
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SLĐTBXH 
 

     Cao Bằng, ngày      tháng      năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021 

   

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm  công  tác 

phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng 

kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn phòng, chống tệ nạn xã hội tại xã Trương 

Lương, huyện Hòa An như sau:  

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ  

1. Đại biểu Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội   

Thành phần gồm: 01 lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách công tác phòng 

chống tệ nạn xã hội.    

2. Đại biểu cấp xã  

Thành phần gồm: Đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc, Công an xã, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh, 

Công chức phụ trách công tác Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Đại biểu cấp xóm 

Thành phần gồm: Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, Công an viên, Ban mặt trận tổ 

quốc xóm, Đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân. 

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN: 

Tập huấn phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (cụ thể 

theo nội dung Chương trình tập huấn gửi kèm kế hoạch này). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 ngày (Ngày 04/11/2021).  

 2. Địa điểm: Tại Ủy ban nhân dân xã Trương Lương. 

 IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI NGHỊ 

 - Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn do Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đảm nhiệm. 

 - Cán bộ không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (cán bộ xóm) tham dự 

Hội nghị được hỗ trợ tiền ăn theo quy định. 

- Cán bộ cấp huyện, xã tham gia Hội nghị tập huấn thực hiện theo chế độ tài 

chính hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
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- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội: Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, 

chương trình, tài liệu, kinh phí, thực hiện báo cáo viên tại Hội nghị.  

 - Phòng Kế hoạch -Tài chính: Bố trí kinh phí và hướng dẫn thủ tục, chứng từ 

thanh, quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  

- Triển khai kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân xã Trương Lương để phối 

hợp tổ chức Hội nghị tập huấn. Kiểm tra, đôn đốc xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị 

Hội nghị.  

- Cử cán bộ của phòng tham dự Hội nghị tập huấn.  

3. Ủy ban nhân dân xã 

- Mời cán bộ xóm, xã dự Hội nghị theo thành phần và thời gian tổ chức Hội 

nghị. 

- Lập danh sách đại biểu xóm, xã tham dự Hội nghị gửi Sở Lao động -

Thương  binh  và  Xã  hội  trước  ngày  02/11/2021  qua  địa  chỉ  gmail: 

phongpctnxh2019@gmail.com 

- Thực hiện công tác tổ chức, khai mạc, bế mạc Hội nghị. 

- Thực hiện công tác phòng dịch Covid -19 tại Hội nghị (chuẩn bị khẩu trang, 

máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay khử khuẩn cho đại biểu tham dự Hội nghị...). 

- Chuẩn bị hội trường, tăng âm, loa đài và ma két hội nghị. Nội dung Ma két 

như sau: 

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN  

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI NĂM 2021 

.............., ngày.... tháng....năm 2021 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn của Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tốt kế hoạch này. Trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc cần trao đổi thì liên hệ với Sở Lao động 

-Thương binh và Xã hội  (qua Phòng phòng,  chống  tệ nạn  xã  hội, số điện  thoại: 

0206.3853.752 để phối hợp giải quyết)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- Phòng LĐTBXH huyện Hòa An (thực hiện); 

- Giám đốc, PGĐ (đ/c Thượng); 

- Phòng KH-TC Sở; 

- Lưu: VT, PCTNXH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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CHƯƠNG TRÌNH  

Tập huấn phòng, chống mua bán người 

(kèm theo Kế hoạch số           /KH-SLĐTBXH ngày     /10/2021) 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Buổi sáng 

 

 

 

8h –  

11h30 

- Ổn định tổ chức 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

Đại diện UBND 

xã 

Phát biểu khai mạc  Lãnh đạo UBND  

xã 

- Tình hình mua bán người, nguyên nhân, 

hậu quả của hoạt động mua bán người 

Báo cáo viên Sở Lao 

động - TBXH 

Nghỉ giải lao  

- Một số văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến phòng, chống mua bán người và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

Báo cáo viên Sở Lao 

động - TBXH 

Buổi chiều 

 

 

 

 

13h30 - 

16h30 

- Các chế độ chính sách hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán;  quy trình tiếp nhận và hỗ trợ nạn 

nhân. 

- Phòng ngừa mua bán người; trách nhiệm 

của các cơ quan, tổ chức trong phòng 

chống mua bán người. 

 

Báo cáo viên Sở Lao 

động - TBXH 

Nghỉ giải lao  

Thảo luận Báo cáo viên Sở Lao 

động - TBXH 

- Bế mạc hội nghị Lãnh đạo UBND  

 xã 
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