
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP

Số:        /STP-XD&PBPL
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết, Kế 
hoạch thực hiện Chương trình phòng chống 

MD giai đoạn 2021-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày    tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Sở Lao động, thương binh và xã hội.

Theo đề nghị tại Công văn số 4661/SLĐTBXH-PCTNXH ngày 16/12/2021 
của Sở Lao động, thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo 
Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 
2021-2025, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

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 đến 

mại 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 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).

Trên đây là một số ý kiến góp ý của Sở Tư pháp, gửi Sở Lao động, thương 
binh và xã hội nghiên cứu, tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như kg;
- Lưu VT; XD&PBPL.
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Lê Văn Ngoãn
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