranh áp phích về những diễn biến của các loại tội phạm, 

HIV/AIDS và các TNXH, biện pháp để phòng, chống tệ nạn này. 

- Thường xuyên hướng dẫn cấp xã củng cố, phát triển, nâng chất lượng hoạt 

động của Ban công tác Mặt trận và các thành viên. 

- Quyết toán kinh phí được hỗ trợ (nếu có) theo hướng dẫn của tỉnh. 

- Định kỳ 06 tháng, 9 tháng và năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi 

về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) để tổng 

hợp. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH 

năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; quá trình thực hiện 

có những khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí liên hệ Ban Phong trào Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh; điện thoại 0296.3852842./. 

 

  

Nơi nhận: 
- UBTWMTTQVN; 

- Ban Phong trào UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 
- BCĐ PCTP, AIDS, TNXH & XDPTTDBVANTQ tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN 11 huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban chuyên môn UBMTTQVN tỉnh; 

-  Lưu VP. 

TM.BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

  

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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