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Từ ngày 2-9/5/2013, chúng tôi đã tổ chức đợt tập huấn 
về tư vấn phòng chống mua bán người (PCMBN) cho 
các nhân viên tư vấn. Chương trình tập huấn lần này 
nằm trong một phần của việc vận hành đường dây 
nóng và cũng nhằm đáp ứng nhu cầu phải có thêm 
thông tin về mảng mua bán người (MBN) cho các nhân 
viên tư vấn (NVTV). Khóa tập huấn là một cơ hội tốt để 
học viên có được cái nhìn tổng quan về nạn MBN, 
những văn kiện quốc tế và sự hợp tác trong khu vực 
Mekong cũng như những văn bản pháp lý được sử 
dụng tại Nhật Bản và Việt Nam. 

Hai giảng viên cho đợt tập huấn lần này là bà Yuriko 
Saito, Phó Giáo sư – Trường Đại học Meiji Gakuin, 
Nhật Bản và bà Đỗ Thị Ninh Xuân, Phó Cục trưởng 
Cục phòng chống tệ nạn xã hội – Bộ LĐTB&XH. Bà 
Yuriko Saito đã có nhiều năm nghiên cứu về vấn đề 
PCMBN và di cư của phụ nữ, còn bà Xuân là người có 
kinh nghiệm lâu năm trong công tác PCMBN và bảo vệ 
nạn nhân của MBN. 

Các NVTV tại Tổng đài Hà Nội làm việc theo ca đã 
được chia ra thành 2 nhóm để có thể tham dự được 
đầy đủ 4 ngày học của khóa tập huấn. Đợt tập huấn 
còn có sự tham gia của những NVTV sẽ làm việc tại 
trung tâm kết nối ở 2 tỉnh Hà Giang và An Giang cùng 
nhân viên của các đơn vị khác (Bộ Công an, Hội phụ 
nữ, Cục PCTNXH, Dự án Ngôi nhà bình yên) 

Trong khóa tập huấn, học viên được làm việc theo 

nhóm dưới nhiều hình thức khác nhau. Một trong 

những bài giảng của bà Saito là phần tham gia đóng 

kịch của các học viên với mục đích giúp họ nắm đươc 

bài giảng một cách rõ hơn. Tất cả các học viên đều rất 

nhiệt tình tham gia diễn các vai từ nạn nhân, kẻ môi 

giới, chủ lao động người Nhật cho tới NVTV của đường 

dây nóng… Điều này giúp họ hiểu và cảm nhận rõ hơn 

về MBN. Các bài giảng về tư vấn về PCMBN và những 

văn bản pháp luật về PCMBN ở Việt Nam của bà Đỗ 

Thị Ninh Xuân cũng đã được đón nhận một cách nhiệt 

tình. Và chúng tôi hi vọng sẽ có thể tổ chức những đợt 

tập huấn khác sâu hơn về những vấn đề trên. Đợt tập 

huấn cũng giúp Dự án rút ra được những bài học đáng 

quý và chúng tôi sẽ không ngừng thảo luận nhằm nâng 

cao chất lượng của các đợt tập huấn tiếp theo. 

 
(Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về khóa đào tạo này xin vui 

lòng liên hệ với bà Ogawa hoặc bà Enomoto) 
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Ngày 11/05/2013, ông Doi (chuyên gia ngắn hạn về 
giáo dục, thông tin, truyền thông) cùng Cố vấn trưởng 
dự án đã tham dự một hoạt động truyền thông của 
Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em tổ chức tại một 
trường THCS ngoại thành Hà Nội.  

Chúng tôi tới trường THCS Bùi Quang Mại cùng với 
các phóng viên nhí, nhân viên Cục Bảo vệ, Chăm sóc 
trẻ em, các nhân viên tư vấn (NVTV) cùng nhân viên 
phòng truyền thông lúc 8:30 sáng. Buổi truyền thông 
có rất nhiều hoạt động như diễn kịch, diễn văn nghệ, 
chơi trò chơi hay làm việc theo nhóm. 

Hoạt động truyền thông đã diễn ra thành công trong 
suốt 3 tiếng với sự tham gia tích cực của các em học 
sinh cùng người dẫn chương trình tài năng. Đây cũng 
là dịp giúp chúng tôi có những hình dung cụ thể hơn 
về những hoạt động truyền thông của Dự án trong 
tương lai. 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

1) Họp nhóm công tác làm việc liên quan đến mua bán 
người 

Ngày 16/05/2013, Dự án đã tham gia vào buổi họp 
nhóm công tác làm các công việc liên quan đến mảng 
mua bán người tại văn phòng tổ chức IOM ở Hà Nội. 
Cuộc họp được tổ chức hàng quý với mục đích trao 
đổi thông tin có sự tham gia của các nhà tài trợ và các 
cơ quan chính phủ. Các đại diện đến từ các tổ chức 
IOM, UNODC, AECID, USAID, các Đại sứ quán Mỹ, 
Anh quốc, Canada và Australia cùng Phòng Kinh tế & 
Văn hóa Đài Bắc đã chia sẻ thông tin và đặt câu hỏi 
sau bài trình bày của Bộ Công an và Bộ Tư pháp. 

2)  Kỷ niệm 9 năm đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 
(CHL) 

Ngày 17/05/2013, Hội thảo nhân kỷ niệm 9 năm của 
CHL đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 
50 đại biểu đến từ tổ chức Plan International, cán bộ 
Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, nhân viên tư vấn, 
phóng viên nhí và các khách mời khác. Cuộc hội thảo 
diễn ra với nhiều thông tin hay qua việc trình chiếu 
phim về CHL, giao lưu trao đổi giữa những người làm 
tại CHL hay với những giây phút cảm động bởi lời tâm 
sự của một người mẹ nghèo không có tiền chữa trị 

cho đứa con mắc chứng trầm cảm đã được CHL hỗ 
trợ. 

3) Hoạt động PCMBN của thanh niên chợ Long Biên  

Ngày 30/05/2013, MTVExit đã tổ chức một hoạt động 
về di cư an toàn và phòng chống mua bán người ở 
gần chợ Long Biên.  

Những thanh niên làm việc trong chợ đều là những 
người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và được cho là 
có nguy cơ cao trở thành đối tượng của di cư không 
an toàn ở nước ngoài.   

Bên cạnh việc hiểu rõ về định nghĩa cụ thể  của mua 
bán người, những người tham dự còn có cơ hội 
thưởng thức các tiết mục văn nghệ và vở kịch về “di 
cư an toàn” được trình diễn bởi những thanh niên tình 
nguyện với sự hỗ trợ của một tổ chức phi chính phủ 
trong nước có tên LIGHT. Ngoài ra, số điện thoại 
hotline của Dự án cũng được đề cập đến tại hoạt 
động này. 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 

Các NVTV tổ chức 
nhiều hoạt động khác 
nhau và cùng tham gia 
với các em học sinh 

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 6/2013： Khảo sát ban đầu (tiếp tục) 

 Hội thảo về kết quả khảo sát ban đầu 
 Chuyên gia ngắn hạn về thông tin,  

giáo dục và truyền thông rời Việt Nam 
 Họp Ban Điều phối chung 

  

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA ĐƯỜNG DÂY 

TƯ VẤN & HỖ TRỢ TRẺ EM 


