
 

 

 

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

 

BỐ TRÍ NHÂN SỰ MỚI CHO VỊ TRÍ 

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN 
 

Chúng tôi đã tổ chức hội thảo về đường dây nóng phòng chống 

MBN phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại tỉnh Bắc Giang 

ngày 4/10/2013. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức 5 ngày tập 

huấn cho cán bộ và dành ngày cuối cùng để giới thiệu về Đường 

dây nóng phòng chống MBN với sự tham gia của 121 cán bộ đến 

từ 24 tỉnh của khu vực phía Bắc và miền Trung Việt Nam. 

Đoàn chúng tôi gồm 5 người bao gồm 02 cán bộ dự án, 02 nhân 

viên tư vấn (chị Hoàng Lê Thủy và anh Phan Văn Cường) cùng với 

anh Phạm Long Biên (thành viên Nhóm công tác dự án kiêm cán 

bộ Phòng tham mưu, tổng hợp của Cục Phòng chống tội phạm ma 

túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Chúng tôi đến địa điểm hội 

thảo vào lúc 8 giờ sáng. Đồng chí Đại tá Trần Văn Phương - 

Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp phát biểu khai mạc hội thảo. 

Trưởng Cố vấn dự án có bài chia sẻ giới thiệu về DA Đường dây 

nóng phòng chống MBN, kinh nghiệm của các đường dây nóng tại 

Nhật Bản và hướng hợp tác của các đơn vị trong hoạt động liên 

quan. Các nhân viên tư vấn trình bày về kỹ năng lắng nghe chủ 

động khi làm việc với các nạn nhân bị buôn bán, xây dựng kế 

hoạch và thực hiện một buổi truyền thông.  

Kết thúc buổi sáng, ngoài việc trình bày chia sẻ, các đại biểu còn 

nêu ra một số các câu hỏi thảo luận. Vào buổi chiều, lần lượt các 

đại diện của của 3 tỉnh Lào Cai, Hà Giang và An Giang có số lượng 

lớn các trường hợp mua bán người đã có bài trình bày về thực 

trạng tình hình mua bán người trên địa bàn cũng như trả lời câu hỏi 

của các đại biểu. Vùng dự án Hà Giang đã ghi nhận 56 ca bắt cóc 

trẻ em từ năm 2012. Tất cả mọi người đều nhấn mạnh tầm quan 

trọng của hoạt động truyền thông và đề xuất thực hiện các công tác 

truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và sử dụng hiệu quả mạng lưới 

của các ban ngành liên quan. Ngoài ra cần thiết phải quan tâm đến 

ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số khi tổ chức các hoạt động tư 

vấn, truyền thông bởi vì rất nhiều người dân tộc thiểu số sống tại 

các tỉnh miền Bắc không nói được tiếng Kinh. Sự mong muốn, kỳ 

vọng vào vai trò của đường dây nóng trong các ca khẩn cấp cũng 

đã được mọi người ghi nhận.  

Để hợp tác hiệu quả với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cơ quan có 

nhiệm vụ bảo vệ một khu vực rộng lớn trải dài đường biên giới, 

chúng tôi cần tìm ra những thông tin hữu ích và những dịch vụ mà 

đường dây nóng có thể hỗ trợ cho công tác của họ trong khi tích 

lũy thêm kinh nghiệm và học hỏi trong suốt quá trình vận hành 

đường dây. Tầm quan trọng của những cuộc đối thoại trao đổi liên 

tục với các cán bộ biên phòng thông qua Nhóm công tác dự án đã  

được khẳng định quan điểm có giá trị và ý tưởng từ những con 

người làm việc ở vành đai tổ quốc.   

. 

Chị Enomoto Yuko, Điều phối viên dự án, đã kết thúc 

nhiệm kỳ công tác trong tháng 9/2013 sau khi đảm 

nhiệm chức vụ trên từ khi dự án mới bắt đầu hồi tháng 

7 năm 2012. Chị Goda Kayo đã đến Hà Nội hôm 23/9 

để tiếp nhận vị trí Điều phối viên DA thay cho chị 

Enomoto.  
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Chị Enomoto có một vài chia sẻ như sau: “Tôi rời khỏi dự án 

trong cuối tháng 9 này. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn có 1 năm 

và 2 tháng nhưng nó là một khoảng thời gian quý báu đối với tôi. 

