
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-UBND Minh Hòa, ngày      tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phòng, chống mại dâm năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân 
thị xã Kinh Môn về phòng, chống mại dâm năm 2022; căn cứ tình hình thực tế 
công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã năm 2021, Ủy ban nhân dân xã 
Minh Hòa ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mại dâm năm 
2022 trên địa bàn xã với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, CHỈ TIÊU
1. Mục đích
 - Triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính 

phủ về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025; các văn bản chỉ đạo, kế 
hoạch phòng, chống mại dâm của tỉnh Hải Dương và của thị xã về công tác 
phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã.

 - Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của Đảng ủy, các ban ngành 
đoàn thể và cộng đồng trong công tác phòng, chống mại dâm; tăng cường khả 
năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội để hòa nhập cộng đồng đối với người 
bán dâm. 

- Tăng cường và đổi mới các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, 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 Đảng ủy, chính 
quyền và người dân.

 - Tăng cường 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 các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. 

- Tuyên truyền cho nhân dân tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ giảm hại, phòng 
chống bạo lực, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm; nâng cao năng lực cho 
đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm tại cơ sở. 

2. Chỉ tiêu
- Tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm 

và được duy trì thường xuyên; thông tin về phòng chống mại dâm được đăng tải 
trên trang điện tử của xã. Phấn đấu 30% người lao động tại các cơ sở kinh doanh 
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dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được tuyên truyền, phổ biến chính sách, 
pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Các ngành đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã thực hiện xây dựng kế 
hoạch lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình an sinh, trợ giúp xã 
hội, chương trình phòng, chống ma túy, chương trình phòng, chống HIV/AIDS. 

- 100% tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng, 
chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời. 

- Phấn đấu 60% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận và 
sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

- Cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực 
phòng, chống mại dâm được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ về công tác phòng, chống mại dâm; thực hiện các can thiệp giảm hại; 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người 
bán dâm.

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

mại dâm 
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong công tác phòng, chống 

mại dâm; đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống mại dâm vào nghị 
quyết của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và kế hoạch của Uỷ ban nhân dân, các 
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; thường xuyên 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với 
kết quả phòng, chống mại dâm ở địa phương. 

- Ủy ban nhân dân xã đưa công tác phòng, chống mại dâm là một trong các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo thực hiện lồng ghép 
công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội; phòng, 
chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người. 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, 
báo cáo, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết về công tác phòng, chống mại dâm. 

2. Tăng cường công tác 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 gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, 
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những cách làm sáng tạo, hiệu quả về phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân 
biệt đối xử của cộng đồng đối với người 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 phương tiện thông tin đại 
chúng; tăng cường truyền thông phòng ngừa mại dâm thông qua các hoạt động 
tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng; tăng cường tuyên truyền phòng, chống mại 
dâm trong học sinh, công nhân, viên chức và người lao động.

- Xây dựng các bài viết và tăng thời lượng đưa tin về tình hình tệ nạn mại 
dâm, công tác phòng, chống mại dâm trên đài truyền thanh xã. 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều 
đóng góp cho công tác phòng, chống mại dâm theo quy định. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm 
thông qua lồng ghép các chương trình có liên quan tại địa bàn cơ sở 

- Tổ chức điều tra, khảo sát, rà soát, đánh giá, dự báo về nhu cầu của người 
bán dâm có khó khăn về tài chính, thanh niên chưa có việc làm, người lao động 
trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tại địa phương để 
hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng này.

 - Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm 
việc làm trong các chương trình về dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, giảm nghèo nhằm 
cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. 

- Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các 
chương trình an sinh xã hội, chương trình phòng, chống ma túy, phòng, chống 
HIV/AIDS tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm 
pháp luật về phòng, chống mại dâm;

- Xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc thực hiện tiếp nhận 
thông tin, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại 
dâm giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan theo hướng mỗi khâu có một 
đầu mối cụ thể chịu trách nhiệm, thiếp lập cơ chế liên ngành trong việc thực 
hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm.

- Kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ 
nạn mại dâm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn 
chặn việc lợi dụng các hoạt động này để tổ chức hoạt động mại dâm. 
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- Tăng cường quản lý về an ninh, trật tự; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, tội 
phạm liên quan đến mại dâm từ cơ sở.

 5. Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại, phòng 
ngừa lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng 
bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm.

