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HỘI THẢO SẮP TỚI VỀ CÁC ĐƯỜNG DÂY NÓNG  

 

Hội thảo khu vực Mekong lần 4 về “ Phương pháp tiếp 
cận Nhóm công tác dự án trong việc bảo vệ nạn nhân 
buôn bán người và Chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước 
trong khu vực Mekong” đã được tổ chức từ ngày 26/2-
1/3 tại Băng-Cốc, Thái Lan. Bốn cán bộ thuộc Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội và Cố vấn trưởng của Dự 
án đã tham gia đợt hội thảo này. Cụ thể là: Dr Nguyễn 
Ngọc Toản- Cục Bảo trợ Xã hội, bà Trần Anh Thư- Cục 
Quản lý Lao động ngoài nước, bà Hoàng Lê Thủy – Cục 
Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em và ông Phạm Tiến Thành- 
Cục Phòng chống tệ nạn xã hội. 

Hội thảo lần này là một trong những hoạt động của Dự 
án: “Củng cố các Nhóm công tác dự án trong việc bảo 
vệ nạn nhân buôn bán người tại Thái Lan”. Dự án bắt 
đầu hoạt động từ năm 2009 nhằm chia sẻ kinh nghiệm 
về phương pháp Nhóm công tác dự án và tăng cường 
mạng lưới hoạt động trong khu vực. Ba ngày hội thảo 
được lấp đầy bởi các hoạt động như: các thuyết trình từ 
đại diện của Thái Lan, Campuchia, Lào , Myanmar và 
Việt Nam về các phương pháp phòng chống mua bán 
người và các trường hợp thành công có sự hiện diện 
của hợp tác quốc tế; các biện pháp phòng chống mua 
bán người tại Nhật Bản và các ca có sự hợp tác giữa 
Thái Lan; thảo luận nhóm; và thăm các nhà tạm lánh 
cho phụ nữ và nam giới.  

Các đại diện từ phía Việt Nam đã nhiệt tình tham gia và 
đặt nhiều câu hỏi trong quá trình tham gia hội thảo. Đây 
được xem như một tín hiêu tốt cho sự phát triển trong 
tương lai của dự án.  

 

Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Cục BVCSTE) sẽ tổ chức 
một cuộc Hội thảo kết nối các đường dây nóng bảo vệ, 
hỗ trợ phụ nữ trẻ em và nạn nhân của mua bán người 
vào ngày 15/3 sắp tới nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và 
thách thức trong hoạt động của đường dây nóng liên 
quan đến việc buôn bán người cũng như tìm ra các cách 
thức hợp tác giữa các bên. Hội thảo được đề xuất và lên 
kế hoạch bởi ông Hoàng Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục 
BVC T . Mục đ ch của Hội thảo là  nhằm) học hỏi kinh 
nghiệm của các đường dây nóng khác để đường dây 
nóng phòng chống mua bán người có thể hoạt động một 
cách hiệu quả.  

Hiện nay, trong những cuộc gọi mà đường dây nóng 
Child Help Line của Cục BVC T  đang tiếp nhận cũng 

có các cuộc gọi liên quan đến nạn mua bán người và 

việc này được xem như một phần trong hoạt động 

bảo vệ trẻ em của đường dây. Cơ quan công an và 

Hội Phụ nữ cũng tiếp nhận các cuộc gọi về nạn buôn 

bán người và x  lý t y theo từng trường hợp cụ thể. 

Công tác chuẩn bị cho hội thảo đang được tiến hành; 

báo cáo về kết quả hội thảo sẽ được chúng tôi 

chuyển đến các bạn trong ấn phẩm tháng tới.  

activity. The police and the Women’s Union also 

deal with calls on human trafficking on the case by 

case basis. 

