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Phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2018

...A H .ÍỎ U Ì.:
Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg, ngày 07/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm 2016 - 2020; Quyết 
định số 1794/QĐ-UBND, ngày 24/6/2016 của ủy  ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, ủ y  
ban nhân dân tỉnh ban hành Ké hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2018 trên 
địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống 

của cá nhân, gia đình, cộng đồng tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; lồng ghép 
công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm với các chương trình an sinh xã hội, trật tự 
an toàn xã hội; quản lý chặt chẽ các yếu tố dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm 
trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; gắn kết chặt chẽ với xây dựng xã, 
phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

- Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức góp phần 
bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con 
người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân 
dân, phòng, chống lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm 
giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội.

- Tăng cường công tác điều tra, triệt xóa các ổ nhóm hoạt động mại dâm. 
Giảm dần tệ nạn mại dâm công cộng và tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ có điều kiện. Phát huy vai trò của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp 
trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh 
trật tự.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể
- Phấn đấu 100% xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng hình thức phù hợp 

về tệ nạn mại dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm, hành vi tình dục lành mạnh, an 
toàn, phòng ngừa lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục nhằm giảm 
thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như lưu 
trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), vũ trường, karaoke, quán bar, massage, nhà 
hàng, cà phê vườn chòi, cắt tóc thanh nữ, các cơ sở dịch vụ sử dụng nhiều lao động 
nữ... nhằm giảm thiểu hoạt động mại dâm trá hình dưới mọi hình thức.
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- Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm từ 100 đến 150 cơ sở kinh 
doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

- Đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm và xử lý 
nghiêm minh 100% số vụ việc, đường dây hoạt động mại dâm. Các đối tượng cần 
được xử lý gồm: bảo kê, chăn dắt, chủ chứa, môi giới, đối tượng cho người bán 
dâm vay nặng lãi, khách mua dâm, các đối tượng khác liên quan đến hoạt động mại 
dâm.

- 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, 
phường, thị trấn được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp 
liên ngành và giám sát, đánh giá trong công tác phòng, chông tệ nạn mại dâm.

- Tiếp tục duy trì và xây dựng 174/184 xã, phường, thị trấn lành mạnh không 
có tệ nạn mại dâm (đạt tỷ lệ 94,6%) và xây dựng thêm không còn xã, phường, thị 
trấn trọng điểm về tệ nạn mại dâm.

- Hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bán dâm tại cộng đồng, 
nơi cư trú giúp họ ổn định cuộc sống, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm.

II. CÁC GIẢI PHÁP THựC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
- Chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm tại các địa bàn phức tạp về tệ 

nạn mại dâm, tập trung giải quyết dứt điểm các tụ điểm mại dâm công cộng, không 
để phát sinh tụ điểm mới.

- Đưa nội dung nhiệm vụ công tác phòng, chống mại dâm vào Nghị quyết 
của các cấp ủy Đảng và kế hoạch của 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 tệ nạn mại dâm.

- Phát huy vai trò chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của Đội kiểm tra 
liên ngành 178 các cấp; củng cố, kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã. 
Thực hiện có hiệu quả mô hình phòng, chống tệ nạn mại dâm ở xã, phường, thị 
trấn.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan 
trong việc trợ giúp người bán dâm trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội (giáo 
dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, thay đổi công việc...) tại cộng đồng; tăng 
cường các giải pháp hỗ trợ tại gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc sức khỏe, 
phòng, chống lây nhiễm HIV, tạo cho họ có cơ hội thay đổi cuộc sống, hòa nhập 
với cộng đồng, hỗ trợ vốn và giải quyết việc làm.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa
- Tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức của nhân dân về tệ nạn mại 

dâm, hiểu được quan điểm của Đảng và nhà nước trong công tác phòng, chống tệ 
nạn mại dâm hiện nay.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, nêu gương người tốt,
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việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời 
phê bình những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng.

- Tuyên truyền sâu, rộng đa hình thức, trong đó chú trọng đến truyền thông 
đại chúng; hội họp thôn, bản, khối phố; panô, áp phích; tạp chí và các tài liệu tuyên 
truyền khác với các nội dung, chương trình phù họp tại các xã, phường, thị trấn 
phức tạp về tệ nạn mại dâm, khu vực các trường trung cấp, cao đăng, đại học, khu 
trọ của sinh viên, lao động ngoại tỉnh, người có nguy cơ cao, người đã vi phạm tệ 
nạn mại dâm.

- Xây dựng chương trình, tài liệu truyền thông về công tác phòng, chống tệ 
nạn mại dâm phù hợp với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và các tầng lóp nhân dân; 
triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông hướng về cộng đồng và tập trung 
vào nhóm có nguy cơ cao, người đã vi phạm tệ nạn mại dâm.

