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BAO CÁO
Kêt qua vic trin khai các hott dng
h.rö'ng ü'ng ngày toàn dan phông, chông mua ban ngurài - 30/7

Kmnh g1ri: Thanh tra B Giao thông van tãi
Thirc hin Cong van 7368/BGTVT-TTr ngày 21/7/2022 cüa Bô Giao thông
van tái v vic Mo cáo kt qua hot dng huông ing ngày toàn dan phOng, chng mua
ban ngu?i - 3 0/7, Trtràng Dti hçc Hang hâi Vit Nam báo cáo kt qua thrc hin thu
sau:
I. Ni dung cong tác trQng tam
1. Cong tác chi do, trin khai
Tiêp t11c chi do thirc hin hiu qua K hotch s6 85 1/KH-DHHHVN ngày
15/6/2021 cüa Nhà trirng ye vic trin khai các hott dng hu&ng rng "Ngay the giOi
phOng, chng mua ban ngu'ii" và "Ngày toàn dan phOng, chérng mua ban ngu?ii
3 0/7" mt each hiu qua, thiet thirc và phü hqp vài tinh hInh thrc t ti trng don vj
trong thà tru?Yng, gn vài vic trien khai thirc hin Quyet djnh s 1 944/QD-TTg ngày
18/12/2021 cüa Thu tuâng ChInh phü phê duyt Chung trinh thirc hin Ket luan s
13-KL/TW tiep tic th?c hin Chi thj s 48- CT/TW ngày 22/10/20 10 cüa BO ChInh trj
v tang cuông sir lành dao cUa Dãng di vOi cong tác phông, cMng ti pham trong
tinh hinh mri và Chien luqc quc gia phông, chng ti phtm giai dotn 2016 — 2025
djnh hi.ràng den näm 2030, nht là các phrnmg an, ke hoch, giái pháp dam bão
ANTT, phOng, chng ti phm trong và sau djch beth Covid-19.
Cong doàn trung, Doàn thanh niên CSHCM và Hi sinh viên trithng thông qua
các bui giao ban djnh kS' hang tháng phi hqp cüng các don vj trong nhà trithng dy
mtnh tuyên truyn v "Ngày toàn dan phOng, chng mua ban ngithi" trën các cng
thông tin cUa thà trithng và tuyên truyn tai các dcm vj, các khu giãng du&ng, các khu
ni trü cüa nhà tru6ng, vâi các khu hiu hành dng nhu: "Phát huy tith than phOng,
chng djch COVID-19, chung tay dy lüi nin mua ban ngithi", "TIch circ hrning trng
ngày toàn dan phông, ching mua ban nguñ", "Chung tay phOng, chng nmn mua ban
ngithi", 'Thông, chng mua ban ngui là trách thim cUa mi cá than và toàn xa
2. Cong tac tuyên truyn, phông ngira ti phm
T chirc các hott dng truyn thông hithng üng "Ngày toàn dan phOng, chng
mua ban ngi.thi 3 0/7" nãm 2022 dam bão linh hot, an toàn, hiu qua, phu hqp din
bien tIth hInh djch bnh Covid- 19.
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T chtirc quán trit Quyt djnh s 193/QD-TTg ngày 09/02/2021 cüa Thu tuâng
ChInh phU phê duyt chucing trInh phOng, chng mua ban ngix?i giai dotn 2021 - 2025
va djnh huâng den näm 2030, tao sr nhn thirc tIch c1rc trong nhà trirmg v phông,
chông mua ban nguñ, gOp phn lam giãm nguy co, dy lUi ti phm mua ban ngithi và
ho trg cO hiu qua nan nhân bj mua ban tth v sam tái hOa nhp cong ding. K hoach
so 29/KH-BCD ngày 21/01/2022 cüa Ban Chi dao 138 ye thirc hin cong tác phOng,
chng mua ban ngithi näm 2022; K hoach s 100/BGTVT - TTr ngày 08/3/2022 cüa
B Giao thông vn tãi ye vic K hoach th%rc hin cOng tác phOng, ch6ng mua ban
ngiii näm 2022 cUa ngành Giao thông 4n tãi.
Phát huy vai trô các cá nhân là doàn viên cong doàn, ftuyn cáo các don vj, cá
nhân lam tai các c sâ, trung tam djch vi1 cO chuc näng xut khu lao dng, giài thiu
viclàm, chU dng phát hin vic 1çi d1ing diia nguài di cir trái phép ra nisàc ngoài qua
nuac thr ba, môi giâi hon nhân, dira ngri lao dng di lam vic nuâc ngoài theo hçp
dng, du ljch; Chi dao Uy ban kim tra Cong doàn, Van phOng Cong doàn thrc hin
cong tác tip nhn, xr l tin báo, t giác v ti pham mua ban ngui.
Thithng xuyên tuyên truyn, pM bin chInh sách, phap lust v cong tác phOng,
cMng mua ban ngi.rai dn CB, GV, SV và NLD. Tang cithng truyn thông bang các
khau hiu, nhir "Phát huy tinh than phOng, cMng djch Covid-19, chung tay dty liii
mua ban ngui", "TIch circ huang irng ngày toàn dan phOng, chng mua ban ngithi",
"Chung tay phOng, cMng nan mua ban ngithi" và "Phông, cMng mua ban ngii?i là
trách thim cUa mi cá nhân và toan xà hi" vào ngày 30/7 là Ngày th giâi phOng,
cMng mua ban ngithi và Ngày toàn dan phOng, cMng mua ban ngui.
Ban ntt cOng nhà trithng pMi hçp các dcin vi lien quan t chuc hi thão, sinh hoat
chuyên d hi.thng 1rng "Ngày toàn dan phông, cMng mua ban ngithi" d tao sir Ian tOa
trong toàn tnr?mg. T chuc các hoat dng biu din van hóa, van ngh lng ghép vâi
tuyên truyn phOng, ch6ng mua ban ngui.
Ti tuyên truyn pM bik pháp lust cüa Nhà trung tang ctthng cong tác tuyen
truyn, pM bin, giao diic pháp lust nhAm nâng cao tinh than, ' thuc, trách nhim, k
näng img phO khi gp nguy ca và tIch circ tham gia du tranh cMng ti phm mua ban
ngui cüa can b, viên chtc, ngui lao dng và h9c yiên, sinh viên. Dam bão th ehüc
các hoat dng thit thirc hixang irng "Ngày th giâi phOng, ch6ng mua ban ngithi" và
"Ngày toàn dan phông, cMng mua ban ngui" phu hqp yâi tInh hInh thirc t và yeu
cau cong tác phông, chng djch bnh Coyid- 19 hiu qua, thit thirc, tránh phO trirnng
hInh thfrc.
Can b Doàn, can b Hi Sinh yiên tIch cijc tham gia cong tác phông, cMng tôi
phm mua ban nguôi; tuyen truyn phi hçip thirc hin vâi phong trào "Tu& tré xung
kIch bão ye th qMc". Xây dirng lng ghep các ni dung tuyên truyn v phOng, ch6ng
mua ban ngui trong nOi dung sinh hoat Chi doan, Chi Hi; Th%rc hin chi dao các
Lien chi doàn, Lien chi hOi nghiem tüc trin khai tai dan vi. Tuyên truyn, pM bin
các thông tin can thit tren các kenh thông tin cUa Doàn, HOi nhm pM bin các chü
truang, chInh sách, pháp lut v. các quy djnh ye cong tác phOng, chOng mua ban
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ngui, trong do, tp trung tuyên truyn v quyn lçii ma nan nhân dirc h tr, các
phuang thic, thu doan mâi, nhung di tixng cO nguy ca cao trâ thành nan nhân. Qua
do, nâng cao nhn thc, " thc trách nhim cüa doàn viên, thanh niên, sinh viên trong
du tranh phông, ch6ng mua, ban ngui và các loai t nan xä hi.
Tip tic duy tn h thng hp thu t giác tOi phm trrc tuyn nhm kjp th?ñ tip
nhn, ntm bitt cãc thông tin lien quan dn mua ban ngu?ii nOi riêng và vi phm pháp
lust nói chung trong doàn viên, sinh viên nhà tru1ng. Nghiêm tüc kim tra, giám sat
vic thirc hin pháp 1ut v phOng, chng mua ban ngu?i tai các bui kim tra vic
thrc hin cong tác näm h9c.

