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Từ ngày 4 - 25/4/2012, chương trình đào tạo cho các 
nhân viên tư vấn mới cho đường dây nóng phòng 
chống mua bán người đã được tổ chức tại Cục Bảo 
vệ, Chăm sóc Trẻ em (Cục BVCSTE) tại Hà Nội. Các 
học viên tham gia bao gồm 3 nhân viên tư vấn mới từ 
Tổng đài Hà Nội, 4 nhân viên tư vấn mới tại hai trạm 
kết nối ở Hà Giang và An Giang (trong đó 3 người 
đến từ An Giang và 1 người đến từ Hà Giang). Tổng 
số có 7 nhân viên tư vấn mới tham dự đợt đào tạo 
này. 
Sau khi giới thiệu về dự án cho các nhân viên tư vấn 
mới, các phần tiếp theo được tổ chức dựa trên 
chương trình giảng dạy  của Đường dây Tư vấn, Hỗ 
trợ Trẻ em (CHL) bao gồm: các kỹ năng cơ bản và 
đạo đức tư vấn, các phương pháp tư vấn, xử lý các 
trường hợp khẩn cấp, viết báo cáo ca, các can thiệp 
trực tiếp và chuyển tiếp cho các bên cung cấp dịch vụ 
khác, khung pháp luật liên quan đến tư vấn qua điện 
thoại, các kỹ năng nghe và phân tích. Các giảng viên 
là các cố vấn tư vấn và pháp luật của CHL và những 
nhân viên tư vấn lâu năm, họ là người tham gia giảng 
dạy cho học viên.  

 
Các học viên tỏ ra rất hứng thú khi được học những 
kỹ năng bổ ích và những kỹ năng này sẽ được sử 
dụng khi họ thực hiện công tác tư vấn. Các học viên 
cũng mong muốn nâng cao các kỹ năng tư vấn của 
họ qua các cách thức xử lý ca. Phản hồi từ học viên 
cũng đang được thu thập và được phản ánh trong 
các hoạt động theo dõi sau này. 

Đợt đào tạo 15 ngày là một cơ hội cho tốt cho tất cả 
các nhân viên tư vấn mới, nhân viên tư vấn đã có 
kinh nghiệm, cán bộ dự án và các cố vấn của Đường 
dây Tư vấn, Hỗ trợ Trẻ em được gặp gỡ nhau và giúp 
cho  đường dây nóng được vận hành một cách dễ 
dàng hơn trong tương lai. Ba (03) nhân viên tư vấn 
mới của Hà Nội sẽ tiếp tục được đào tạo trong tháng 
tiếp theo. Công tác theo dõi cho các nhân viên tư vấn 
ở tỉnh sẽ được thảo luận thêm. 
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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. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông Akira Doi, chuyên gia về giáo dục, thông tin và 
truyền thông (IEC) đã đến Hà Nội trong tháng 4/2013. 
Ông Doi đang hỗ trợ Dự án xây dựng kế hoạch và 
chiến lược truyền thông sẽ ở tại Việt Nam cho đến 
trung tuần tháng 6. 

Ông Doi sẽ làm việc với các cơ quan chính phủ/nhà 
nước, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ 
tại Hà Nội. Ông cũng sẽ thực hiện chuyến khảo sát 
ban đầu tại hai tỉnh Hà Giang và An Giang nơi sẽ 
được lắp đặp các trạm kết nối của dự án (đường dây 
nóng phòng chống mua bán người). Các kết quả của 
chuyến đi sẽ được thông tin cho nhóm dự án để thảo 
luận giúp cho việc xây dựng các phương thức và 
chiến lược truyền thông một cách hiệu quả.  

 

Ông Doi sẽ dành thời gian 2-3 tuần đầu tiên ở Hà 
Nội để phỏng vấn và chuẩn bị cho cuộc khảo sát 
ban đầu cùng với chuyên gia tư vấn trong nước. 
Cuộc khảo sát sẽ được thực hiện trong tháng 5.  

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

1) Hội thảo về văn hóa phẩm đồi trụy và mại 
dâm trên mạng 

Ngày 12/4/2013, một hội thảo về “Thực trạng của 
Việt Nam về văn hóa phẩm đồi trụy và mại dâm trên 
mạng – Thách thức và giải pháp” đã được tổ chức 
tại phòng họp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 
Hội thảo nhằm thu thập thông tin và quan điểm về 
thực trạng hiện tại ở Việt Nam trước thềm hội nghị 
cấp cao ASEAN tổ chức ở Philipin trong dịp cuối 
tháng 4

1
. Có khoảng 20 người tham dự đến từ Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội (Cục Bảo vệ, 
Chăm sóc Trẻ em và Cục Phòng chống Tệ nạn Xã 
Hội), Bộ Công an, Hội Phụ nữ, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, tổ chức IOM và Dự án đường dây 
nóng của JICA cùng chia sẻ thông tin và những hiểu 
biết sâu sắc.Những thông tin này rất hữu ích để xây 
dựng các hoạt động truyền thông cho dự án.  

１ 

http://www.fo7.dswd.gov.ph/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=480:dswd-7-to-host-2nd-

asean-conference-on-cyber-pornography-and-

prostitution&catid=43:press-releases&Itemid=99 

 

2. Cam kết song phương giữa Việt Nam và 
Campuchia 

Ngày 23/3/2013, Chính phủ Việt Nam đã thông 
qua Sửa đổi thỏa thuận về Giảm nạn buôn bán 
phụ nữ và trẻ em và Hỗ trợ các nạn nhân bị buôn 
bán. Văn bản này được xem như văn bản sửa đổi 
của thỏa thuận đã được ký kết giữa các chính 
phủ hồi tháng 10/2009 và được cho là cần thiết 
trong việc đẩy mạnh công tác hợp tác. Trong năm 
2011, có 15 nạn nhân Việt  Nam bị buôn bán đã 
được giải cứu bởi cảnh sát Campuchia  và 36 nạn 
nhân Campuchi được giải cứu tại Việt Nam. Biên 
giới Việt Nam - Campuchia cũng là một tuyến 
đường buôn bán bán người đi Thái Lan, 
Singapore, Malaysia và Trung Quốc. Điều này đòi 
hỏi nhiều hơn các biện pháp hiệu quả để phòng 
chống mua bán người.  

 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 

 

Buổi họp giữa ông Doi (chuyên gia ngắn hạn), bà 

Ogawa (Cố vấn trưởng) và bà Nguyễn Thu Hà (Cố vấn 

truyền thông JICA) 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 
 Tháng 5/2013:  Chuyên gia ngắn hạn về công tác 

xã hội đến Việt Nam phụ trách tập huấn cho nhân 
viên tư vấn về các cách phòng chống MBN tại Việt 
Nam và Nhật Bản 

 Khảo sát ban đầu 

 Nhóm điều phối chung 

 Tháng 6/2013:  Hội thảo về kết quả khảo sát ban 
đầu 

  

CHUYÊN GIA NGẮN HẠN VỀ GIÁO DỤC, 
THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG ĐẾN VIỆT 
NAM 
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