
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI 

 

Hội thảo về “Xúc tiến mạng lưới làm việc giữa các nước trong 

khu vực Đông Nam Á trong công tác phòng chống buôn bán 

người” sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào ngày 28/10 đến 

10/11 với sự tham gia của các đoàn Thái Lan, Myanmar, Lào, 

Cam-pu-chia, Philipin và Việt Nam. Đại diện đoàn Việt Nam 

bao gồm ba cán bộ bên đối tác của chúng tôi trong Cục  Bảo 

vệ và Chăm sóc trẻ em (“DCPC”). 

Ông Tiến - Phó Cục trưởng của DCPC và Ông Dũng – Giám 

đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông (“CCCS”) kiêm 

Giám đốc Dự án Thành lập đường dây nóng phòng chống nạn 

mua bán người – sẽ tham gia hội thảo từ ngày 3/11. Chị Hải, 

Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn sẽ tham gia toàn bộ chương 

trình hội thảo. 

Cuộc hội thảo sẽ trình bày về công tác phòng chống nạn mua 

bán người tại Nhật Bản. Những buổi thuyết tr nh và trao đổi 

thông tin sẽ đều có sự tham gia của các tổ chức chính phủ 

như cơ quan di trú, cảnh sát, các bộ ban ngành liên quan.  

Ngoài ra, các thành viên tham dự hội thảo cũng sẽ được s p 

 ếp tham quan các nhà tạm lánh và các tổ chức, dự án đ  

thành công trong việc thành lập các đường dây nóng đ  chia 

sẻ kinh nghiệm.  Hội thảo sẽ dành 3 ngày từ ngày 8-10/11 đ  

tập trung vào hoạt động của đường dây nóng tại Nhật Bản. Hy 

vọng ba ngày hội thảo này sẽ giúp đáp ứng những nhu cầu và 

kỳ vọng của đoàn Việt Nam! 

 

 

Khi được hỏi về những mong muốn trước khi tham gia hội 

thảo, Ông Tiến chia sẻ rằng :” Tôi thực sự cảm thấy vinh dự 

khi có cơ hội tham gia hội thảo tại Nhật Bản lần này. Tôi mong 

muốn có th  áp dụng những thứ m nh sẽ học hỏi được về hoạt 

động của đường dây nóng tại Nhật Bản về cho đường dây 

nóng của chúng tôi. Tôi cũng mong muốn được chia sẻ, trao 

đổi thông tin với những đại bi u đến từ các quốc gia khác 

nhau.” 

 

Ông Dũng cũng đóng góp thêm ý kiến của m nh với vai trò 

Giám đốc Dự án: “Tôi muốn t m hi u các công tác phòng 

chống mua bán người tại Nhật Bản một cách tổng th , làm 

cách nào có th  thành lập một cơ chế hợp tác và có chức 

năng hỗ trợ cho đường dây nóng một cách hiệu quả nhất.” Chị 

Hải đặc biệt thích thú với các chuyến viếng thăm trung tâm tiếp 

nhận cuộc gọi và các dịch vụ tư vấn ở Nhật Bản. Chị hy vọng 

có th  nói chuyện với nhân viên tư vấn làm việc tại đường dây 

nóng.  

 

Tất cả chúng tôi đều mong chờ những phản hồi và những báo 

cáo thú vị của họ sau khi hội thảo kết thúc! 
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CHUYẾN THĂM ĐẾN NHẬT BẢN！ 

MONG MUỐN TRƯỚC THỀM HỘI THẢO (“XÚC TIẾN 

MẠNG LƯỚI LÀM VIỆC GIỮA CÁC NƯỚC TRONG KHU 

VỰC ĐÔNG NAM Á TRONG CÔNG TÁC PHÒNG 
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Chúng tôi đ  có dịp thăm văn phòng và nhà tạm lánh của 

Dự án Ngôi nhà B nh yên hôm mùng 5/10.  Dự án Ngôi nhà 

B nh yên được thực hiện bởi Trung tâm Phụ nữ và Phát 

tri n, đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Dự 

án hỗ cung cấp các dịch vụ chăm sóc, tư vấn và nơi ở tạm 

lánh. Hai nơi tạm trú, tạm lánh thuộc khuôn khổ Dự án hỗ 

trợ và bảo vệ cho các nạn nhân bạo lực gia đ nh và buôn 

bán người. K  từ khi b t đầu dự án năm 2007 cho đến nay, 

Dự án đ  hỗ trợ được cho  263 phụ nữ và một nửa trong 

số họ có độ tuổi dưới 18.  

 

Nhà tạm lánh của Dự án mà chúng tôi được đi thăm nằm 

trong một con phố b nh thường và rất khó có th  phân biệt 

được sự khác nhau giữa những ngôi nhà và hàng quán 

trên con phố này.  Sau khi thăm quan một vòng nhà tạm 

lánh, chúng tôi có một cuộc gặp gỡ ng n với các nhân viên 

ở đây đ  l ng nghe về công việc cũng như những khó khăn 

mà họ gặp phải khi  ây dựng lòng tin và giúp các nạn nhân 

b nh tâm trở lại. Điều này nh c nhở chúng tôi về một chặng 

đường dài mà những nạn nhân buôn bán người sẽ phải trải 

qua và những nhiệm vụ khó khăn của các cán bộ làm việc 

tại nhà tạm lánh này! 

 

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam 

Dành khoảng 5 phút đi bộ từ Văn phòng của chúng tôi, 

các bạn sẽ tới được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại số 66 

Nguyễn Thái Học. Khuôn viên chính của Bảo tàng trưng 

bày nhiều tác phẩm nghệ thuật có niên đại từ thời kỳ tiền 

sử cổ  ưa cho đến tận thế kỷ 20. Mặc dù nhiều hiện vật ở 

đây chỉ là bản sao hoặc tiêu bản nhưng số lượng và chất 

lượng của gian tri n l m này cũng có th  (đủ đ ) (làm) 

thỏa m n những người yêu nghệ thuật. Thông qua bản 

phụ lục(ghi chú/chú thích)  khách thăm quan có th  biết 

thêm về nhiều loại đồ gốm và các trạng phục dân tộc ở 

nhiều vùng khác nhau, trong đó có cả của tỉnh Hà Giang 

nơi là tỉnh thí đi m thuộc Dự án chúng tôi.  Tượng Phật 

Quan Âm ngh n tay và những bức tranh sơn mài thực sự 

cuốn hút tôi và đem lại cho tôi những khoảnh kh c yên 

tĩnh, (cuốn đi)đẩy  a những ồn ào nhộn nhịp của thành thị 

lại phía sau. Bảo tàng mở cửa từ 08:30 đến 17:00 các 

ngày trong tuần trừ thứ 2. Vé cho một lần thăm quan là 

20.000 VNĐ. 

http://vnfam.vn/index.php?option=com_fwgallery&view=gallery&id=38&

Itemid=38&lang=en   

１http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1895577,00.html 

GÓC NHÌN HÀ NỘI 

 

 

Ảnh trên: Thiệp và các sản 
phẩm thủ công được làm 
bởi những nạn nhân sống 
tại Ngôi nhà Bình yên 

 
Ảnh phải: phòng tư vấn tại 
nhà tạm lánh. Những hình 
vẽ trên tường mang đến 

cảm giác thư giãn cho các 
nạn nhân khi sử dụng 
phòng tư vấn này. 

Dự án Thành lập đường dây nóng về phòng chống mua bán người tại Việt Nam 

 

Mục đích của bản tin này là mong muốn chuy n 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 tổ chức JICA. 
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