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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, 

 mua bán ngƣời năm 2022 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2023 

                                                                                     
 

Thực hiện Công văn số 1942/UBDT-TT ngày 10/11/2021 của Ủy ban Dân 

tộc, về báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua 

bán người năm 2022. Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau: 

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN 

1. Công tác tham mƣu, chỉ đạo  

Thực hiện các Kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Ủy ban 

nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán 

người năm 2022, như Công văn số 858/UBDT-TT ngày 03/6/2022 của Ủy ban Dân 

tộc về việc hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022; Kế 

hoạch số 566/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 

2304/KH-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện 

“Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2022; Kế hoạch số 1102/KH-BCĐ 

ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về thực hiện công tác phòng, chống ma 

túy năm 2022; Kế hoạch số 1201/KH-BCĐ ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022. Ban Dân tộc 

ban hành các văn bản triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở về tác hại của ma tuý, trách nhiệm 

của cá nhân, gia đình, cơ quan trong việc tham gia tuyên truyền phòng, chống mại 

dâm, cai nghiện ma tuý và mua bán người nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh 

trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số nói riêng. Tổ chức cho cán bộ, công chức cơ quan đăng ký cam kết 

không vi phạm các tệ nạn xã hội trong năm 2022. 

    2. Kết quả thực hiện: 

Trên cơ sở các văn bản triển khai của Ban Dân tộc, các địa phương chỉ đạo 

phòng chức năng liên quan phối hợp với các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và phòng, chống mua bán người 

năm 2022 tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. 
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- Phối hợp với các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện 

nghiêm túc các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định, Kết luận, Chỉ thị, nội dung 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân 

tộc và chính sách dân tộc; triển khai thực hiện các Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh.  

- Thực hiện chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

năm 2022: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân dịp Lễ hội Ka tê và Tết 

Ramưwan của đồng bào dân tộc Chăm; Cấp không thu tiền Báo Dân tộc và Phát 

triển của Ủy ban Dân tộc cho Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên 

địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với các ngành và địa phương mở tổ chức 10 lớp tuyên truyền về 

tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 10 xã vùng đồng bào DTTS trên 

địa bàn tỉnh; có gần 500 người tham dự, gồm cán bộ, công chức cấp xã, người có uy 

tín, thành viên Câu lạc bộ và Nhân dân; trong đó có lồng ghép công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; 

- Phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương tổ chức 01 lớp tập huấn đối 

với Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, trong đó có lồng ghép 

các nội dung tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán 

người. 

- Năm 2022, 100% cán bộ, công chức cơ quan tham gia đầy đủ các đợt học 

tập về Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triệu tập; 100% cán bộ, công chức thực hiện nghiêm 

túc chào cờ đầu tháng; sinh hoạt Ngày pháp luật,… 

3. Đánh giá chung  

a) Ưu điểm:   

Các hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại 

dâm, mua bán người năm 2022 nêu trên, đã góp phần tạo sự nâng cao nhận thức 

trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tham gia 

sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập đời sống ở vùng dân tộc 

thiểu số có bước chuyển biến tích cực. 

b) Hạn chế, khó khăn: 

Hằng năm đơn vị không được cấp kinh phí để tổ chức, các hoạt động tuyên 

truyền nên việc nắm bắt tình hình tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo 

của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, 
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tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh 

Thuận (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2023; 

2. Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ 

biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng, 

chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống ma túy năm 2023.  

3. Lồng ghép Chương trình, chính sách an sinh xã hội với các Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tạo nhiều cơ hội tiếp cận 

với các dịch vụ trợ giúp như đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho phụ nữ, trẻ em, 

các hộ gia đình nghèo nhằm phòng ngừa các nguy cơ có liên quan đến mại dâm, ma 

túy, mua bán người và nâng cao nhận thức cho người dân trong việc xoá bỏ trồng và 

tái trồng cây có chất ma túy. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma 

túy và phòng, chống mua bán người năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

2023; Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận báo cáo Ủy ban Dân tộc để tổng hợp chung./. 

 

Nơi nhận:       KT. TRƢỞNG BAN 

- Ủy ban Dân tộc (báo cáo);                       PHÓ TRƢỞNG BAN 

- Lãnh đạo Ban (b/c); 

- Lưu: VT, KHCS.                                                                                

 

 

 

 

                                                                                   Bá Bình Yên 
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