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KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 1170/KH-ĐCT, ngày 29/12/2021 của Đoàn chủ tịch
TW Hội LHPN Việt Nam và Kế hoạch số 138/KH - UBND, ngày 30/11/2021 của
UBND tỉnh Nam Định thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm, giai đoạn
2021-2025, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển
biến về nhận thức và hành động và trách nhiệm của các cấp Hội 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 trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
trong thực hiện các mục tiêu đã được Chính phủ đề ra trong Chương trình phòng,
chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.
- Chỉ đạo, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3
sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; thực hiện các tiêu chí nông thôn
mới nâng cao kiểu mẫu, trong đó có tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã
hội”, tập trung giáo dục nhằm thay đổi hành vi, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ.
- Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cấp Hội trong công tác phòng
chống mại dâm.
II. CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2025
1- 100% các cấp Hội xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động phòng,
chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025.
2- 100% cán bộ Hội, 70% trở lên hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, phổ
biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống mại dâm.
3- 100% Hội LHPN cấp huyện, thành phố và 80% trở lên Hội LHPN cấp cơ sở
phối hợp tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm.
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4- 100% Hội phụ nữ cấp huyện, ít nhất 50% Hội phụ nữ cấp cơ sở lồng ghép
nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm với việc thực hiện các chương trình, đề án
có liên quan của Hội;
5- Ít nhất 80% phụ nữ bán dâm hoàn lương có nhu cầu tiếp cận và sử dụng
các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng được Hội giúp đỡ kết nối.
6-Tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời 100% tin báo tố giác về tội
phạm, đơn thư khiếu nại của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với các hành vi vi phạm
pháp luật về phòng chống tệ nạn mại dâm.
7- Đến năm 2025, 100% cán bộ Hội các cấp có liên quan đến lĩnh vực
phòng, chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng chống mại dâm, hỗ trợ hòa nhập cộng
đồng đối với phụ nữ bán dâm.
8- Thông tin về phòng chống mại dâm được đăng tải trên website và fanpage
của các cấp Hội ít nhất 1 lần/quý.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục về phòng, chống mại dâm cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ
- Đổi mới cách thức, nội dung công tác truyền thông theo hướng sinh động
phù hợp với từng đối tượng, độ tuổi, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và
truyền thông, qua mạng xã hội; các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng,
có tính tương tác cao phù hợp với từng địa phương. Quan tâm, chú trọng các khu
vực có đường biên giới biển, khu dân cư giáp ranh các tỉnh; địa phương có khu du
lịch, có nhiều người di cư, tại các khu công nghiệp, trường học,…
- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước có liên quan đến phòng chống mại dâm, tác hại của mại dâm đối với xã hội,
kỹ năng phát hiện tố giác các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và
tội phạm mua bán người, tội phạm liên quan đến các đường dây hoạt động mua
bán dâm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư.
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và
tăng thời lượng truyền thông về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống
mại dâm, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trên các trang
thông tin của Hội LHPN tỉnh và phương tiện thông tin đại chúng tạo sức mạnh lan
tỏa trong cộng đồng.
- Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có
nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống mại dâm thực hiện theo quy định hiện hành.
2

2. 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. Duy trì nhân rộng các mô hình phòng, chống mại
dâm giai đoạn 2016 - 2020, theo hướng hỗ trợ trao quyền, tăng cường sự
tham gia của các nhóm đồng đẳng, nhóm đồng cảm, phụ nữ bị buôn bán trở
về trong việc giải quyết các vấn đề liên quan.
- Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình có hiệu quả của giai đoạn trước như:
mô hình “Gia đình gương mẫu” tại thị trấn thịnh Long, huyện Hải Hậu; “Nhóm phụ nữ
nòng cốt” tại thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy), CLB “Phòng chống mua bán
PN, TE” huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Trực; Câu lạc bộ “Phụ nữ công
giáo gương mẫu” xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng); câu lạc bộ “Bà mẹ có con tuổi vị
thành niên”; câu lạc bộ “Em gái tuổi vị thành niên”...
- 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 buôn bán người, phòng,
chống HIV/AIDS tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.
