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Dự án đã thực hiện chuyến khảo sát ban đầu trong cuối 
tháng 5 tới đầu tháng 6 tại hai tỉnh Hà Giang và An 
Giang. Cuộc khảo sát nhằm mục đích thu thập thông tin 
hữu ích về mức độ nhận thức của người dân về mua 
bán người, việc sử dụng đường dây nóng, các kênh 
thông tin truyền thông tại hai tỉnh dự án để có thể xây 
dựng được một chiến lược thông tin, giáo dục, truyền 
thông có hiệu quả cho dự án. 

Từ 25/5 đến 1/6, đoàn khảo sát đã làm việc với 4 xã ở 
tỉnh Hà Giang, thu thập được thông tin từ 201 phiếu hỏi 
và thực hiện phỏng vấn sâu với 1 số nhân vật chủ chốt 
về phòng chống mua bán người  như cán bộ UBND xã. 
Đoàn khảo sát đã khá vất vả khi thực hiện khảo sát ở 
Hà Giang. Các hộ gia đình ở đây nằm rải rác trong khu 
vực biên giới. Nhóm khảo sát thậm chí phải đi bộ tới 
từng nhà để thực hiện phỏng vấn ở những nơi mà xe ô 
tô không thể tới được. 

Ở Hà Giang, nạn bắt cóc trẻ em và phụ nữ diễn ra khá 
nhiều, 60% trong số những người được hỏi trả lời rằng 
họ biết về mua bán người. Do rào cản ngôn ngữ, nhiều 
dân tộc thiểu số sống ở khu vực biên giới tiếp cận được 
thông tin là qua các ban ngành chính quyền địa phương 
(UBND, Biên phòng và Hội phụ nữ) mà không phải 
thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Trong thời gian từ 2-8/6, 216 phiếu hỏi và các cuộc 
phỏng vấn sâu đã được thực hiện tại tỉnh An Giang. 
Trong khi mức độ hiểu biết về mua bán người tại An 
Giang được ghi nhận thì đoàn khảo sát lại liên tục “nghe” 
được câu “ở đây không có nạn mua bán người”. Điều 
này có thể một phần là việc đi lại, di dân giữa 
Campuchia và Việt Nam khiến việc kiểm soát và lưu giữ 
những thông tin về các trường hợp mua bán người gặp 
phải khó khăn. Những vị sư trụ trì, cha đạo cũng có 
những ảnh hưởng nhất định và có thể giúp thông tin 
được tuyên truyền một cách rộng rãi, hiệu quả. 

Cuộc khảo sát tuy ngắn nhưng rất hiệu quả này thực 
hiện được là nhờ sự đóng góp công sức của tư vấn 
trong nước -ông Ngô Văn Nam, chuyên gia truyền thông 
ngắn hạn - ông Akira Doi và những nhân viên tư vấn của 
đường dây nóng đã tham gia với vai trò là người phỏng 
vấn. 

Chúng tôi cũng rất cảm ơn những người đã hỗ trợ cuộc 
khảo sát được thực hiện tại Hà Nôi và hai tỉnh dự án. 
Bản phân tích và báo cáo cuối cùng về cuộc khảo sát 
đang thực hiện và sẽ được chia sẻ ngay khi chúng được 
hoàn thiện. 
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Ngày 20/6, Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát và 
chiến lược truyền thông đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em đã tới tham dự với tư cách là người 

chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, ông Nam đã trình bày 

báo cáo về kết quả cuộc khảo sát và ông Doi trình 

bày về chiến lược thông tin, giáo dục, truyền thông 

cho dự án. Cả hai bài thuyết trình đều nhấn mạnh 

đến sự khác biệt giữa hai tỉnh về tình hình mua bán 

người và các kênh truyền thông. Ông Doi cũng chỉ ra 

rằng kế hoạch truyền thông của dự án cần có cách 

tiếp cận phù hợp phục vụ cho từng đặc điểm của mỗi 

vùng dự án (Hà Nôi, Hà Giang và An Giang) 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại 
Việt Nam  

１） Khánh thành Nhà Nhân ái Lào Cai, ngôi nhà tạm 
lánh cho những nạn nhân bị buôn bán trở về 

Lào Cai là một tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với 
Trung Quốc nơi xảy ra rất nhiều ca mua bán người. 
Tổ chức phi chính phủ Vòng Tay Thái Bình đã từng 
mở một nhà tạm lánh, được xây trên một khu đất 
thuê từ năm 2010. Lần này, khu nhà nhân ái được 
xây dựng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Vương 
quốc Anh trên một khu đất do tỉnh Lào Cai cấp. Lễ 
khánh thành được tổ chức vào ngày 3/6. 

Đại sứ Vương quốc Anh, các đại diện của các tổ 
chức quốc tế, các ban ngành chính quyền địa 
phương đã có những bài phát biểu và báo cáo. Sau 
đó, đoàn đã đi thăm khu nhà nhân ái. Phòng ngủ, 
bếp, thư viện và hội trường, tất cả đều rộng rãi và có 
thể sử dụng cho nhiều mục đích bao gồm cả việc 
dạy nghề. 

Nhà Nhân Ái đã cung cấp chỗ ở cho 36 nạn nhân 
trong suốt thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. 
Trong đó, 26 người đã trở về với cộng đồng và 10 
người khác thì vẫn đang sinh sống tại đây (để xem 
thêm hình ảnh về lễ khánh thành, xin mời xem tại 

http://goo.gl/noJlW). 
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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. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 Tháng 7/2013：Họp Ban Điều phối chung 

 Xây dựng phần mềm cho đường dây nóng 

HỘI THẢO CHIA SẺ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

VÀ CHIẾN LƯỢCTRUYỀN THÔNG 
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