
 
 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI 
 

CHUYẾN CÔNG TÁC TẠI AN GIANG 
 

Vào ngày 12 tháng 12, Thứ trưởng của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã Hộ  –  ng  o n  ậu Diệp đ  có cuộc gặp với ông 

 otonor  Tsuno, trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản    C   tạ    ệt  a   

Dự án Đường dây nóng phòng chống  ua bán ngườ      ự án 

hỗ trợ kỹ thuật đầu t  n  ủa   C   ới Cục Bảo vệ, Chă  só  

trẻ em, thuộc Bộ LĐTB&XH   hân dịp n y, ng   trưởng đại 

diện   C  đ  đến thă           ệc với Thứ trưởng, người phụ 

trách của Cục bảo vệ  hă  só  trẻ em nhằm củng cố tinh thần 

hợp tác lâu dài giữa hai bên. 

Thứ trưởng cho biết: “ ạn buôn bán người tại Việt Nam là một 

vấn đề nghiêm trọng, phức tạp    đường dây nóng phòng 

chống  ua bán ngườ  đượ  xe  như  ột công cụ hữu ích 

trong công tác phòng chống vấn nạn này. Mối quan hệ của 

chúng tôi với các ban ngành khác sẽ g  p hỗ trợ thực hiện dự 

án một cách hiểu quả    ề ph a   C ông Tsuno  ho biết: “  C  

có rất nhiều dự án tập trung   o  ơ sở hạ tầng và phát triển 

kinh tế, tuy nh  n  h ng tô   ũng nhận thấy tầm quan trọng 

trong việc hỗ trợ tới những đố  tượng dễ bị tổn thương như 

trong dự án Đường  ây nóng n y    C      á   ăn phòng 

quốc gia tại Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia mong 

muốn xây  ựng  ột khu vực phòng chống lại nạn buôn bán 

ngườ     

Dự án đ  đ    o hoạt động được 05 tháng. Ngoài việ  đưa 

đường  ây nóng b t đầu hoạt động trong nă  2014,  h ng tô  

 ũng  uốn nhân  ơ hội này tăng  ường sự hợp tác giữa các 

bên. 

 

 

Một tuần sau khi trở về từ chuyến công tác tại Hà Giang, 

 h ng tô  đ  đ  thă           ệc tại An Giang, một tỉnh khác 

trong vùng dự án     ó đường biên giới giáp với Campuchia. 

Mụ  đ  h  ủa chuyến  ông tá  n y  ũng g ống như đợt làm 

việc tạ  H  G ang đó    tha   ự cuộc họp nhóm công tác dự 

án cấp tỉnh và thu thập thông tin cho việ  xá  định trang thiết bị 

cần thiết cho trung tâm kết nối tạ  đây   

Chúng tôi rời Hà Nội và bay vào Cần Thơ hô  26 tháng 11  

Mất khoảng thêm 2 tiếng nữa từ sân bay để   o đến trung tâm 

Cần Thơ  B  Cố vấn trưởng của Dự án đ   ó  huyến làm việc 

với một tổ chức phi chính phủ -  a      L n s  oun at on   òng 

tay Thá  B nh  ương  tại An Giang. Hoạt động của tổ chứ  

n y    hỗ trợ cho các nạn nhân của nạn  ua bán người (công 

tác bảo vệ nạn nhân và giúp họ hồ  hương , hỗ trợ các trẻ em 

gá   ó nguy  ơ trở thành nạn nhân (cấp các học bổng) và các 

hoạt động nâng cao nhận thức khác. 

Ngày 27/11, chúng tôi có cuộc họp với nhóm công tác 

dự án tạ  trụ sở  ủa Sở LĐTB&XH  Đề  ương  ự án, 

các kế hoạch hoạt động     ơ  hế quản  ý đ  đượ  đưa 

ra trình bày và thảo luận trong cuộc họp tr n  n y  

Ch ng tô   ũng đ   ó  ột cuộc gặp với các nhà cung 

cấp dịch vụ   ễn thông tại Trung tâm Công tác xã hội 

nơ  sẽ đặt trung tâm kết nối của đường dây nóng. 
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Danh mục trang thiết bị sẽ đượ  đưa ra  ựa tr n thông t n 

đ  đượ  thu thập     thảo luận), hiện tại vấn đề n y đang 

được thảo luận tại cả Nhật và Việt Nam. 