- Huy động các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội, đặc biệt là Hội Liên hiệp 
phụ nữ tham gia tư vấn, vận động nhân dân không định kiến, kỳ thị, giúp đỡ người 
bán dâm tái hòa nhập cộng đông.

- Phát huy vai trò của ủy  ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã 
hội trong công tác thông tin, tuyên truyền với những nội dung hình thức và biện 
pháp phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Gắn với phong trào xây dựng gia đình, 
thôn, buôn, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa; xây dựng xã, phường, thị trấn lành 
mạnh không có tệ nạn mại dâm.

3. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm
a) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống tệ nạn 

mại dâm
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá 
nhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liên 
quan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả công tác 
phòng, chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng 
năm đối với tổ chức, cá nhân. Tăng cường công tác giáo dục, phòng ngừa ngăn 
chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm bao 
che, dung túng, tham gia tệ nạn mại dâm.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động 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 các cấp; phân 
công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ 
đạo; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra của cấp 
trên đối với cấp dưới.

- Tập trung sự chỉ đạo, nhân lực, nguồn lực cho cấp huyện, xã. Ưu tiên cho 
cấp xã trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường cơ chế phối hợp quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại 
dâm giữa các Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong các hoạt động thanh 
tra, kiểm tra, thông tin báo cáo, chế độ giao ban, thường xuyên trao đổi đề xuất
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biện pháp tháo gỡ khó khăn. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng 
các phương tiện thông tin đại chúng trong hoạt động mại dâm.

- Thống kê quản lý số người vi phạm tệ nạn mại dâm bị xử phạt hành chính 
trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp cận, giáo dục, tư vấn, xem xét nguyện vọng của 
người bán dâm để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, dạy nghề, tạo việc làm, ổn 
định cuộc sống tránh tái phạm hoạt động mại dâm.

b) Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm
- Phối họp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá thực trạng 

tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường trân áp tội phạm liên quan đên mại 
dâm, triệt phá các tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn 
trọng điểm.

- Kiên quyết triệt phá các tụ điểm mại dâm công cộng, trong các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ trá hình, dê bị lợi dụng đê hoạt động mại dâm, tăng cường tuân tra, 
kiểm tra tại các điểm đã triệt xóa, không để tái hoạt động trở lại.

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng các sản 
phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về 

phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 
15/10/2004 của Chính phủ, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, thường xuyên kiểm tra các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện tại các địa bàn dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

- Tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra tại các khu vực công cộng có 
tụ điểm hoạt động mại dâm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về tệ nạn 
mại dâm trên địa bàn. Xử phạt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp 
luật, vi phạm tệ nạn mại dâm.

- Tích cực kiểm tra hành chính, biến động lao động ngoại tỉnh, nhân khẩu tại 
những khu vực có nhiều nhà trọ, nhà cho thuê. Quản lý chặt chẽ những đối tượng 
nghi vấn, kịp thời phát hiện các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm để có 
kế hoạch triệt xóa kịp thời.

5. Nâng cao năng lực bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại
dâm

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ 
cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ 
để làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống tệ 
nạn mại dâm ở địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội 
và người dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, xây dựng xã, phường, 
thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

- Tổ chức tập huấn, hội thảo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; 
chú trọng nâng cao năng lực Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm 
và Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện. Trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác 
với các tỉnh, thành phố có biện pháp và mô hình phòng, chống mại dâm hiệu quả.
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III. KINH PHÍ THựC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện: đã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Sở 

Lao động -  Thương binh và Xã hội năm 2018.
2. Các Sở, ngành, và ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động 

bố trí ngân sách và các nguồn tài chính họp pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

IV. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội là cơ quan thường trực về công tác 

phòng, chống tệ nạn mại dâm của tỉnh, chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức thực 
hiện; chỉ đạo, theo dõi và giám sát việc triển khai Ke hoạch. Định kỳ 6 tháng, 1 
năm tổng họp báo cáo ủy  ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn, phối họp cùng các sở, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng 
kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định 
kỳ theo quy định.

- Tham mưu đề xuất ủy  ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về 
phòng, chống tệ nạn mại dâm; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực điều phối 
cho cơ quan thường trực Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Hướng dẫn và phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm 
lồng ghép với các Chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, 
phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, xâm hại tình dục trẻ em.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các biện 
pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; xây dựng kế hoạch kiểm 
tra cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh; 
tăng cường chỉ đạo, phối họp với Đội kiểm tra liên ngành 178 của các huyện, thị 
xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị 
lợi dụng hoạt động mại dâm.

