
 
 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI 

 

Hội thảo về “ Kết nối các đường dây nóng bảo vệ, hỗ trợ 
trẻ em và nạn nhân mua bán người” đã được tổ chức tại 
Hà Nội hôm 15/3 vừa qua.  

Mục đích của hội thảo nhằm chia sẻ các kinh nghiệm và 
thách thức hoạt động của các đường dây nóng liên quan 
đến việc phòng chống mua bán người tại Việt Nam. Hội 
thảo có sự tham gia của 46 đại biểu đến từ các cơ quan 
chính phủ (các Cục thuộc Bộ Lao động,Thương binh và Xã 
hội (Bộ LĐTBXH), Bộ Công An, Bộ đội biên phòng, Hội 
Phụ nữ, Bộ Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của 
tỉnh Hà Giang và tỉnh An Giang), các tổ chức phi chính phủ 
(tổ chức Plan, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa 
học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên 
(CSAGA), tổ chức Vòng tay Thái Bình Dương) và các tổ 
chức quốc tế khác.  

Mở đầu cuộc hội thảo là các bài trình bày về Dự án Xây 
dựng đường dây nóng phòng chống mua bán người, 
đường dây nóng Tư vấn và Hỗ trợ trẻ em, đường dây 
nóng của Bộ Công An và đường dây nóng chống bạo lực 
gia đình của CSAGA. Các bài trình bày đều nêu được các 
hoạt động chính của đường dây của mình, chia sẻ kinh 
nghiệm, thách thức và đưa ra khuyến nghị để giải quyết 
các khó khăn đó.  

Sau phần trình bày của các đường dây nóng, các đại biểu 
được chia ra các nhóm nhỏ để thảo luận về 02 chủ đề: (1) 
Thách thức đang gặp phải và đề xuất các giải pháp và (2) 
Cơ chế hợp tác giữa các đường dây nóng. Những nhóm 
thảo luận về chủ đề 01 đã đưa ra các vấn đề chung về 
mạng lưới giữa các tổ chức liên quan, biện pháp giữ nhân 
viên tư vấn tốt ở lại làm việc với đường dây, các hoạt động 
truyền thông nhắm đến các đối tượng có nguy cơ cao ở 
các vùng hẻo lánh. Các nhóm còn lại thảo luận về chủ đề 
02 nêu lên tầm quan trọng trong việc chia sẻ thông tin hoạt 
động của từng đường dây nóng và các địa chỉ chuyển tiếp.  

Hội thảo đưa đến cho mọi người một cơ hội tốt để tìm ra 
cách thức hợp tác hiệu quả với các đường dây vì đây cũng 
được xem là lần đầu tiên các đường dây nóng ngồi lại và 
chia sẻ thông tin với nhau. Ghi nhớ những thông tin và 
khuyến nghị được chia sẻ,trình bày trong buổi hội thảo 
này, Dự án sẽ cố gắng sẽ thành lập và hoạt động đường 
dây nóng một cách hiệu quả.  

 
 
※Xin xem thêm các thông tin về hội thảo trên trang web của Bộ 

LĐTBXH 
http://www.molisa.gov.vn/news/detail2/tabid/371/newsid/56611/se

o/Can-su-ket-noi-cua-cac-duong-day-nong-trong-cong-tac-phong-

chong-mua-ban-nguoi/language/vi-VN/Default.aspx# 
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Buổi họp nhóm công tác dự án cấp trung ương đã 
được tổ chức hôm 8/3 tại Hà Nội. Nhóm công tác dự 
án sẽ có những cuộc thảo luận thường xuyên về hoạt 
động và việc quản lý dự án nhằm tăng cường cơ chế 
hợp tác giữa các bên.   

Tại cấp trung ương, thành phần nhóm công tác dự án 
bao gồm 3 Cục của Bộ LĐTB-XH (Cục Quản lý lao 
động ngoài nước, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và 
Cục Bảo trợ xã hội), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 
Hội Phụ nữ. Còn nhóm công tác tại hai tỉnh dự án Hà 
Giang và An Giang bao gồm Sở LĐTBXH, Công an, 
Biên phòng và Hội phụ nữ. Chúng tôi đã có các cuộc 
họp nhóm công tác dự án cấp tỉnh tại Hà Giang và An 
Giang trong tháng 11 năm ngoái (bạn có thể xem 
thêm chi tiết trong Vol 1- ấn phẩm số 4&5 của chúng 
tôi). 