Tôi đánh giá cao sự hợp tác và tình hữu nghị mà tôi nhận được 

từ Nhóm dự án và các cơ quan ban ngành liên quan. Tôi cũng 

đặc biệt gửi lời cảm ơn đến những đối tác làm việc trực tiếp của 

chúng tôi. Tôi sẽ mang theo mình những kinh nghiệm quý báu 

khi chúng ta cùng làm việc với nhau hàng ngày để cùng đạt được 

các mục tiêu chung. Xa hơn nữa, tôi cũng hy vọng tiến độ dự án 

sẽ có những bước chuyển tốt hơn. Xin cảm ơn!” 

Nhận nhiệm vụ mới, chị Kayo Godo cũng có chia sẻ:” Tôi đến Hà 

Nội với vai trò là người kế nhiệm cho chị Enomoto Yuko. Trước 

khi nhận nhiệm vụ này, tôi làm cho một vài dự án phòng chống 

mua bán người ở Văn phòng JICA Nhật Bản. Đây là một cơ hội 

tuyệt vời cho tôi để có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án trong 

lĩnh vực này. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm 

của mình và góp phần thực hiện dự án một cách có hiệu quả 

cùng với nhóm dự án. Tôi hy vọng sẽ được gặp và làm việc với 

các bạn trong thời gian tới!” 

 

 
Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt Nam  

１）Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 

27 tháng 8 năm 2013 

 

Kế hoạch Hành động Quốc gia triển khai thực hiện Hiệp định 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 

Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán 

phụ nữ trẻ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị mua buôn bán đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1497/QĐ-TTg. Kế hoạch hoạt động cho giai đoạn 2013 đến hết 

năm 2015 bao gồm 6 lĩnh vực trao đổi thông tin và hợp tác giữa 

hai quốc gia, giáo dục pháp luật, xác định và bảo vệ các nạn 

nhân của nạn mua bán người, truy tố tội phạm mua bán người, 

nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan đến các Quy trình 

chuẩn ký kết năm 2009, và tăng cường hợp tác quốc tế. Mỗi 

lĩnh vực này được giao cho một cơ quan chính làm đầu mối và 

các cơ quan ban ngành khác sẽ trình kế hoạch ngân sách cho 

việc thực hiện các mục kế hoạch hoạt động 

２）Diễn đàn về “Tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của 

phụ nữ” 

 

Diễn đàn Chia sẻ kinh nghiệm về tăng quyền và năng lực kinh 

tế của phụ nữ đã được tổ chức ngày 1/10/2013 tại Hà Nội. Sau 

bài phát biểu của Chủ tịch Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Giám đốc Tổ chức 

Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, các đại diện của 

VCCI, Chủ tịch Phụ nữ Thế giới đầu tư và Hiệp hội 

doanh nghiệp tại Hàn Quốc, ILO, Cơ quan Phụ 

nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) đã có các bài trình 

bày về chủ đề trên.  Từ phía Nhật Bản, Bà Kimie 

Iwata, Cố vấn của Shiseido, đã chia sẻ các kinh 

nghiệm trao và tăng quyền cho phụ nữ của Shiseido 

và nhấn mạnh nhu cầu thay đổi của phụ nữ ở cấp 

quản lý trung và cao cấp. Tất cả các bài thuyết trình 

đều thu hút rất nhiều các câu hỏi từ người tham dự. 

Buổi chia sẻ kết thúc sau 3 tiếng rưỡi bởi màn phát 

biểu bế mạc của bà Shoko Ishikawa- Trưởng đại diện 

UN Women.  

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM              

   プロジェクトチーム 
メンバー 

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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         ページ 2 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
 
 Tổ chức họp Nhóm công tác dự án cấp tỉnh và Lớp 

tập huấn mẫu về kỹ năng truyền thông cho cán bộ 

cơ sở về phòng chống MBN ở An Giang 

 Tập huấn tư vấn về mua bán người tại Hà Nội 

 Tập huấn về phòng chống mua bán người tại Nhật 

Bản 

 

 

Ảnh nhỏ trên: Chị Enomoto Yuko 

Dưới: từ trái qua: trợ lý dự án, chị Kayo Goda, anh Nguyễn Công 

Hiệu (Phó GĐ TTTV&DVTT), trợ lý dự án và Trưởng cố vấn DA 

 


