
 
 

BÁO CÁO TIẾN ĐỘĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI 

 

Tại hội thảo t   h     i Hội Phụ nữ về phòng  hống mua 

 án người v o  á  ngày 28-29/6 v  2/7/2013,  húng tôi đã 

giới thiệu Dự án Đường dây nóng phòng  hống mua  án 

người  ủa JICA tới  á   án  ộ  ấp tỉnh  ủa Hội Phụ nữ. 

Thêm v o đó một số thông tin như đề  ương dự án, vai trò 

 ủa Đường dây nóng,  á  hoạt động đã đượ  lên kế hoạ h 

v  thư  hiện   ng như thông tin về những dự án về phòng 

 hống mua  án người trong khu vự  Mekong   ng đã 

đượ   hia sẻ đến  á  th nh viên tham gia hội thảo. 

 

Hội thảo đượ  t   h   với sự  hung tay hợp tá   ủa  á  t  

 h   UNIAP, UNICEP, World Vision v  JICA về   hủ đề 

Truyền thông thay đ i h nh vi để  hống lại nạn mua  án 

người. Đợt hội thảo  ốn (04) ng y đã đượ  t   h   tại một 

tỉnh phía Bắ  l  Hải Phòng v  tỉnh Ninh Thuận   phía Nam. 

B  Bùi Thị Hòa , Phó Chủ tị h Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt 

Nam đã tham dự với  húng tôi tại hội thảo Ninh Thuận v  

 ó   i phát  iểu m  m n hội thảo trong đó nhấn mạnh sự 

quan trọng  ủa việ  vận động h nh lang v  nâng  ao nhận 

th   người dân.  

 

Một trong  ốn ng y  ủa  uộ  hội thảo đã đượ  d nh ra để 

nói về Dự án đường dây nóng  ủa  húng tôi. Phần đầu tiên 

 ủa ng y hội thảo đượ   ắt đầu  ằng   i thuyết trình về dự 

án Đường dây nóng v  sau đó l  một   i thuyết trình khá  

nói về  á  đường dây nóng liên quan về phòng  hống mua 

 án người   Việt Nam. Sau đó người tham gia đượ   hia 

th nh 06 nhóm v  tham gia v o hoạt động thảo luận nhóm 

theo phương pháp “World Café”. Họ thảo luận một v i  hủ 

đề khá  nhau như vai trò  ủa Hội Phụ nữ, việ   huyển 

tuyến v   ung  ấp  á  dị h vụ hiệu quả liên quan đến 

đường dây nóng phòng  hống mua  án người. Trong   i 

thuyết trình  á  kết quả thảo luận, mọi người nhấn mạnh 

đến tầm quan trọng trong trá h nhiệm rõ r ng  ủa  á   ơ 

quan  ó liên quan v  việ  hợp tá  giữa  á   ên, thông tin 

 huyển tuyến v  theo dõi  á  trường hợp  huyển tuyến. 

Ch ng tôi   ng đã nhận đượ  một v i  âu hỏi v  ý kiến liên 

quan đến tầm quan trọng  ủa  hất lượng đội ng  nhân viên 

tư vấn, sự  ền vững  ủa Đường dây, việ  truyền thông v  

nâng  ao nhận th    ủa dự án.  

 

Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam đượ  th nh lập từ năm 

1930 v   ó khoảng 13 triệu hội viên tại Việt Nam (trong khi 

dân số Việt Nam l  88 triệu người) v  l   t   h   lớn nhất 

trong hơn 30 t   h   đo n thể tại Việt Nam. Dự án sẽ hợp 

tá  với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam v  đặ   iệt l  trong 

 á  hoạt động truyền thông v   ảo vệ nạn nhân.  
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Ng y 16/7 vừa qua, Dự án đã kỷ niệm năm đầu tiên hoạt 

động. Dự án được xem là dự án hợp tá  đầu tiên giữa 

phía đối tác và JICA nên tất cả  húng tôi đều đang học 

hỏi lẫn nhau trong quá trình thực hiện dự án.  

 

Các hoạt động trong năm trướ  như tập huấn tại Nhật 

Bản, hội thảo về  á  đường dây nóng, tập huấn về 

phòng chống mua  án người  ho  á  nhân viên tư vấn, 

thực hiện khảo sát  an đầu tại tỉnh Hà Giang và An 

Giang…đã góp phần đóng góp  ho việc xây dựng và 

củng cố nhóm Dự án.  

