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 Thực hiện các Văn bản số 130, 131/STTTT-TTBCXB, ngày 28/02/2023 của 

Sở TTTT về tuyên truyền triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 

2021-2025; tuyên truyền Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 

2023 và Văn bản số 113/SVHTTDL-QLVHGĐ, ngày 28/02/2023 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động  tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ, Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2023. Trong đó, tập trung tuyên 

truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kết quả thực hiện Phong trào. Vận động 

người dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào: “Thi đua xây dựng đô thị 

văn minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì 

người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện nếp sống văn minh trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng văn hóa giao 

thông; giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm tại khu dân cư, 

tổ dân phố; chú trọng việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền 

thống… Biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển 

hình tiên tiến về thực hiện Phong trào trên địa bàn. 

2. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm giai 

đoạn 2021 - 2025. Lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội; chương trình an sinh - xã hội của địa phương; chương trình 

phòng, chống mại dâm, ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống 

HIV/AIDS. Tập trung tuyên truyền phòng ngừa ở cộng đồng; chú trọng vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số, miền núi, địa bàn có người di cư để hạn chế phát sinh mới số 

người tham gia mại dâm. 
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3. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7” 

phù hợp với thông điệp quốc tế về phòng, chống mua bán người năm 2023. 

Tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán 

người; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; các biện pháp, kỹ năng 

phòng ngừa, ngăn chặn mua bán người; kết quả đấu tranh, xử lý của lực lượng 

chức năng… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác phòng ngừa, tích cực tham 

gia phòng, chống tội phạm mua bán người của người dân.  

Tuyên truyền về công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tuyên truyền 

việc triển khai các chính sách hỗ trợ phụ nữ hồi hương và hỗ trợ xác minh, xác 

định nạn nhân bị mua bán.  

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán người vào trong 

quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội, giải quyết vấn 

đề an sinh xã hội, an dân (như: vấn đề về hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập, xóa 

đói giảm nghèo, thực hiện chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi...) và thực hiện phong trào xây dựng làng, xã, tổ dân phố văn hóa. Tổ chức 

tuyên truyền phòng, chống mua bán người gắn với triển khai phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc”. 

4.  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ đề và các nội dung của 

Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 lồng ghép trong các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; tổ chức tuyên truyền cổ động trực 

quan (băng rôn, pa nô.v.v..) và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ từ 01/5/2023 đến 31/5/2023. 

Khẩu hiệu tuyên truyền: 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  và 

Tháng công nhân năm 2023. 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.  

- Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, 

phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh 

lao động tại nơi làm việc.  

- Tuân thủ nghiêm việc trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động, sản xuất để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.  

 - Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao 

động để phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  
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 - Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

 - Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì an toàn và sự 

phát triển bền vững của doanh nghiệp và người lao động. 

  Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện các nội 

dung trên. 
 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT tỉnh; 

- Sở VHTT&DL tỉnh; 
- CT, PCT UBND (Ô Sáu);  

- Như trên; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (C). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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