
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI 

CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI HÀ GIANG 

 

Hội thảo “Xúc tiến mạng lưới làm việc tại các nước Châu Á trong 

công tác phòng chống mua bán người” đã được diễn ra tại Tokyo 

từ ngày 29/10 đến 10/11. Như đã đề cập trong bản thông tin lần 

trước, ba đại diện trong các đối tác dự án của chúng tôi từ   c 

BV STE đã tham gia hội thảo này. 

Trong thời gian diễn ra hội thảo, tất cả những người tham gia đều 

tham gia đầy đủ vào các bài giảng, hộị thảo và tham gia thảo luận 

các nội dung chính. Tuy lịch làm việc của hội thảo khá kín và chặt 

chẽ về thời gian nhưng tất cả các hoạt động đều được diễn ra 

suôn sẻ và thông suốt. Đặc biệt là trong ba ngày cuối của hội 

thảo, những chủ đề liên quan đến hoạt động của đường dây nóng 

đã được thiết kế nhằm ph c v  nhu cầu tìm hiểu thông tin từ phía 

các đại diện của Việt Nam. Nhóm Việt Nam đã đưa ra nhiều câu 

hỏi về vấn đề quản lý, tuyển d ng và tập huấn cho các nhân viên 

tư vấn… 

 húng t i c ng đã c  c  hội nghe các thông tin chi tiết về ba (03) 

đường dây nóng của Nhật Bản. Mỗi đường dây đều nhận một 

người tài trợ, c  cấu quản lý và vai trò trong việc giải quyết một 

vấn đề xã hội khác nhau. Tuy không phải các thông tin nào về các 

hệ thống hoạt động của đường dây nóng tại Nhật Bản c ng c  thể 

áp d ng cho dự án tại Việt Nam, nhưng những th ng này c ng rất 

hữu ích cho chúng tôi trong công tác lên kế hoạch cho dự án. 

Một ví d  về sự khác biệt này là cách thức xử lý các cuộc gọi giả 

mạo hoặc trêu đùa. Hiện tại, đường dây Tư vấn và Hỗ trợ trẻ em 

(Child Help Line) khi nhận cuộc gọi giả mạo có thể đưa số điện 

thoại trên vào danh sách đen nhằm hạn chế những cuộc gọi 

tư ng tự từ số này. Còn tại các đường dây nóng ở Nhật Bản, họ 

sẽ cắt/ ngưng cuộc gọi khi nhân viên tư vấn nhận ra người gọi 

trêu đùa và gọi kh ng đúng m c đích của đường dây; hoặc sẽ giải 

thích về m c đích của đường dây và thông báo rằng nhân viên 

viên tư vấn sẽ treo máy trong 5 phút. Trong khi đ  đường dây 

nóng ẩn danh của cảnh sát lại tiếp nhận các cuộc gọi dù nó có liên 

quan hay kh ng liên quan đến các vấn đề quan tâm của họ. M c 

đích chính của đường dây này là tiếp nhận càng nhiều thông tin 

càng tốt từ những cuộc gọi đến. Vậy đường dây nóng của Dự án 

chúng ta nên làm thế nào khi c  các trường hợp phát sinh này  

Đã c  rất nhiều ý kiến thảo luận được đưa ra trong quá tr nh 

chuẩn bị cho việc triển khai lắp đặt các thiết bị cho tổng đài và 

trung tâm kết nối. 

Sau cuộc hội thảo, chị Hải – một đại diện tham gia lần này- đã c  

một bài thuyết trình chia sẻ thông tin về cuộc hội thảo tại Nhật Bản 

với các nhân viên tư vấn của tổng đài  hild Help Line tại Hà Nội.  

Cuối cùng, chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm  n chân thành tới ban 

tổ chức và những người thực hiện hội thảo tại JICA Tokyo, Trung 

tâm Giáo d c Ph  nữ Quốc gia (NWEC) và tr  sở JICA tại Tokyo 

v  đã nhiệt t nh và giúp đỡ  rất nhiều trong thời gian chúng t i 

tham dự hội thảo. 