 

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

 

1) Hội thảo quốc tế chia sẻ thông tin về phòng, 
chống  ua bán người 

Hội thảo  tr n  đượ    ễn ra   o ng y 21 12 tại Hà Nộ     

đượ  tổ  hứ  bởi Bộ Công An – phòng phụ trách về việc 

chống buôn bán ngườ   Đại diện của Bộ Công An, Cục 

Phòng chống tệ nạn xã hộ     Cụ   uản  ý Lao động 

 go   nước (thuộc Bộ LĐTB&XH  đ   ó những bài thuyết 

trình về thực trạng và những thành quả đạt được trong 

nă  2012  Sau đó, Đạ  tá L   ăn Chương – Phó Chánh 

VP C56 (Bộ Công  n  đ  đ ều khiển phần đặt và trả lời 

câu hỏi của buổi hội thảo. 

Theo bản báo cáo từ Bộ Công  n,  theo  õ   trong nă  

2012 có khoảng 500 vụ vớ  800 đố  tượng và 850 nạn 

nhân đ  đượ  theo  õ     Trong số 800 đố  tượng thì có 

453 đố  tượng bị truy tố và gần 400 đối tượng bị kết án. 

Việt  a   ũng đ  t ếp nhận tổng số 1206 nạn nhân bao 

gồm những đố  tượng được giải cứu, hồ  hương    tự trở 

về.  

 

2) Báo cáo toàn cầu của UNODC về nạn buôn bán 
ngườ  nă  2012 

 ăn phòng  hống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quố  

     C   ũng đ  đưa ra bản báo cáo toàn cầu về nạn 

buôn bán ngườ  trong nă  2012 trong tháng  ừa qua. 

Bản báo  áo  hỉ ra những xu hướng    đặ  đ ểm của nạn 

buôn bán người từ nă  2007 đến nă  2010  ùng  ới 

những phân tích theo khu vực.  

Phụ nữ và trẻ em gái chiếm tới 75% trong tổng số các nạn 

nhân bị buôn bán trong  hoảng thờ  g an n u tr n  Báo 

 áo  ũng  hỉ ra rằng số  ượng nạn nhân là trẻ e  tăng 

27%    tăng 7% so  ớ  g a  đoạn 2002-2006. Khu vực 

Châu phi có chỉ số cao nhất 68%, tiếp theo đó    Đông 

Nam Á và Nam Á với 39%.  

Trang web của     C  ó  á  thông t n    n quan tớ  
từng quố  g a đ     n  ết tới thông tin của  á  nước. 

Theo trang web nay, Việt  a   ó 800 đến 900 nạn 

nhân (2011: 821 nạn nhân     hơn 350 tội phạm bị 

truy tố h ng nă    

Rất khó có thể hiểu đầy đủ về tình hình mua bán 

ngườ   o  t nh trạng   ệ   th ếu thông tin và tính chất 

của loại tội phạ  n y   hưng những phân t  h trong 

bản báo  áo  ề  á  đặ  t nh  hu  ự   ề nạn nhân, tộ  

phạ     rất hữu   h  Bản báo cáo này hiện tạ  đang  ó 

ở trên trang web của UNODC tạ  địa  hỉ 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-

analysis/glotip.html 

 

TIN T C MỚI NHẤT TỪ VI T NAM 

 

Ảnh trên：vùng 

biên phòng 
(phân chia 
địa phận với 
Campuchia) 

Ảnh phải：Họp 

nhóm công 
tác dự án tại 
An Giang 

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

 ụ  đ  h  ủa bản t n n y nhằ   huyển tả  tớ   ọ  ngườ  t ến độ  ự án     á  thông t n    n quan   ộ   ung trong  ăn 

bản n y đượ    ết    thu thập bở  b  Yosh  o  gawa    Yu o Eno oto  hứ  hông phả  từ tổ  hứ    C  hoặ   h nh 

phủ   ệt  a   X n báo  ạ   h ng tô  nếu bạn  uốn sử  ụng  ạ  to n bộ hoặ   ột phần nộ   ung trong bản t n n y.  
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KẾ HOẠCH HOẠ  Đ NG 

 
Tháng 1/ 2013： Họp nhóm kỹ thuật lần 1 (Hà Nội)  

    Ban đ ều phối chung 

Tháng 2/ 201：    Hội thảo vùng Mekong lần thứ 4 

(Thái Lan) 
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