- Hướng dẫn, khuyến khích người bán dâm tham gia các câu lạc bộ giải 
quyết các vấn đề liên quan trên địa bàn thị xã, tiếp cận các dịch vụ giảm hại, 
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hòa nhập cộng đồng của cơ quan nhà nước, 
các tổ chức xã hội, chuyên gia.

6. Phối hợp với các cấp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong thực hiện 
nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
Kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2022 được bố trí 

trong dự toán chi ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện 
hành; từ nguồn tài trợ, huy động của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước 
theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công chức Văn hóa xã hội xã phụ trách lĩnh Lao động - Thương binh 

và Xã hội.
 - Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, 

chống mại dâm trên địa bàn. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp liên ngành 
trong công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã. 

- Phối hợp với các ngành rà soát, đề xuất sửa đổi hoặc xây dựng các văn bản 
hướng dẫn thi hành chính sách trong công tác phòng, chống mại dâm; các quy 
định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo đảm chất lượng dịch vụ hỗ trợ xã hội 
đối với người bán dâm. 

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, tuyên 
truyền trực tiếp, tuyên truyền trên đài truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu… 

 - Tham mưu công tác chấm điểm, đánh giá, phân loại xã lành mạnh không 
có tệ nạn mại dâm năm 2022. 

- Định kỳ báo cáo công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương cho Phòng 
Lao động – Thương binh và Xã hội Kinh Môn: Định kỳ 6 tháng (Trước ngày 
10/6) và một năm (trước ngày 20/12).
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2. Công an xã
- Rà soát và tham mưu với Ủy ban nhân dân công tác quản lý an ninh trật tự 

đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. 
- Tăng cường đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đường dây, tổ chức tội phạm liên 

quan đến mại dâm, đặc biệt chú trọng đến các loại tội phạm mua bán người vì 
mục đích mại dâm, mại dâm trẻ em; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, 
hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn xã hội. 

- Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan triển khai các biện pháp 
kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống mại dâm, cung cấp thông tin, giúp đỡ 
người bán dâm tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ hoà nhập cộng đồng. 

- Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước về phòng, chống mại dâm; đẩy mạnh công tác nắm bắt 
địa bàn và tạo dư luận xã hội để lên án, tố giác tội phạm về mại dâm.

 - Tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ trong lực lượng 
đảm nhiệm công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội.

3. Cán bộ văn hóa xã 
- Tham mưu tuyên truyền sâu rộng về các vấn đề có liên quan đến công tác 

phòng, chống mại dâm trên địa bàn; lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo 
dục về phòng, chống mại dâm với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, 
thể thao.

 - Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm ngăn 
chặn, xử lý kịp thời các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm 
độc hại, đồi trụy.

 - Xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với 
hoạt động phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS; 
Hướng dẫn và đánh giá phân loại làng, khu dân cư văn hóa, lấy công tác phòng 
chống mại dâm và tệ nạn xã hội là một trong những tiêu chí để đánh giá, công 
nhận làng, khu dân cư văn hóa trên địa bàn xã.

 - Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm. 
4. Trạm y tế xã.
- Cung cấp tài liệu truyền thông về an toàn tình dục, phòng chống 

HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 
- Triển khai các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, 

chống mại dâm.
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5. Công chức Tư pháp – hộ tịch xã
- Phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 
các văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm.

6. Công chức Tài chính – ngân sách xã
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân xã bố trí ngân sách để triển khai thực hiện 

nội dung kế hoạch; hướng dẫn thanh quyết toán về nội dung chi, mức chi cho 
công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định.

7. Đài truyền thanh.
 - Nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, thời lượng, thời gian phù hợp cho 

nội dung về phòng, chống mại dâm. Đưa tin biểu dương 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 chương trình phối hợp truyền thông về phòng, chống 
HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 

8.  Các ngành đoàn thể 
- Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ và Đoàn 

Thanh niên CS HCM xã tham gia truyên truyền hội viên và nhân dân nâng cao 
nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; Phối hợp 
chặt chẽ với các ban, ngành khác 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”.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống mại dâm xã Minh Hòa năm 2022, đề 
nghị cán bộ, công chức, các ngành đoàn thể liên quan phối hợp cùng tổ chức 
thực hiện.
Nơi nhận: 
- Phòng LĐTBXH thị xã Kinh Môn;         
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;       B/c

- Cán bộ, công chức và các ngành 
liên quan;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.  

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngọc
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