- Chủ động cân đối, phân bổ và sử dụng nguồn kinh phí của tỉnh, Trung 
ương đã bố trí trong năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại 
dâm trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức kiểm tra công tác chỉ đạo, tiến độ thực hiện và kết quả thực hiện phòng, 
chống tệ nạn mại dâm, chấm điểm, phân loại, đánh giá chuyển hóa xây dựng xã, 
phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Là đầu mối tổng họp 
số người vi phạm hoạt động mại dâm bị xử phạt hành chính trên địa bàn tỉnh theo 
báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức rà soát, thống kê số lượng các cơ sở và nhân viên nữ làm việc tại 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm làm 
căn cứ quản lý, ngăn ngừa hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh:
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- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp chú trọng công tác phòng ngừa nghiệp 
vụ, tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt 
động của tệ nạn mại dâm, triệt phá các tụ điểm, đường dây, 0 nhóm mại dâm, các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình hoạt động mại dâm, xử lý nghiêm đối tượng là 
chủ chứa, môi giới, bảo kê, chăn dắt gái bán dâm.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm 
tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh mại dâm.

- Phối hợp lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với phòng, chống tội 
phạm ma túy và buôn bán phụ nữ, trẻ em.

- Xử lý nghiêm những đối tượng mua dâm nhằm giáo dục răn đe các đối 
tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo công an các xã, phường, thị trấn báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ 
tháng, quý, năm về tình hình xử phạt vi phạm hành chính theo các hình thức phạt 
cảnh cáo, phạt tiền, thống kê số người vi phạm, số tiền thu phạt, danh tính, địa chỉ 
của người bán dâm. Tổng hợp gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để triển 
khai các biện pháp tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý, hỗ 
trợ pháp lý, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người bán dâm.

- Tham gia hoạt động Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh. Quản lý về an ninh 
trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trọng tâm là 
nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, quán bar, vũ trường, cửa hàng tẩm quất, thư 
giãn,... các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch; phát hiện, xử lý nghiêm những hành 
vi vi phạm.

Đặc biệt là lực lượng Cảnh sát trật tự, cảnh sát quản lý khu vực thuộc Công 
an thành phố Buôn Ma Thuột, tăng cường công tác tuần tra, truy quét, thu gom xử 
lý dứt điểm số người bán dâm đứng đường tập trung tại các trục đường thuộc địa 
bàn thành phố Buôn Ma Thuột, không để tồn tại điểm nóng gây bức xúc trong dư 
luận.

3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch:
- Quản lý chặt chẽ công tác thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh cho các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng...
- Tăng cường công tác nắm tình hình, xử lý nghiêm những cơ sở trá hình 

hoạt động không giấy phép.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan quản lý chặt chẽ đối với các 

cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch, ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích 
dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy.

- Phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm thuộc ngành 
quản lý.

- Có trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan bằng 
panô, áp phích, băng rôn, tuyên truyền thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật, thông tin lưu động, chiếu phim, triển lãm, thông qua sách báo của hệ thống
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các thư viện trong toàn tỉnh để mọi người dân biết và thực hiện công tác phòng, 
chống tệ nạn mại dâm.

4. Sở Y tế:
- Quản lý chặt chẽ công tác thẩm định, cấp giấy phép hành nghề cho các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp; chú trọng công tác nắm tình hình số 
nhân viên nữ hành nghề xoa bóp phục vụ trong loại hình cơ sở này bằng các biện 
pháp nghiệp vụ thuộc ngành quản lý.

- Phối hợp cùng các Sở, ban ngành liên quan tăng cường công tác thanh, 
kiểm tra điều kiện về y tế đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để 
hoạt động mại dâm liên quan đến ngành quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức khám chữa bệnh cho số người bán 
dâm, cung cấp các dịch vụ y tế khi có nhu cầu. Lồng ghép Chương trình phòng, 
chống HIV/AIDS với việc giảm tác hại của mại dâm.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:
Xây dựng các tài liệu giáo dục phù hợp và bồi dưỡng kiến thức phòng, 

chống tệ nạn mại dâm cho giáo viên, cán bộ trong nhà trường ở các cấp học. Tăng 
cường tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm bằng nhiều hình thức vào các 
trường học, lồng ghép với các chương trình phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh tăng cường tuyên truyền chủ trương của 

Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm các bài viết tuyên truyền 
về phòng, chống mại dâm, đặc biệt là các tin, bài về việc xử các vụ án liên quan 
đến hoạt động mại dâm để giáo dục răn đe; đồng thời lồng ghép tuyên truyền 
phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và phòng, chống lây nhiễm 
HIV/AIDS.

