UBND TỈNH LAI CHÂU
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1229 /SVHTTDL-QLVH&GĐ

Lai Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng công dân
trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị lôi kéo, lừa đảo
xuất cảnh sang Campuchia lao động

Kính gửi:
- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các
huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 332-CV/BCSĐ ngày 26/7/2022 của Ban Cán sự
Đảng UBND tỉnh về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa,
ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu bị lôi kéo, lừa đảo
xuất cảnh sang Campuchia lao động.
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Lai Châu xuất hiện tình trạng một số
công dân trong quá trình đi lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh,
Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội.... bị các đối tượng thông qua mạng xã hội như
(Zalo, Facebook...) nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, hướng dẫn vào các tỉnh khu vực
Tây Nam Bộ đặc biệt là tỉnh Tây Ninh, tỉnh Kiên Giang... để lao động với công
việc nhẹ, mức lương cao sau đó các đối tượng đã dẫn dắt đưa các nạn nhân xuất
cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc tại các cơ sở đánh bạc trực tuyến,
các đường dây tội phạm nhắn tin, gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo chiếm
đoạt tài sản, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình do người nước ngoài điều
hành... nhiều người bị cưỡng bức lao động, các nạn nhân khi muốn quay về
nước phải trả một khoản tiền lớn.
Để tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng
công dân trên địa bàn tỉnh bị lôi kéo, lừa đảo xuất cảnh sang Campuchia lao
động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực
hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
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1. Tập chung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và Nhân dân về phương
thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng nhất là các thủ đoạn, hành vi lợi
dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo xuất cảnh trái phép ra nước
ngoài đặc biệt là sang Campuchia lao động. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức,
ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân trong thực hiện quy định về xuất nhập
cảnh, xuất khẩu lao động và phòng, chống mua bán người; kịp thời phát hiện,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân
đăng tải thông tin quảng bá, tìm kiếm, lôi kéo, môi giới đưa người xuất cảnh trái
phép sang nước ngoài lao động.
2. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp
Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hiểu rõ những rủi ro hậu quả khi
đi lao động trái phép tại nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an
đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động nhân dân
tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác, tin báo về các vụ, đối tượng, lôi
kéo, môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài lao động trái phép.
Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị sự nghiệp
trực thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Thông tin điện tử SVHTTDL;
- Lưu: VT, QLVH&GĐ.
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