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V/v triển khai thực hiện Công ước
ASEAN về phòng, chống mua bán
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Kế hoạch số 58/KHSLĐTBXH ngày 27/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển
khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là
phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai (kèm theo Kế hoạch).
Sở GDĐT căn cứ nội dung Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ liên quan,
hướng dẫn các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX tỉnh,
Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
(gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 368/CTr-UBND ngày
30/3/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống mua bán người giai đoạn 20212025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tích hợp,
lồng ghép giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, trong đó tập
trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ACTIP vào chương trình giáo
dục nhà trường trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoài giờ lên lớp, các buổi
sinh hoạt ngoại khóa và các giờ học chính khóa.
3. Phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố phổ biến pháp luật,
tuyên truyền, quảng bá số điện thoại 111- Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ
trẻ em để thực hiện công tác tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác về hành vi
mua bán người trái pháp luật. Thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của
pháp luật hiện hành, phù hợp với pháp luật quốc tế về quyền trẻ em, nhất là
Công ước quốc tế về quyền trẻ em nhằm tăng tỷ lệ trẻ em đến trường, đặc biệt là
trẻ em gái.
4. Phối hợp với Phòng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố và
các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến
kiến thức pháp luật, kỹ năng về hỗ trợ nạn nhân; phối hợp tổ chức tuyên truyền
Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) hằng năm theo quy định.
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Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội
dung trên. Hằng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT trước ngày
10/12 (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường
xuyên, theo địa chỉ Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) để kịp thời tổng
hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH (Phòng Chính sách xã hội);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CNMV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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