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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm năm 2023 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

  

 

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023. Sở 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống mại dâm với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức và lao động của Sở đối 

với công tác phòng, chống mại dâm; xây dựng môi trường sống an toàn, lành 

mạnh và thân thiện; 

- Tham gia hưởng ứng nhiệt tình các phong trào phòng, chống mại dâm do 

Tỉnh phát động nhằm góp phần tạo điều kiện cho những đối tượng hoạt động 

mại dâm thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể phối hợp và tạo mọi điều kiện 

cho công chức, viên chức, lao động tham gia các phong trào phòng, chống mại 

dâm. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 

17/02/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về phòng, chống mại dâm trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng năm 2023. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản 

quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng, chống mại dâm, 

tập trung vào các văn bản sau: Luật Phòng, chống ma túy; Pháp lệnh Phòng, 

chống mại dâm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống 

HIV/AIDS; Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 

(HIV/AIDS); Chiến lược quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030; Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại 

dâm trong tình hình hiện nay. đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 
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động trong Sở trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Trang thông tin điện 

tử của Sở. 

2. Truyền thông đến công chức, viên chức, lao động của Sở về tình hình 

mại dâm, ma túy, dịch HIV/AIDS ở Cao Bằng; Tuyên truyền các nguy cơ lây 

nhiễm HIV qua quan hệ tình dục gia tăng, hành vi quan hệ tình dục không an 

toàn trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyến giới, người sử 

dụng ma túy tổng hợp, người bán dâm... tại các cuộc họp giao ban của cơ quan, 

Công đoàn và Đoàn thanh niên. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công 

chức, viên chức, người lao động, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS; hưởng ứng, triển khai các hoạt động phòng, 

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong công chức, viên 

chức, lao động; không kỳ thị và tạo mọi điều kiện giúp đỡ những người hoạt 

động mại dâm, nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS tiếp cận được các dịch vụ 

phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS. 

4. Tạo điều kiện cho công chức, viên chức, lao động của Sở được tham gia 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh tại cơ quan và nơi cư trú.  

5. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực 

hiện em phù hợp với điều kiện thực tế.  

2. Văn phòng Đăng ký Đất đai đăng tải kịp các văn bản mới ban hành về 

phòng, chống mại dâm, ma túy, HIV/AIDS trên trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đốc và tổng hợp báo cáo Tỉnh theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm 

năm 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Yêu cầu các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Sở Lao động, TB và XH; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

  
 

 

 

 

                        
 Đàm Văn Riểm  
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