Preparation for the workshop is on-going; we will 

report the outcomes of the workshop in the next 

issue. 
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Chúng tôi rất vui khi được thông báo tới các bạn rằng 
chúng tôi đã có logo cho đường dây nóng. Sau khi 
tham khảo ý kiến và trao đổi giữa bên thiết kế với các 
đối tác của chúng tôi ở Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội cũng như nhóm dự án, logo  như hình bên 
phải) đã được lựa chọn làm logo cho đường dây 
nóng. Từ giờ trở đi, logo này sẽ được dùng làm logo 
đại diện cho dự án đường dây nóng phòng chống 
mua bán người. 

Chúng tôi cũng đưa thêm thông tin về đường dây 
nóng phòng chống mua bán người lên sản phẩm lịch 
năm 20   của CBVC T .. Những cuốn lịch này đã 
được chuyển đến các cơ quan ch nh phủ có liên 
quan tại Hà Nội, An Giang (157 xã) và Hà Giang (157 
xã) trước dịp Tết nguyên đán.  

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại 
Việt Nam 

1) Giới thiệu Chứng chỉ Bảo vệ Trẻ em Quốc tế 
 ICPC) tại Việt Nam 

Ngày 26/2, Đại sứ quán Anh đã tổ chức lễ ra mắt 
chứng chỉ Bảo vệ Trẻ em Quốc tế tại Hà Nội.  

Chứng chỉ này được xem như một biện pháp mới 
để ngăn chặn tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em 
của những công dân Anh ở cả Anh và các quốc gia 
khác. Chứng chỉ này được quản lý bởi Cảnh sát 
Anh và Trung tâm Bảo vệ Trẻ em Trực tuyến 
 C OP). Chứng chỉ được bắt đầu đưa ra từ tháng 
 0/20 2 và hiện tại đã được giới thiệu ra mắt tại Việt 
Nam. 

 áng kiến mới này sẽ giúp ngăn chặn những công 
dân Anh đã được xác định là không ph  hợp để làm 
việc với trẻ em tại Anh và các quốc gia khác bằng 
cách thông báo đến nhà tuyển dụng về h  sơ về 
việc lạm dụng trẻ em của các công dân này.  

http://www.acro.police.uk/ICPC/ 

 

2) Nghị định mới hướng dẫn Luật phòng, chống 
mua bán người. 

Ngày 11/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 09/2013-NĐ-CP về quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật phòng chống, mua 
bán người. 

Nghị định quy định việc thành lập các cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân mua bán người, vai trò của cảnh 
sát, Ủy ban nhân dân, lực lượng biên phòng và 
các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong 
việc bảo vệ nạn nhân. Nghị định này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 15/4/2013.  

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 

 

Trên: Logo của dự án 
đường dây nóng phòng 
chống MBN  
 
Phải: Lịch 2013. Chính 
giữa ảnh nêu các hoạt 
động dịch vụ tư vấn về 
phòng chống MBN  

Dự án Xây dựng đường dây nóng về phòng chống mua bán người tại Việt Nam 

 
Mục đ ch của bản tin này nhằm chuyển tải tới mọi người tiến độ Dự án và các thông tin liên quan. Nội dung trong văn 

bản này được viết và thu thập bởi bà Yoshiko Ogawa và bà Yuko  nomoto chứ không phải từ tổ chức JICA hoặc ch nh 

phủ Việt Nam. Xin báo lại cho chúng tôi nếu bạn muốn s  dụng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung trong bản tin này. 
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Tháng 3/2013： Hội thảo kết nối các đường dây nóng bảo 

vệ, hỗ trợ phụ nữ trẻ em và nạn nhân của 
mua bán người. 

        Họp nhóm công tác dự án lần 1 (Hà Nội) 
 
Tháng 4/2013:     Đề c  chuyên gia ngắn hạn cho IEC  

              Khảo sát ban đầu 

 

LOGO CỦA ĐƯỜNG DÂY NÓNG & LỊCH 
2013 

 

http://www.acro.police.uk/ICPC/

