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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-TTra 

V/v triển khai các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người” và “ Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán 

người 30/7” năm 2022.   

 

Khánh Hòa, ngày         tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

 Thực hiện Kế hoạch số 6703/KH-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người” và “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022, Sở Y tế yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 793//QĐ-TTg 

ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người”; Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 21/1/2022 của 

BCĐ 138/CP về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán 

người năm 2022; Công văn số 2291/BCĐ ngày 30/6/2022 của BCĐ 138/Cp về việc 

triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022. 

 2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống 

mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người -30/7” năm 2022 

cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế, người bệnh và 

người nhà của người bệnh, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội với nội dung cụ thể 

như sau: 

 - Khẩu hiệu tuyên truyền: “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và 

“Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người”, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã 

hội với các khẩu hiệu hành động “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống 

mua, bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống 

mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”. 

 - Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống mua bán người phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, 

đơn vị. Các hình thức tuyên truyền đa dang, phong phú và hiệu quả như lồng ghép 

trong giao ban, sinh hoạt chuyên môn; trên bản tin tại các khoa, phòng; trên trang 
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thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc tuyên truyền trực quan như treo khẩu hiệu, 

qua màn hình điện tử... 

 - Tuyên truyền cách nhận biết, biện pháp phòng ngừa; về đường dây nóng phòng, 

chống mua bán người (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111) nhằm nâng cao 

tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, ngừa và tích cực tham gia của mọi cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế vào công tác đấu tranh phòng, chống 

tội phạm mua bán người. 

 Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên và báo 

cáo kết quả về Sở Y tế qua hệ thống EO trước ngày 10/8/2022 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên ; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Công an tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT,TTra. 

              GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                Bùi Xuân Minh 
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