 

Cuộc họp thảo luận về kế hoạch hoạt động dự án, 
trách nhiệm của các thành viên, các hoạt động 
truyền thông va đồng thời nhóm công tác cũng 
cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng cho kế 
hoạch sắp tới.  

 

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

Có rất nhiều hoạt động được tổ chức nhân ngày Quốc 
tế Phụ nữ ngày 8/3 tại Hà Nội, chúng tôi xin giới thiệu 
đến các bạn hai trong số những số hoạt động đó: 

１） Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp 
Quốc đã tổ chức lễ phát động chương trình “Ngày Phụ 
nữ Sáng tạo Việt Nam năm 2013” 

Ngày 13/3, chương trình: “Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt 
Nam 2013” với chủ đề tăng cường năng lực kinh tế 
của phụ nữ đã được tổ chức. Có đến 60% hộ kinh 
doanh nhỏ có chủ là nữ hoặc do nữ quản lý. Chương 
trình mong muốn nhận được các đề xuất hỗ trợ kinh 
tế nhằm khuyến khích các chị em tăng cường năng 
lực kinh tế và đối tượng tập trung vào các phụ nữ kinh 
doanh và phụ nữ dân tộc thiểu số. Các đề xuất sáng 
tạo và khả thi nhất sẽ nhận được hỗ trợ tối đa là 
15.000 Đô la Mỹ. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ 
được tổ chức vào ngày Phụ nữ Việt Nam 30/10.  

http://www.un.org.vn/en/unifem-agencypresscenter2-95/2522-

“viet-nam-women’s-innovation-day-2013”-launched,-themed-

“women’s-economic-empowerment”.html 

 

２）Cuộc triển lãm “Nước mắt Cười” 

Hôm 12/3 vừa qua tại Trung tâm Phát triển Phụ 
nữ thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam đã diễn 
ra buổi khai mạc triển lãm “Nước mắt Cười”. 
Được tổ chức bởi Hội Phụ nữ và các tổ chức phi 
chính phủ làm việc trong lĩnh vực Bạo lực gia 
đình, triển lãm trưng bày những câu chuyện của 
các nạn nhân bị bạo lực, các bức tranh do họ tự 
vẽ. Điều muốn nói lên thông qua triển lãm  là 
những nỗi đau tâm lý và những khó khăn trong 
việc xây dựng lại cuộc sống của những nạn 
nhân chịu ảnh hưởng của bạo lực gia đình. Triển 
lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 29/3.  

http://www.un.org.vn/en/media-releases3/69-un-press-

releases/2520-international-women-s-day-2013-“smiling-

tears”-exhibition.html 

 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 

 

Thảo luận 
nhóm công tác 
dự án 

 

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

 
Mục đích 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 Enomoto chứ không phải từ tổ chức JICA hoặc chính 

phủ Việt Nam. Xin báo lại cho chúng tôi nếu bạn muốn sử dụng lại toàn bộ hoặc một phần nội dung trong bản tin này. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 

 

Tháng 4/2013:  

 Đào tạo nhân viên tư vấn mới 

 Chuyên gia ngắn hạn về giáo dục, thông tin, truyền 

thông đến Việt Nam 

 Khảo sát ban đầu 

Tháng 5/2013： (1) Chuyên gia ngắn hạn về công tác xã 

hội đến Việt Nam và (2) Tập huấn về phòng chống mua 

bán người cho nhân viên tư vấn   

  

HỌP NHÓM CÔNG TÁC CẤP 

TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ NHẤT 

 

http://www.un.org.vn/en/unifem-agencypresscenter2-95/2522-
http://www.un.org.vn/en/unifem-agencypresscenter2-95/2522-
http://www.un.org.vn/en/unifem-agencypresscenter2-95/2522-
http://www.un.org.vn/en/media-releases3/69-un-press-releases/2520-international-women-s-day-2013-
http://www.un.org.vn/en/media-releases3/69-un-press-releases/2520-international-women-s-day-2013-
http://www.un.org.vn/en/media-releases3/69-un-press-releases/2520-international-women-s-day-2013-