- Chỉ đạo các phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tập trung tuyên truyền 
sâu rộng công tác phòng, chống mại dâm đến tận khu dân cư. Phối hợp với Đoàn 
Thanh niên, Hội Phụ nữ địa phương tuyên truyền, phối hợp các cấp chính quyền, 
các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương tăng cường công tác giáo dục, 
không kỳ thị và hỗ trợ tạo việc làm giúp đỡ người bán dâm tái hòa nhập cộng 
đồng.

- Chủ trì, phối họp với sở, ngành đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về 
nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn bao gồm cả việc phòng, 
chống lây nhiễm HIV, các bệnh lây qua đường tình dục; chính sách, pháp luật về 
phòng, chống mại dâm tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này. Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện 
thông tin trong hoạt động mại dâm.

7. Sở Công Thương:
Phối hợp với các sở, ngành liên quan, ủy  ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa tại các nhà 
hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường,... xử lý nghiêm minh các vi phạm theo thẩm
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quyền. Tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, 
huyện, xã.

8. Sở Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan trong việc bố trí ngân sách hàng 

năm, hướng dẫn về nội dung chi, mức chi cho công tác phòng, chống tệ nạn mại 
dâm; chế độ trợ cấp đối với người bán dâm.

9. Các sở, ngành liên quan của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, 
chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác chuyên môn, lồng ghép 
thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phối hợp tăng cường công tác 
thanh, kiểm tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

10. ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2018 trên cơ sở Kế 

hoạch này phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để bảo 

đảm kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm; tăng cường nâng cao 
năng lực đội ngũ cán bộ cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh 
xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, phòng, 
chống ma túy, HIV/AIDS.

- Bố trí cán bộ theo dõi công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm nói riêng và 
phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung.

Đặc biệt đối với Ưỷ ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột chỉ đạo các 
ngành, đoàn thể, tăng cường công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là lực lượng 
công an tổ chức nắm tình hình, diễn biến hoạt động mại dâm trá hình, núp bóng 
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cắt tóc thanh nữ... để triệt phá, xử lý các 
đối tượng là chủ chứa, môi giới, đối tượng mua dâm, cơ sở để xảy ra tình trạng 
mua bán dâm.

+ Chỉ đạo Công an, mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng, chống tệ nạn 
xã hội, cảnh sát trật tự, quản lý khu vực tăng cường tổ chức tuần tra, thu gom số 
người bán dâm công cộng... để phân loại số có địa chỉ thường trú, ra quyết định xử 
phạt hành chính và giao về địa phương để có hình thức giáo dục, hỗ trợ, tạo việc 
làm tránh quay lại con đường bán dâm.

+ Các điểm cắt tóc thanh nữ cần được quản lý chặt chẽ, tổ chức kiểm tra xử 
lý không để tồn tại tình trạng nhân viên ăn mặc hở hang ngồi vẫy khách, yêu cầu 
tháo gỡ màn, rèm che kín ghế nằm gội đầu tạo thông thoáng tránh lợi dụng để hoạt 
động kích dục, bán dâm.

y  11. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:
- Phối họp với Công an tỉnh và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác điều 

tra, truy tố, xét xử nghiêm đối tượng là chủ chứa, môi giới, bảo kê cho các hoạt 
động mại dâm, thi hành các vụ án liên quan đến mại dâm.
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- Nâng cao năng lực thực thi pháp luật xét xử các vụ án liên quan đến mại 
dâm cho lực luợng kiểm sát viên, thẩm phán các cấp.

- Tổ chức xét xử lưu động một số vụ vi phạm pháp luật về phòng chống mại
dâm.

12. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: chỉ đạo các cấp Hội xây dựng mô hình giáo 
dục, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, không có việc làm, không nơi nương tựa về vốn, 
việc làm và các hoạt động khác nhằm ngăn ngừa nguy cơ tham gia tệ nạn mại dâm; 
tuyên truyền tác hại, lên án tệ nạn mại dâm.

13. Tỉnh Đoàn thanh niên: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về phòng, 
chống mại dâm trong thanh niên, sinh viên, học sinh là đoàn viên thanh niên. Xây 
dựng các mô hình phòng, chống mại dâm phù hợp ở các cấp đoàn.

14. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên
phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo MTTQVN các cấp, các hội, đoàn thể 
các cấp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hội viên, đoàn viên cùng tham gia 
công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Trên đây là Ké hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 
2018; các Sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực 
hiện./.ỹj^

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

- Các Sở, ngành, đơn vị và địa phương có tên trong 
kế hoạch (phần IV);
- CVP, PCVP UBND tinh:
- Phòng TH, NC;
- Lưu VT, KGVX (Th. 40b)

Nguyên Tuân Hà
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