 

 húng t i đã thực hiện một chuyến c ng tác đến Hà 

Giang n i c  một đường biên giới giáp với Trung 

Quốc và là một trong hai tỉnh thí điểm trong Dự án từ 

ngày 13 đến 16 tháng 11 vừa qua. M c tiêu chủ yếu 

của chuyến công tác nhằm thực hiện cuộc họp nhóm 

công tác dự án cấp tỉnh và tiến hành xem xét đánh 

giá c  sở hạ tần kỹ thuật của trung tâm kết nối tại địa 

bàn.  
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Sau một ngày ngồi xe chúng t i đã tới được Hà Giang 

 13/11 . Tại đây, chúng t i đã c  một cuộc họp nhóm công 

tác dự án tại Sở LĐTB&XH vào sáng ngày 14/11. Đầu giờ 

chiều cùng ngày,  đoàn c ng tác   chúng t i  đã c  bài tr nh 

bày và thảo luận về phác thảo/ đề cư ng của Dự án bao 

gồm kế hoạch hoạt động cho năm thứ nhất, vai trò của 

trung ư ng c ng như các đối tác địa phư ng khi tham gia 

dự án. Sau đ , chuyên gia ngắn hạn của dự án đã đến và 

thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội n i dự kiến sẽ đặt trạm/ 

trung tâm kết nối của đường dây n ng. Ngày 15/11,  ố vấn 

trưởng  ự án đã c  một buổi trao đổi thông tin tại một đồn 

và trạm biên phòng giáp ranh với Trung Quốc. Chuyến 

công tác của chúng tôi kết thúc vào chiều 15/11 sau khi có 

một cuộc họp tổng kết tại Sở LĐTB&XH.  húng t i thực sự 

đã thu được nhiều thông tin hữu ích từ các cán bộ, đối tác 

của chúng tôi tại địa phư ng sau đợt công tác lần này.   

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam! 

１）Chính phủ Việt Nam phê chuẩn   ng ước chống tội 

phạm có tổ chức xuyên quốc gia và gia nhập Nghị định thư 

Palermo (8/7/2012) 

  ng ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã 

được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2000 

trong bối cảnh gia tăng tội phạm xuyên quốc gia ở những 

năm 1990.  hính phủ Việt Nam đã ký   ng ước và nghị 

định thư Palermo vào năm 2000,tiến hành phê chuẩn và 

gia nhập   ng ước một cách chính thức vào ngày 8/7 vừa 

qua. Đây là một bước tiến quan trọng khác trong nỗ lực 

phòng chống nạn mua bán người của chính phủ tiếp  Việt 

Nam) theo sau Luật Phòng chống và mua bán người c  

hiệu lực trong tháng Giêng năm nay.  hính phủ Nhật Bản 

mặc dù đã ký   ng ước này vào năm 2003 và Nghị định 

thư năm 2005 nhưng vẫn chưa phê chuẩn   ng ước n i 

trên … 

２）Tin tức khác 

 Số lượng người Việt Nam ở nước ngoài trong 10 

tháng đầu năm đã giảm 13% so với cùng kỳ năm 

trước xuống c n  5.1 3 người. Ba quốc gia đứng đầu 

có số lượng người người Việt Nam di cư cao nhất là 

Đài Loan  24.553 người), Hàn Quốc   .9 9 người) và 

Nhật Bản  7.00  người). M c tiêu của chính phủ Việt 

Nam là sẽ c  90.000 người định cư làm việc tại 

nước ngoài trong năm nay  theo VIETOJO ngày 

2/11/2012) 

 Trong năm 2011, số lượng nạn nhân của nạn mua 

bán người ở Anh đã tăng so với năm trước đ  với 

tổng số là 945 nạn nhân. Trong số đ  số nạn nhân 

đến từ Việt Nam đứng thứ hai (93 nạn nhân) sau 

Nigeria (163 nạn nhân)- theo nguồn BBC ngày 

18/10/2012 

 Số lượng ph  nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc 

trong năm 2011 là 7. 3  trường hợp và vượt qua 

cả nước có tỉ lệ cô dâu lấy chồng Hàn cao nhất là 

Trung Quốc  7 trường hợp (Theo Chosunibo ngày 

10/10/2012) 

（Bản tin lần này của chúng tôi không bao gồm mục Góc 

nhìn Hà Nội ） 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 
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Dự án Thành lập đường dây nóng về phòng chống mua bán người tại Việt Nam 

 

M c 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 tổ chức JICA. 
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