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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống
mua bán người – 30/7" năm 2020 trong các cấp Công đoàn Thành phố
Căn cứ Kế hoạch số 2034/KH-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng
“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7" năm 2020 trên địa bàn thành phổ;
Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-LT, ngày 26/10/2015 giữa Liên đoàn Lao động Thành
phố và Công an Thành phố về phối hợp thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm" của
Thành phố giai đoạn 05 năm (2016 - 2020);
Căn cứ Chương trình công tác năm và chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng
hoạt động công đoàn cơ sở" và Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 19/6/2020 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố về Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng
ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020 trong các cấp Công
đoàn Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai hướng dẫn đến các
Công đoàn cơ sở trực thuộc như sau:
1. Các Công đoàn cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản
pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người như: Bộ luật Hình sự 2015
sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật phòng, chống mua bán người và các văn bản liên quan;
2. Hình thức thực hiện các hoạt động tuyên truyền: thông qua các trang mạng xã
hội, trang thông tin của đơn vị nhằm hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán
người - 30/7" với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp nhằm góp phần nâng cao
nhận thức của toàn xã hội về phòng, chống mua bán người. Nội dung tuyên truyền bao
gồm các dấu hiệu vi phạm, hình thức, phương thức, thủ đoạn phạm tội như mua bán nội
tạng, trẻ sơ sinh, mua bán người thông qua di cư trái phép, di cư lao động, môi giới kết
hôn trái pháp luật với người nước ngoài; giao kết và sử dụng lao động trẻ em, sử dụng
người chưa thành niên làm tiếp viên...; các cách thức phòng, chống tội phạm mua bán
người nhằm nâng cao tỉnh thần cảnh giác trong đội ngũ sư phạm và gia đình; góp phần

cùng toàn xã hội trong việc chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng,
chống tội phạm mua bán người;
3. Báo Giáo dục Thành phố có nội dung tuyên truyền để cán bộ, nhà giáo, người
lao động và người dân theo dõi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng
đồng về các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7"
năm 2020 trên địa bàn thành phố.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ
sở triển khai và thực hiện theo Hướng dẫn để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống
mua bản người – 30/7" năm 2020 trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt và báo cáo việc
triển khai thực hiện về Công đoàn ngành Giáo dụcThành phố (thông qua Ban Tuyên
giáo) trước ngày 20/7/2020 để tổng hợp và báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố.

Nơi nhận:
- BTG LĐLĐ.TP “ để báo cáo”;
- Đảng ủy Sở GD và ĐT “ để biết”;
- BGĐ Sở GD và ĐT “ để biết”;
- CĐCS trực thuộc “để thực hiện”;
- Lưu VT.
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