3. Cong tác tip nhn, xác minh, bão v, h trçr ntln nhân bi mua ban

S trueing hqp,

nhân bj mua ban tr du näm 2022 dn nay: Không.

II. Nhn xét chung
1. U'u dim

COng tác phông, chóng mua ban ngui duçxc tp th can hO, giáng viên, ngui lao
dng trong toàn Trithng hu6ng frng, tIch circ tham gia, cüng sir chi dao chtt chë cüa
Ban thuxng vi1 Dãng üy, Ban giám hiu nhà trumg. COng tác phông, chng tOi pham
dä lam chuyn bin han nhn thirc, nâng cao trách nhim cüa can bO, dãng viên, viên
chi'rc va nguYi lao dng trong Cong tác phàng ngra, du tranh phOng chng mua ban
ngui và vi pham pháp luat.
2. Han ch
TInh hInh djch bnh Covid- 19 và giän each xà hOi tai dja phixong dä ãnh hixâng
tài cong tác tuyên truyn, ph bin pháp luat phOng ngira tOi phm và vi pham pháp
lut. Vic theo dOi, thng kê vi pham pháp lust gp khó khän, han ch.

Trên day l báo cáo cüa Trithng Dai h9c Hang hãi Vit Nam ye vic triên khai
các hoat dng hithng 11ng ngày toàn dan phOng, chng mua ban ngithi - 30/7 cüa Ban
chi dao 138/CP näm 2022.!.
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