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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
  

Số:        /BC-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Cao Bằng, ngày 05 tháng 12 năm 2022 
 
 

BÁO CÁO 

    Kết quả thực hiện công tác phòng, chống  tệ nạn mại dâm năm 2022 

 
 

Thực hiện Công văn số 1954/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 30 tháng 11 năm 

2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả công tác 

phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(VHTTDL) báo cáo kết quả như sau: 

1. Kết quả thực hiện  

a)  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

-  Sở VHTTDL giao Thanh tra Sở chủ trì, nghiêm túc tổ chức các cuộc thanh 

tra,  kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 327/QĐ-

SVHTTDL  ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 

2022.  

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch số 3068/KH-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về 

phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; xây dựng 

Kế hoạch thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 

năm 2022.   

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa mại dâm thông qua các họat 

động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thanh tra, kiểm tra, các buổi sinh hoạt tập thể, 

lồng ghép thông qua các buổi chiếu phim lưu động của Đội chiếu phim vùng cao, 

chương trình văn nghệ của đội thông tin lưu động,… ( Nội dung tuyên truyền phản 

ánh thực trạng của mại dâm, tuyền truyền tác hại, giảm  kỳ thị, phân biệt đối xử của 

cộng đồng đối với người bán dâm). 

b) Công tác phòng ngừa mại dâm. 

- Năm 2022, Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh chính trị nội 

bộ, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch 

vụ văn hóa, thể thao và du lịch, kiểm tra trên 49 Cơ sở karaoke; 50 cơ sở lưu trú du 

lịch trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, lưu hành văn hóa phẩm; Quản 

lý tốt các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Tăng cường công tác 

đấu tranh phòng chống các loại tội phạm chứa mại dâm, môi giới mại dâm, tổ chức 

hoạt động mại dâm; kiên quyết xử lý triệt để các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức 

hoạt động mại dâm công khai, thách thức dư luận nếu phát hiện.  

 - Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai hiệu quả cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng 

gia đình văn hóa,  tổ dân phố văn hóa, khu dân cư văn hóa, gắn với hoạt động tuyên 
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truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm. 

- Qua công tác phối hợp kiểm tra,  trong năm 2022 Đoàn kiểm tra chưa phát 

hiện các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch 

có hành vi vi phạm hoạt động mại dâm. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

- Hạn chế: Các đơn vị trực thuộc Sở cần quan tâm hơn nữa trong công tác 

tuyên truyền phòng, chống mại dâm; cần thực hiện đa dạng các loại hình tuyên 

truyền, đặc biệt là tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa,... 

- Nguyên nhân: Hoạt động mại dâm có tính chất phức tạp và ngày càng tinh 

vi hơn, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại và hoạt động dưới nhiều hình thức 

biến tướng nên khó phát hiện để tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

trong công tác phòng, chống mại dâm.  

- Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống mại dâm. Tăng 

cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sản xuất, buôn 

bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa, tổ chức hoạt động văn hóa có nội dung đồi 

trụy, khiêu dâm. 

- Nâng cao chất lượng mô hình phòng, chống mại dâm. Nâng cao năng lực 

bộ máy cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm. 

4. Kiến nghị, đề xuất 

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm đạt 

hiệu quả, cần hỗ trợ kinh phí để thực hiện đa dạng hơn các loại hình tuyên truyền 

bằng hình thức sân khấu hóa. Xây dựng các cụm pa nô tuyên truyền phòng, chống 

mại dâm trên địa bàn tỉnh; thường xuyên mở các lớp tập huấn về công tác phòng, 

chống mại dâm cho cán bộ, công chức tham mưu công tác phòng, chống mại dâm. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống  tệ nạn mại dâm 

năm 2022 của Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH tỉnh CB; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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