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KẾ HOẠCH  
Thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2023  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn 

tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH ngày 

16/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện công tác 

phòng, chống mai dâm năm 2023. UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện 

công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật của các cơ 

quan, tổ chức và công dân trong công tác phòng, chống mại dâm; tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh can thiệp làm giảm thiểu 

tác hại của hoạt động mại dâm; đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng của người bán 

dâm tới các dịch vụ xã hội tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập cộng 

đồng bền vững. 

2. Yêu cầu 

Các cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ nội dung, nhiệm vụ được giao; triển 

khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU 

1. 100% xã, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về 

phòng chống tệ nạn mại dâm. 

2. Kiểm tra, đấu tranh, xử lý 100% các đối tượng có hành vi vi phạm hành 

chính và phạm tội liên quan đến mại dâm. 

3. Ít nhất 50% lao động thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm tại 

các địa bàn trọng điểm có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận các dịch vụ xã hội 

làm giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm. 

4. Phấn đấu 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

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, chống tệ nạn mại dâm. 

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về 

phòng, chống mại dâm: 

- Thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm; viết bài 

đăng trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh; in 
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phát tờ rơi, làm các pano, áp phích. Tuyên truyền qua hệ thống báo cáo viên của 

tổ chức hội, đoàn thể; tổ chức các hội nghị truyền thông,... 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống mại dâm ưu tiên vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhóm học 

sinh, sinh viên, người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ 

nạn mại dâm. 

2. Lồng ghép các hoạt động phòng ngừa mại dâm vào các chương trình 

kinh tế - xã hội và các phong trào của địa phương: 

- Duy trì 21 xã, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. 

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và giảm 

nghèo bền vững. Rà soát, đánh giá nhu cầu của nhóm phụ nữ có nguy cơ cao bị lợi 

dụng hoạt động mại dâm, tạo điều kiện để nhóm đối tượng này được ưu tiên tiếp 

cận các chính sách hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

3. Kiểm tra, phối hợp đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng chống mại dâm: 

- Kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm cấp 

huyên (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178). Kiểm tra liên ngành về phòng, 

chống mại dâm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn 

theo Kế hoạch của UBND huyện.  

Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện: Tiến hành kiểm tra ít nhất 20% số 

cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn huyện 

quản lý. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng Công an huyện; Công an các xã, 

thị trấn: nắm bắt tình hình trên địa bàn, đấu tranh, xử lý các tổ chức, cá nhân có 

hành hoạt động mại dâm. 

4. Xây dựng các dịch vụ hỗ trợ xã hội về giảm thiểu tác hại của tệ nạn 

mại dâm: 

- Nghiên cứu, đổi mới phương pháp tiếp cận, hỗ trợ phụ nữ bán dâm tái 

hòa nhập cộng đồng. 

- Nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp trực tiếp và tham gia làm công tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội về hỗ trợ giảm hại, cung cấp, hỗ trợ dịch vụ, giúp đỡ 

người bán dâm hòa nhập cộng đồng. 

- Triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng 

ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới. 

- Xây dựng thử nghiệm mô hình can thiệp, làm giảm thiểu tác hại của tệ 

nạn mại dâm (Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng 

đồng/Mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng của người 

bán dâm trong việc, tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng chống bạo 

lực giới,…). Triển khai các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các 

bệnh xã hội lây nhiễm qua đường tình dục trên địa bàn các xã, thị trấn có cơ sở 

kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; chủ trì, phối hợp với các 

ngành, thành viên BCĐ phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại 

dâm huyện, tham mưu cho UBND huyện: 

+ Xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa 

bàn huyện, đảm bảo đề cập đầy đủ các nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý địa bàn, 

xử lý các vi phạm về phòng, chống tệ nạn mại dâm và giúp đỡ, tạo điều kiện cho 

người bán dâm hòa nhập cộng đồng. 

+ Tham mưu UBND kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện. Xây 

dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành của Đội 178 cấp huyện; 

- Phối hợp với Phòng phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ở huyện, ở 

xã, thị trấn trực tiếp tổ chức thực hiện và tham gia công tác phòng, chống mại 

dâm về công tác tuyên truyền và phương pháp tiếp cận, hỗ trợ giảm hại, cung 

cấp/kết nối dịch vụ, giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện các nội dung xã, thị trấn 

lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; cảm hóa, giáo dục hỗ trợ phụ nữ 

mại dâm tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho những người lầm 

đường, không may bị lừa gạt, bạo lực bóc lột tình dục dễ dàng tiếp cận với các 

dịch vụ, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa 

nhập cộng đồng; 

Định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác 

phòng, chống mại dâm về UBND huyện và Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội tỉnh.  

2. Công an huyện: Phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị 

trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, rà soát nắm bắt địa bàn, phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động mại dâm, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Định kỳ 06 tháng, cuối năm báo 

cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm về UBND huyện 

theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác phòng, chống mại dâm. 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện triển khai hiệu quả cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình 

văn hóa, làng văn hóa, xóm văn hóa, khu dân cư văn hóa... gắn với hoạt động 

phòng, chống tệ nạn mại dâm, xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn 

xã hội. 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa liên quan đến 

phòng, chống mại dâm. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Kiểm tra điều kiện về y tế của các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm; triển khai các 
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biện pháp can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm; 

thực hiện khám bệnh định kỳ đối với nhân viên của các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

theo quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện 

Phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo đài truyền thanh các xã, 

thị trấn phát tin bài về các chính sách của Nhà nước về phòng, chống mại dâm.  

6. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực 

hiện tốt chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, tố giác các hành vi liên 

quan đến tệ nạn mại dâm. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình xây dựng xã, 

thị trấn nông thôn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng chương trình cụ thể triển khai thực hiện các nội dung nêu trong 

kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng 

cao nhận thức của người dân về phòng, chống mại dâm. 

- Đẩy mạnh thực hiện các nội dung xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn 

ma túy, mại dâm; cảm hóa, giáo dục hỗ trợ phụ nữ mại dâm tái hòa nhập cộng 

đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho những người lầm đường, không may bị lừa gạt, 

bạo lực bóc lột tình dục dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ, tiếp cận các nguồn vốn 

ưu đãi để tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

- Phối hợp với các ngành chức năng, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức 

triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm có hiệu quả; rà soát, 

nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, số 

nhân viên, lao động hợp đồng trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng 

hoạt động mại dâm trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các lao động này.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2023 

trên địa bàn huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Phạm Trọng Duy 
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