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BÁO CÁO THẨM TRA
Về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 ( Trình tại kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khoá XVII)

Sau khi xem xét Tờ trình số 05/TTr-UBND  ngày 10 tháng 3 năm 2022 
của UBND tỉnh về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 và dự 
thảo Nghị quyết kèm theo, Ban văn hóa - xã hội có một số ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Nghị quyết

Tại khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 
của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm 
giai đoạn 2021-2025 quy định: “Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống mại dâm, yêu 
cầu Ủy ban nhân dân báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết tại các kỳ họp của 
Hội đồng nhân dân cùng cấp”.

Như vậy, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về công tác 
phòng chống mại dâm là cần thiết và đúng thẩm quyền.

2. Về dự thảo Nghị quyết

Qua thẩm tra, Ban văn hóa - xã hội đề nghị cơ quan trình dự thảo Nghị 
quyết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau đây:

2.1. Về tên dự thảo Nghị quyết: đề nghị điều chỉnh cụm từ “...giai đoạn 
2021-2025” thành “...giai đoạn 2022-2025”.

2.2. Về bố cục dự thảo Nghị quyết, đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau:

- Tại Điều 1:

+ Bỏ mục “I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU” và mục “1. Quan điểm”, sửa 
mục “2. Mục tiêu chung” thành mục “1. Mục tiêu chung”

+ Thay mục “II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025” bằng 
mục “2. Các chỉ tiêu cụ thể” và tách thành 10 chỉ tiêu cụ thể tương ứng theo 
Quyết định 1629/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Bổ sung mục 3. “Đối tượng áp dụng và thời gian thực hiện”.
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+ Thay mục “III. NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2025” bằng mục “4. Các 
nhiệm vụ trọng tâm”.

+ Thay mục “IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN” bằng mục “5. Các 
giải pháp thực hiện”, thay các mục 1, 2, 3 bằng a, b, c.

+ Thay mục “V. KINH PHÍ THỰC HIỆN” bằng mục “6. Kinh phí 
thực hiện” và phân định rõ các nguồn: ngân sách trung ương, ngân sách địa 
phương, xã hội hóa.

- Điều 2: đề nghị sửa thành “Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực 
hiện Nghị quyết”.

- Điều 3: bổ sung cụm từ “các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh” sau 
cụm từ “….các Ban Hội đồng nhân dân….”; bỏ cụm từ “và có hiệu lực từ 
ngày…”.

2.3. Về nội dung dự thảo nghị quyết:

- Đề nghị điều chỉnh nâng một số chỉ tiêu sau trong dự thảo:

+“…70% học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, giáo dục 
cơ sở và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, 
pháp luật cung cấp thông tin, kiến thức về phòng, chống tệ nạn mại dâm”.

. + “Ít nhất 80% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện…”.

+ “Ít nhất 70% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ cấp tỉnh và 
50% ở cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực phòng 
chống mại dâm…” 

- Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ % tăng số tội phạm hằng năm liên quan 
đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật để phù hợp với quy định tại 
điểm 3 khoản 3 Điều 1 Quyết định 1629/QĐ-TTg.

- Bổ sung chỉ tiêu: Xây dựng, triển khai mô hình thí điểm (khi đủ điều 
kiện theo quy định) về phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ can thiệp giảm hại, phòng 
chống bạo lực giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập 
cộng đồng đối với người bán dâm.

3. Một số kiến nghị, đề xuất: Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đề nghị 
UBND tỉnh: 

- Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội vào dự 
thảo nghị quyết, chỉnh sửa gửi các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, 
thông qua tại kỳ họp.
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- Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp của Nghị quyết; lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm trong việc 
thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án khác có liên quan.

- Ban hành theo thẩm quyền các chính sách, chế độ hỗ trợ hòa nhập cộng 
đồng; xây dựng, triển khai mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội, hỗ trợ hòa 
nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, trình Hội đồng  
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Huyền
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