 

Sau khi lắp đặt trang thiết bị  ho đường dây nóng và 

hoàn thiện việc phát triển  ơ s  dữ liệu, đường dây nóng 

sẽ thực sự đượ  đưa v o vận h nh. Trong năm th  2, 

chúng tôi sẽ tập trung vào việc nâng cao, cải thiện các 

mảng hoạt động trong khi xây đắp thêm kinh nghiệm. 

Chúng tôi   ng sẽ cập nhật các thông tin về hoạt 

động dự án   ng như tình hình mua  án người tại 

Việt Nam cho các bạn thông qua các báo cáo tiến 

độ h ng tháng như thế này. Chúng tôi rất cảm ơn 

v  đánh giá  ao sự hỗ trợ và hợp tác của các bạn 

đối với Dự án.  

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

1) 1) Đánh giá  uối kỳ  ủa Dường dây Tư vấn v  Hỗ trợ 

Trẻ em 

T   h   Plan International l  t   h   phi  hính phủ 

quố  tế hỗ trợ  ho Đường dây Tư vấn v  Hỗ trợ Trẻ 

em (Đường dây TVHTTE). Trong tháng 7/2013, Plan 

International đã thự  hiện đợt đánh giá  uối kỳ  ho Giai 

đoạn 3 – từ năm 2010-  ho dự án Đường dây 

TVHTTE. Trong quá trình đánh giá đã phỏng vấn một 

số t   h   nh  nướ  như Trung tâm Xã hội, Ngôi nh  

Bình Yên v  một v i t   h   nướ  ngo i (Hargar, 

World Vision, UNICEF)   ng như Dự án đường dây 

nóng phòng chống mua  án người  ủa JICA.  

 

Chuyên gia thự  hiện  uộ  đánh giá đã  áo  áo rằng 

số  uộ  gọi đã tăng từ 200  uộ /ng y từ đầu kỳ lên 

đến 714  uộ /ng y tính đến tháng 5/2013. C ng trong 

thời gian n y năng lự   ủa  á  nhân viên tư vấn   ng 

đã đượ  nâng  ao đáng kể v  hoạt động  ủa Đường 

dây   ng đượ  quản lý tốt   i Cụ  Chăm só , Bảo vệ 

Trẻ em.  

 

Đợt đánh giá đưa ra  ho Dự án những thông tin hữu 

í h v  hiểu  iết sâu sắ    ng như  hỉ ra một v i thá h 

th    hung như việ  tăng  ường hệ thống 

 huyển tuyến.  

 

2) Việt Nam và những con số 

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy số 
tiền g i về nướ  của những lao động Việt Nam 
làm việc tại nướ  ngo i trong năm 2012 l  
khoảng 10 tỷ Đô la Mỹ, đ ng th  2 trong khu 
vự  Đông Nam Á v  đ ng th  9 trên toàn thế 
giới. Đ ng đầu bản danh sách trong khu vực 
Đông Nam Á l  Philipin (24,4 tỷ), tiếp đó l  Việt 
Nam, Indonesia (7,2 tỷ), Thái Lan (4,1 tỷ), 
Malysia (1,2 tỷ) và cuối cùng là Myanmar (560 
triệu).  Đất nước nhận được các tiền nhiều nhất 
trên thế giới là Ấn Độ  

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130516/mcb1305160701024-
n1.htm  (trí h nguồn  ằng tiếng Nhật) 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349

34-1110315015165/MigrationandDevelopmentBrief20.pdf (tham 

khảo) 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 

 

Với ông Vũ Văn Dũng – Giám đốc TTTVDVTT,  
Cục BVCSTE kiêm Quản lý dự án- nhân ngày Nhà Báo 
Việt Nam 

 

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

 

Mụ  đí h  ủa  ản tin n y nhằm  huyển tải tới mọi người tiến độ Dự án v   á  thông tin liên quan. 

Nội dung trong văn  ản n y đượ  viết v  thu thập   i    Yoshiko Ogawa v     Yuko Enomoto  h  

không phải từ t   h   JICA hoặ   hính phủ Việt Nam. Xin  áo lại  ho  húng tôi nếu  ạn muốn s  

dụng lại to n  ộ hoặ  một phần nội dung trong  ản tin n y. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 Tháng 8/2013 
 Họp Ban Điều phối chung 
 Phát triển phần mềm quản lý cuộc gọi cho 

đường dây nóng 

DỰ ÁN ĐANG TRONG NĂM THỨ 2 
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