- Tổ chức rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng có nguy
cơ cao, người bán dâm tại địa phương để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trong việc
tiếp cận các chính sách học nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo.
- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, khởi nghiệp cho phụ nữ; dạy
nghề, hỗ trợ vốn vay nhằm cung cấp cho phụ nữ cơ hội lựa chọn công việc phù hợp.
- Hình thành mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ giảm hại; phòng,
chống bạo lực trên cơ sở giới, hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm có sự tham
gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia, cá
nhân trong và ngoài nước và một số nhóm đồng đẳng, nhóm tự lực, câu lạc bộ của
người bán dâm.
3- Đẩy mạnh hoạt động lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với
việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án; nâng cao năng lực nghiên cứu,
chuyên môn nghiệp vụ và công tác phối hợp liên ngành cho cán bộ Hội các cấp
trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; chú trọng công tác biểu
dương, khen thưởng trong công tác phòng chống mại dâm
- Lồng ghép công tác phòng chống mại dâm trong kế hoạch triển khai Đề án
938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số
vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, Cuộc vận động “Xây
dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và các
chương trình, đề án, dự án có liên quan gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
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- Căn cứ vào Pháp lệnh phòng chống mại dâm xây dựng tài liệu truyền thông
ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng đối tượng vùng miền.
- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo
viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên và người có uy tín trong cộng đồng về công
tác phòng, chống mại dâm hình thành mạng lưới cánh tay nối dài trong công tác
tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn mại dâm.
- Tích cực tham gia các hoạt động rà soát, nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ
sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống mại dâm và các chính
sách hỗ trợ cộng đồng; giám sát, phản biện xã hội, đề xuất các chính sách về phòng,
chống mại dâm từ góc độ quyền của phụ nữ, quyền trẻ em và bình đẳng giới.
- Đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có nhiều
đóng góp cho công tác phòng, chống mại dâm; nêu gương điển hình người tốt, việc
tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm hay, hiệu quả.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1- Hội LHPN tỉnh
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai chương trình truyền thông về
phòng chống mại dâm giai đoạn 2021 -2025 trong các cấp Hội.
- Tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mại dâm
cho cán bộ Hội có liên quan, báo cáo viên, tuyên truyền viên.
- Giao Ban Tuyên giáo chính sách Luật pháp đầu mối theo dõi, tổng hợp báo
cáo theo yêu cầu của Hội cấp trên và các đơn vị liên quan.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hội
về gương tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến trong phòng chống mại dâm.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức truyền thông cung cấp kiến
thức về tình hình tội phạm và dấu hiệu nhận biết người phạm tội và đường dây liên
quan đến hoạt động mại dâm và mua bán người, đồng thời thông tin 2 chiều về
những nguồn tin có giá trị và hỗ trợ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cơ sở;
tư vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ là nạn nhân, con nạn nhân bị buôn bán trở về
và các thủ tục có liên quan đến phụ nữ và trẻ em có yếu tố nước ngoài; Hỗ trợ nạn
nhân bị buôn bán trở về, phụ nữ có nguy cơ cao được tiếp cận với nguồn vốn vay;
hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
2- Hội LHPN các huyện, thành phố
- Chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo tham mưu với cấp uỷ, chính quyền
để tổ chức các hoạt động phòng chống mại dâm đảm bảo theo yêu cầu.
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- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức, triển khai
các hoạt động phù hợp với địa phương, đơn vị hiệu quả.
- Rà sát, củng cố nhân rộng mô hình hiệu quả tại cộng đồng. Đặc biệt là mô
hình hỗ trợ, tạo điều kiện cho nạn nhân bị buôn bán trở về, phụ nữ hoàn lương sớm
tái hòa nhập cộng đồng.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm
giai đoạn 2021-2025 trong báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa
bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2025; Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị
Ban thường vụ Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị căn cứ và xây dựng
kế hoạch triển khai tại địa phương, đơn vị đạt hiệu./.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban tuyên giáo Trung ương Hội LHPNVN;
- UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB&XH tỉnh);
- Hội LHPN các huyện, thành phố;
- Lưu VT,TGCSLP.

Lê Thị Thúy Nhài
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