
 
 

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

 

Cuộc họp lần thứ nhất của Ban điều phối chung (Ban ĐPC) đã 

được tổ chức vào ngày 27/8/2013. Đây là cuộc họp thường 

niên nhằm thông báo về tiến độ, chia sẻ kế hoạch và thảo luận 

những vấn đề của Dự án giữa Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, 

chuyên gia JICA và các cơ quan chính phủ có liên quan. 

 

Tham dự cuộc họp gồm 20 đại biểu đại diện cho các cơ quan 

liên quan như: các Vụ, Cục của Bộ LĐTBXH, Vụ Hợp tác 

Quốc tế, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục Phòng chống 

tệ nạn xã hội, Bộ Công an, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Sở LĐTBXH tỉnh An Giang và 

Hà Giang.  

 

Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em kiêm Giám đốc Dự án, chủ trì cuộc họp. Sau phát biểu 

chào mừng của chủ tọa và bà Miura (Cố vấn cao cấp thành 

lập dự án) thuộc Văn phòng JICA Việt Nam, Giám đốc Trung 

tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông kiêm Quản lý dự án – 

Ông Vũ Văn Dũng- đã trình bày đề cương dự án và kế hoạch 

ngân sách 3 năm dự án.  

 

Bà Ogawa – Cố vấn trưởng dự án- trình bày các hoạt động đã 

đạt được từ khi dự án bắt đầu tháng 7/2012 và kế hoạch hoạt 

động năm thứ 2 của dự án. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều 

ý kiến đóng góp quý báu từ các cơ quan liên quan về các đầu 

mục công việc sẽ tiến hành trong các tháng tới.  

 

(Xin vui lòng xem tiếp trang sau) 
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Nhiều ý kiến đưa ra có liên quan đến việc sử dụng tốt các 

nguồn lực để có các hoạt động hiệu quả trong năm thứ 2 

của dự án khi đường dây nóng hoạt động trên tất cả các 

phương diện. Các cơ quan liên quan cũng cho biết đơn vị 

mình đã có những hoạt động về phòng chống mua bán 

người và chia sẻ các hoạt động riêng về phòng chống 

mua bán người đã được thực hiện, việc này đã thể hiện 

việc chúng tôi đã có những hoạt động hợp tác và kết hợp 

làm việc với những đơn vị trên. Ví dụ như chúng tôi cố 

gắng phối hợp thực hiện công tác truyền thông cùng nhau 

khi có thể.  

Lần họp tiếp theo của Ban điều phối chung sẽ được tổ 

chức vào giữa năm 2014.  

 

 
Đây là bản báo cáo ngắn gọn về chuyến khảo sát ban đầu 

được thực hiện trong cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 

nay. Nhóm khảo sát đã họp và gặp gỡ với các cán bộ địa 

phương. Nhóm đã thực hiện phỏng vấn 50 cán bộ, trưởng 

thôn và hỏi bảng câu hỏi khảo sát 417 người dân ở cộng 

đồng tại An Giang và Hà Giang. Cuộc khảo sát chỉ ra được 

một số điểm cụ thể như sau:  

 Các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng 

rất được ưa chuộng và được xem như có hiệu quả 

tại cộng đồng. Các địa điểm như chợ, trường học và 

cơ quan địa phương, nơi mọi người hay tập trung là 

những địa điểm tốt để thực hiện các hoạt động truyền 

thông. Điều này đặc biệt đúng tại khu vực miền núi 

nơi có dân cư rải rác tại tỉnh Hà Giang.  

 Cần quan tâm đến các cộng đồng dân tộc thiểu số 

không nói được tiếng Kinh. 

 Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc tại An Giang được 

phát triển khá tốt, truyền thông đại chúng và mạng 

lưới loa phát thanh tại cộng đồng được xem như các 

kênh truyền thông tiềm năng. Các vị đứng đầu tôn 

giáo có ảnh hưởng và hỗ trợ cho hoạt động truyền 

thông nên chúng ta cũng nên tìm hiểu và tìm kiếm 

những người này.  

(Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến 

bản báo cáo tóm tắt về chuyến khảo sát) 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 
 

 
Trên: Ông Vũ Văn Dũng, Giám đốc TTTV&DVTT kiêm Quản lý dự án 
Dưới: Bà Ogawa, Cố vấn trưởng 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 
 
 Phát triển phần mềm cho đường dây nóng 

 

 Đón Điều phối viên dự án mới sau khi Điều phối cũ 

kết thúc nhiệm kỳ 

 

HỌP BAN ĐIỀU PHỐI CHUNG LẦN THỨ 

NHẤT (tiếp theo) 
 

 

Tin tức về giới tại Việt Nam  

Sổ tay hướng dẫn sử dụng số liệu thống kê giới 

Với sự tài trợ của tổ chức UN Women, Vụ Bình đẳng giới 

thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng Cục 

thống kê đã phối hợp với một tổ chức nghiên cứu dự thảo 

cuốn Hướng dẫn về việc thu thập và sử dụng số liệu 

thống kê giới cho công tác báo cáo về bình đẳng giới tại 

Việt Nam. Mục đích của cuốn hướng dẫn là giúp thu thập 

và phân tích các số liệu chính xác. Cuốn hướng dẫn tập 

trung vào 3 lĩnh vực cụ thể như sự tham gia của phụ nữ 

trong chính trị, bình đẳng giới trong mảng chăm sóc sức 

khỏe và bình đẳng giới trong các số liệu thống kê giới. 

Hội thảo nhằm thu thập ý kiến cho bản dự thảo cuốn 

hướng dẫn đã được tổ chức vào ngày 30/8. Sau hội thảo, 

tập huấn về việc sử dụng hiệu quả cuốn hướng dẫn sẽ 

được tổ chức cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực bình 

đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở cấp Bộ và cấp tỉnh 

tại 3 khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Hòa Bình.  

 

BÁO CÁO KHẢO SÁT BAN ĐẦU 

 

 


