
   

Phụ lục 1 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM 

Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”  

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

(Kèm theo Công văn số 1498/LĐTBXH-BTXH&PCTN ngày 15 tháng 7 

năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Bối cảnh 

Bối cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ 2016 đến nay ảnh 

hưởng đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

(những thuận lợi và khó khăn). 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành  

Tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, xây dựng chương trình, 

kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện Đề án... 

3. Đánh giá kết quả đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra  

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 498/KH-UBND ngày 

02/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, 

bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

2016 - 2020 tập trung đánh giá: 

a) Kết quả thực hiện chỉ tiêu 

- ...% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác 

định nạn nhân bị mua bán. 

- ...% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy 

định của pháp luật. 

- ...% nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định. 

- Việc xây dựng mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Nguyên nhân đạt hay không đạt được chỉ tiêu 

4. Kết quả thực hiện các hoạt động chính (có số liệu cụ thể của từng hoạt động) 

a) Kết quả thực hiện công tác “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân” 

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân. 

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.  

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng 

với nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ 

nạn nhân và quá trình giải quyết vụ án mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật. 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan liên quan thực 

hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.  
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- Tổ chức các khóa tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao 

trả và bảo vệ nạn nhân.  

- Công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về xác 

minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.  

b) Kết quả thực hiện công tác “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về” 

- Công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân và tại cộng đồng. 

+ Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân; thực hiện chế độ hỗ trợ 

cho nạn nhân tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng; tổ 

chức tiếp nhận, bố trí lưu trú; thực hiện chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, đi lại; y tế, 

tâm lý; pháp lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu; thực hiện quy 

trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân. 

+ Nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân. 

+ Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác hỗ trợ nạn nhân. 

+ Triển khai xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng. 

- Công tác trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ 

hòa nhập cộng đồng. 

- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan về 

công tác hỗ trợ nạn nhân.  

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân ở các địa 

phương.  

5. Kinh phí thực hiện 

- Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm (giai đoạn 2016-2020)… triệu 

đồng, trong đó: 

+ Kinh phí thường xuyên…. triệu đồng; 

+ Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương… triệu đồng. 

- Các nguồn kinh phí khác 

+ Hỗ trợ của các tổ chức quốc tế… triệu đồng; 

+ Các nguồn huy động khác… triệu đồng. 

6. Nhận xét, đánh giá 

- Hiệu quả, mức độ đạt được các mục tiêu, yêu cầu của Đề án, tác động của 

Đề án với việc giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, 

chống vi phạm pháp luật, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Những thuận lợi, khó khăn, tồn tại và hạn chế (xác định cụ thể các vấn đề 

khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc thực hiện liên quan đến cơ chế, 

chính sách, pháp luật; về cán bộ; về nguồn lực tài chính, về cơ chế phối hợp…). 

- Những bài học kinh nghiệm… 

II. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Bối cảnh 
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Dự báo về bối cảnh, tình hình mua bán người có ảnh hưởng đến công tác tiếp 

nhận, xác  minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

2. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung 

b) Mục tiêu cụ thể 

c) Các chỉ tiêu cụ thể 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

a) Các nhiệm vụ 

b) Các giải pháp  

4. Nguồn lực thực hiện và cơ chế huy động 

a) Nguồn lực 

- Trung ương 

- Địa phương 

- Nguồn lực khác 

b) Cơ chế huy động 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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