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BẢNG TỔNG  HỢP
Ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quết, Kế hoạch về chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SLĐTBXH ngày    /01/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

Sau khi soạn thảo xong dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về thực 
hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Lao động – Thương binh 
và Xã hội đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị có liên quan bằng văn bản. Nội dung các ý kiến tham gia 
và giải trình tiếp thu của cơ quan soạn thảo, cụ thể như sau:

Stt Cơ quan tham 
gia ý kiến Nội dung ý kiến Giải trình, tiếp thu

1 Sở Tài chính

1. Về Dự thảo Nghị quyết
Theo Mục 2 Phần III Quyết định 1629/QĐ-TTg của Chính phủ “Hội đồng nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống mại 
dâm, yêu cầu UBND báo cáo kết quả…”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định 
nội dung và kết cấu Nghị quyết như sau:

- Tên Nghị quyết: “Nghị quyết về công tác phòng, chống mại dâm tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2021-2025”

- Về kết cấu:
Điều 1. Ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống mại dâm tỉnh Hải Dương giai 

đoạn 2021-2025, với những nội dung chính sau:
I. Quan điểm, mục tiêu
II. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025
III. Các giải pháp thực hiện
IV. Kinh phí thực hiện Chương trình
V. Tổ chức thực hiện
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm tổ chức thực 

hiện Nghị quyết.

Nhất trí: Điều chỉnh theo các 
nội dung tham gia
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Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh…
2. Về Dự thảo Tờ trình
Đề nghị ban soạn thảo xem xét, dự thảo Tờ trình “về công tác phòng, chống mại dâm 

tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025” (Dự thảo Tờ trình “về kế hoạch thực hiện Chương 
trình…”) và nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “về công tác phòng, chống 
mại dâm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025” (Dự thảo trình HĐND tỉnh về “kế hoạch 
thực hiện Chương trình…”)

3. Về Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh
Đối với phần Tổ chức thực hiện của Sở Tài chính, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, 

quy định như sau:
“Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn 

cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương hàng năm, tham mưu trình UBND tỉnh bố 
trí ngân sách để triển khai thực hiện kế hoạch theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước, 
lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan để triển khai thực hiện nội dung của Kế 
hoạch. Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán và hướng dẫn các đơn vị liên quan 
thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.”

2 Sở Tư pháp

1. Về dự thảo Nghị quyết:
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và nội dung dự 
thảo, đề nghị sửa lại tên gọi của Nghị quyết thành: “Nghị quyết về công tác phòng, chống 
mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương” cho phù hợp.

2. Về dự thảo Kế hoạch:
- Đối với các chỉ tiêu thực hiện nhóm nhiệm vụ thứ 3 (phần II), đề ghị xem xét lại 02 nội 

dung sau:
+ Về nguyên tắc, mọi hành vi phạm tội (bao gồm cả phạm tội liên quan đếnmại dâm) 

đều được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, dự thảo quy định: “Hằng năm, 
tăng 3 - 5% số tội phạm liên quan đến mại dâm được xử lý theo quy định của pháp luật…” 
là không cần thiết, không rõ nghĩa.

+ Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn 2016 - 2020, dự thảo 
Tờ trình có nêu: chỉ tiêu xây dựng thử nghiệm 03 mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 
người bán dâm tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh chưa triển khai được. Nguyên nhân: qua 
khảo sát số lượng gái bán dâm trên địa bàn không đảm bảo các điều kiện theo Quyết định 
số 1875/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ 

1. Về dự thảo Nghị quyết:
Nhất trí: Điều chỉnh theo nội 
dung tham gia
2. Về dự thảo Kế hoạch:
Nhất trí: Điều chỉnh theo các 
nội dung tham gia, cụ thể:
- Điều chỉnh chỉ tiêu: “Hằng 
năm, tăng 3 - 5% số tội phạm 
liên quan đến mại dâm được xử 
lý theo quy định của pháp 
luật…” thành “Hằng năm, số tội 
phạm liên quan đến mại dâm đều 
được xử lý theo quy định của 
pháp luật…”
- Bỏ chỉ tiêu: “Ít nhất 10% địa 
bàn cấp huyện xây dựng, triển 
khai mô hình thí điểm về phòng 
ngừa mại dâm,…”.
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người bán dâm.

Theo đó, việc đặt ra chỉ tiêu: “Ít nhất 10% địa bàn cấp huyện xây dựng, triển khai mô 
hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm,…” cần phải được đánh giá, cân nhắc để đảm bảo 
hoàn thành.

- Đối với nhóm giải pháp hoàn thiện thể chế trong phần III dự thảo: Đề nghị sửa lại 
thành: “Rà soát, đề xuất ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm 
pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý…” và nội dung tương tự trong phần quy 
định trách nhiệm của Sở Tư pháp (điểm 8 phần V).

- Nhóm giải pháp hoàn thiện thể 
chế trong phần III dự thảo: sửa 
thành: “Rà soát, đề xuất ban 
hành hoặc ban hành theo thẩm 
quyền các văn bản quy phạm 
pháp luật nhằm hoàn thiện hành 
lang pháp lý…” và nội dung 
tương tự trong phần quy định 
trách nhiệm của Sở Tư pháp 
(điểm 8 phần V).

3
Sở Thông tin 

và Truyền 
thông

Tại nội dung 6, phần V, trang 8 của Kế hoạch “Sở Thông tin và Truyền thông”, đề nghị 
sửa lại như sau: “Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên tỉnh và hệ thống 
thông tin cơ sở thường xuyên thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống 
mại dâm; tuyên truyền để người dân hiểu, nhận biết và không truy cập các trang mạng có 
nội dung liên quan đến hoạt động mại dâm và các trang mạng có nội dung nhạy cảm; phối 
hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan và địa phương xây 
dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mại dâm trên các phương tiện 
thông tin đại chúng.”

Nhất trí: Điều chỉnh theo nội 
dung tham gia
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