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PHÒNG CHỐNG MUA BÁN BUÔN NGƯỜI 

Mục đính Dự án là thành lập một hệ thống hoạt động và 
quản lý đường dây nóng với các bên đối tác, Cục Bảo 
vệ và Chăm sóc trẻ em (DCPC), Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội (MOLISA). Dự án sẽ cung cấp các trang 
thiết bị, hỗ trợ nâng cao năng lực và tăng cường cơ chế 
hợp tác với các t  ch c và cơ quan liên quan trong thời 
gian 3 năm.  

Trọng tâm trong năm đầu tiên là lắp đặt thiết bị, tập huấn 
và t  ch c các cuộc thảo luận với Nhóm công tác dự án 
nhằm ra mắt đường dây nóng. Những bài học và kiến 
th c thu được qua kinh nghiệm đ  có sẽ giúp cải thiện 
hệ thống trong những năm tiếp theo. 

Bản tin này sẽ giúp các bạn cập nhật về tiến độ của dự 
án và các công việc hàng ngày của chúng tôi ở Hà Nội. 

Chúng tôi biết nạn mua buôn bán người là vấn đề 
nghiêm trọng, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn 
được làm việc hết mình để giải quyết vấn đề đó. Chúng 
tôi hy vọng bản tin này có thể truyền đạt các thông tin và 
tinh thần làm việc của chúng tôi đến cho các bạn! 

 

Dự án đ  t  ch c một loạt cuộc họp với các cơ quan 
chính phủ liên quan,  các t  ch c quốc tế, các t  ch c 
phi chính phủ bao gồm Bộ Công an, Bộ Tư lệnh biên 
phòng, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Dự án liên cơ 
quan của Liên Hiệp quốc về nạn buôn người (UNIAP), 
T  ch c di dân Quốc tế (IOM), Cơ quan Liên Hợp 
quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ 
(UNWoman) và t  ch c PLAN Việt Nam trong tháng 7 
và tháng 8 năm 2012. 
 
Phía chính phủ đ  có lời khen ngợi cho các thành tích 
đạt được của mạng lưới phòng chống mua buôn bán 
người. Tuy nhiên, đường dây nóng và t ng đài tư vấn 
còn hoạt động khá riêng lẻ và chúng cần thiết có một 
cơ chế hợp tác đồng nhất.  
 
Các t  ch c như UNIAP và IOM cũng bày tỏ sự kỳ 
vọng của họ rằng đường dây nóng nên phát triển 
thành một dự án toàn diện và bền vững. 

Mặc dù phía trước còn rất nhiều thách th c 

nhưng chúng tôi sẽ phấn đấu để đạt được 

những kỳ vọng của các t  ch c trên. 

 

Chúng tôi muốn tiếp tục có những bu i thảo 

luận và trao đ i thông tin với các t  ch c khác 

nhau để có thể đưa thông tin về đường dây 

nóng, các kiến th c và kinh nghiệm tới công 

chúng.  

 

Hà Nội, tháng 8 năm 2012 
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Buổi họp giữa các thành viên Dự án (ảnh trên) và họp với các 
tư vấn viên của đường dây hỗ trợ và tư vấn trẻ em (CHL) 
những người về sau sẽ tham gia vào tư vấn của đường dây 
nóng phòng chống mua bán buôn người (ảnh dưới) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Một hội thảo về Nâng cao năng lực cho nạn nhân bị 

buôn bán trở về hồi hương và tái hòa nhập tại Cam-

pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam đ  được t  ch c 

từ ngày 19/08 đến ngày 02/09 tại Chiềng Mai, Thái 

Lan. Cuộc hội thảo được t  ch c bởi JICA, TICA và 

trường đại học Chiềng Mai. Tất cả 6 thành viên đến 

từ Việt Nam đều thuộc nhóm làm việc của Dự án, 

bao gồm những cán bộ trẻ từ các bên đối tác của 

chúng tôi và có cả quan sát viên đến từ Cục bảo vệ 

và Chăm sóc trẻ em. 

 

Thật là thú vị khi nhìn các đại diện của Việt Nam  

chung tay làm việc cùng nhau trong các hoạt động 

nhóm và thực hiện các bài thuyết trình. Các cá nhân 

tham gia rất nhiệt tình, chủ động, đưa ra nhiều câu 

hỏi và đóng góp các ý kiến một cách sôi n i. 

 

HỘI THẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC TẠI THÁI LAN 

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 

Bảo tàng Phụ nữ tọa lạc tại trung tâm của Hà Nội, 

trên con phố Lý Thường Kiệt. Cuộc triển l m với chủ 

đề Phụ nữ trong gia đình – Phụ nữ trong lịch sử - 

Thời trang nữ. Đây là một cuộc triển l m đặc biệt về 

Đạo Mẫu, một phong tục bị cấm đến năm 1987 như 

là một hành động mê tín dị đoan. Bu i triển l m giới 

thiệu các tục lệ, phong tục của Đạo Mẫu và các băng 

đĩa về những bu i cúng lễ của Đạo Mẫu. Đợt triển 

l m này mở cửa từ tháng Giêng năm nay.  

 

Triển l m về Phụ nữ trong Gia đình cho chúng ta thấy 

truyền thống xung quanh việc hôn nhân và sinh con. 

Phần triển l m Phụ nữ trong lịch sử giúp chúng ta 

biết nguồn gốc của dụng cụ được sử dụng trong các 

cuộc cách mạng phụ nữ. Đừng bỏ qua tầng 4 nếu 

bạn là người quan tâm đến trang phục truyền thống 

của các dân tộc. Thêm nữa, những video phỏng vấn 

về cuộc sống làm việc của phụ nữ cũng được đan 

xen trình chiếu tại các tầng.  

 

Bảo tàng mở cửa đón khách tất cả các ngày trừ 

th  hai, từ 8 giờ đến 17 giờ. Vé vào cửa giá 

30.000VNĐ/ vé.  

 

Nguồn： 

http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Vietnam#.C4.90.E1.BA.

A1o_M.E1.BA.ABu 

http://geocurrents.info/news-map/gender-news/mother-

goddess-worship-in-vietnam 

GÓC NHÌN HÀ NỘI 

Nhóm cán bộ Việt Nam tại hội thảo 

Dự án Thành lập đường dây nóng về phòng chống mua buôn bán người 

 
Mục đích của bản tin này là mong muốn chuyển tải đến mọi người về Dự án và các thông tin lien quan của Dự án. Các 

nội dung trong văn bản này được thu thập từ các chuyên gia không thuộc t  ch c JICA 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  

Tháng 9：   Họp lần đầu với nhóm công tác Dự án 

Tháng 10：  Thành lập Ban điều phối chung 

Tham gia hội thảo về chống mua buôn  bán 

người tại Nhật Bản 

Tháng 10 & 11： Tập huấn cho tư vấn viên mới 
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