
 

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

 

Lớp tập huấn mẫu về công tác truyền thông đã được tổ chức 
trong hai ngày 9&10/10/2013 tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân 
Châu, An Giang. Đây là một phần trong các hoạt động truyền 
thông nhằm quảng bá Đường dây nóng phòng chống mua bán 
người trong tỉnh An Giang. Chúng tôi sẽ tổ chức tổng cộng 5 lớp 
tập huấn bao gồm cả lớp tập huấn mẫu và tiếp nối sau đó là 40 
cuộc truyền thông tổ chức tại cộng đồng. Về phía dự án có sự 
tham gia của bà Cố vấn trưởng và Trợ lý dự án.  

Giảng viên là ông Nguyễn Trung Nghĩa và bà Huỳnh Thị Thanh 
Hường, là nhân viên tư vấn của Đường dây nóng tại An Giang. 
Ông Nguyễn Hoàng Khanh – Giám đốc Trung tâm Công tác xã 
hội Bảo vệ trẻ em cũng tham gia và cung cấp những hỗ trợ hiệu 
quả cho các học viên. Lớp tập huấn có khoảng 28 học viên sống 
trong vùng gần đó và đóng vai trò như những tuyên truyền viên, 
bao gồm: trưởng xóm, công an và cán bộ Phụ nữ.  

Mở đầu cho buổi học đầu tiên là trò chơi giúp các thành viên 
nhớ tên của những người khác. Tiếp theo là phần giới thiệu 
chung thông tin về buôn bán người như định nghĩa và khuôn khổ 
pháp lý liên quan. Kiến thức được củng cố bởi một bài kiểm tra 
sau giờ nghỉ giữa giờ. Trong buổi chiều cùng ngày, học viên 
được học, chia 02 nhóm thảo luận và sau đó trình bày về việc 
lập kế hoạch cho hoạt động truyền thông.  

 

 

Trong ngày tập huấn thứ hai, các giảng viên giới thiệu về Đường 
dây nóng phòng chống mua bán người đến các học viên và đưa 
ra câu hỏi về việc lập một kế hoạch truyền thông để quảng bá 
cho số điện thoại của đường dây nóng. Hai nhóm đều cho thấy 
khả năng của mình trong việc trình bày như: hát, trình diễn tiểu 
phẩm và báo cáo tổng hợp kiến thức của người tham dự bằng 
cách đặt câu hỏi và trả lời. Các học viên đều là những người 
xuất sắc trong việc viết các tiểu phẩm, nhập vai và diễn các tiểu 
phẩm trong thời gian ngắn. Một học viên là công an địa phương 
đã đặt lời về số điện thoại đường dây nóng và hát theo làn điệu 
dân ca miền Tây Nam Bộ. Cả học viên lẫn giảng viên đều đưa ra 
những lời nhận xét cho phần trình bày của từng nhóm ví dụ 
như :” phải đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho hoạt động này”, 
“ chúng tôi đề xuất phần này phải dành thời gian cho việc đặt 
các câu hỏi”, “ nên chú tâm đến người nghe”, “ nên phát tờ rơi 
sau khi kết thúc hoạt động” v.v… 

Phần cuối của buổi tập huấn, các học viên cùng lập kế hoạch 

cho một hoạt động truyền thông thực hiện tại chính nơi họ sinh 

sống và đưa ra nhận xét cho các những người khác. Cùng với 

sự điều khiển lớp học tương thích và hợp lý của ông Nghĩa và 

bà Hương cũng như sự nhiệt tình của các học viên, đây đều là 

những dấu hiệu tốt và thành công  cho các hoạt động truyền 

thông sẽ thực hiện sau này tại địa phương. 

 

Trên: Trình bày kế hoạch truyền thông 
Giữa: Thảo luận kế hoạch 
Dưới: Cán bộ xã phát biểu bế mạc lớp học 
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Cuộc họp Nhóm công tác dự án An Giang đã được tổ 

chức vào ngày 8/10/2013 tại thành phố Long Xuyên. 

Đây là cuộc họp chính thức lần đầu của Nhóm công tác 

DA sau khi có Quyết định. Ngoài thành viên Nhóm công 

tác còn có Cố vấn trưởng và Trợ lý dự án JICA tham 

dự cuộc họp. Ông Phan Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở 

LĐTB&XH chủ trì cuộc họp. Buổi họp chia sẻ đề cương 

dự án và kế hoạch hoạt động tại An Giang cho quý cuối 

năm 2013 và đầu 2014, kế hoạch truyền thông và quá 

trình thu thập thông tin cho cuốn Danh bạ điện tử. Sau 

khi thu thập các ý kiến từ phía đại biểu, đại biểu nhất trí 

sẽ có những trao đổi, liên lạc bằng văn sau buổi họp.  

 

HỌP NHÓM CÔNG TÁC DỰ ÁN TỈNH 

TẠI AN GIANG 

 

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

1) Khả năng tương thích xem xét các luật quốc gia và 

UNTOC Xem xét khả năng tương thích giữa các luật 

quốc gia và UNTOC 

Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Liên Hợp 

Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

(UNTOC) năm ngoái và hiện tại đang xem xét lại các 

văn bản luật quốc gia nhằm đảm bảo sự tương thích 

với Công ước trên của LHQ. Bộ Tư pháp và Tòa án tối 

cao cùng với sự hỗ trợ của Cơ quan phòng chống ma 

túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC), đã đánh 

giá khuôn khổ pháp lý như Bộ luật Hình sự và Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. Các dự thảo luật sửa đổi dự kiến sẽ 

được thảo luật tại Quốc hội trong năm 2015. Khoảng 

cách lập pháp cũng đã được chỉ ra trong báo cáo 

Phòng chống buôn bán người của Mỹ.  

 

http://english.vov.vn/Society/Vietnam-checks-laws-

on-world-crime/266126.vov        （nguồn VOV） 

2) Báo cáo về quá trình tái hòa nhập của nạn nhân bị 

buôn bán 

Một báo cáo về quá trình tái hòa nhập của nạn nhân bị 

buôn bán được phát hành ngày 14/10/2013 với nội 

dung:”Sau khi bị buôn bán: Kinh nghiệm và các Thách 

thức trong việc tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn 

bán trong khu vực tiểu vùng sông Mekong; và đưa ra 

kinh nghiệm sau khi bị buôn bán cũng như sự hiểu 

biết về các kinh nghiệm, thách thức của việc tái hòa 

nhập”. Bản báo cáo nhấn mạnh các vấn đề trong quá 

trình tái hòa nhập dựa trên kinh nghiệm của 252 nạn 

nhân bị buôn bán với cách thức phỏng vấn sâu trong 

6 quốc gia thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành về 

phòng, chống buôn bán người các nước Tiểu vùng 

sông Mê Công của Việt Nam (COMMIT). 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp/realfile/html/story.asp

?NewsID=46263&Cr=human+trafficking&Cr1=%20-

%20.UmDlBnATD60#.Um4hd52YQfQ（Tin tức từ UN） 

http://www.nexusinstitute.net/publications/pdfs/After%20traffic

king_Experiences%20and%20challenges%20in%20(Re)integration%2

0in%20the%20GMS.pdf （Báo cáo） 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM              

 

Họp Nhóm công tác dự án tại Sở LĐTB&XH An Giang 

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 Kayo 

Goda 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 
 

Ngày 31/10 và 2/11:Tập huấn cho các nhân viên tư 
       vấn tại Hà Nội 

Tháng 11:  1. Họp nhóm công tác dự án tại Hà Nội 
      2. Xây dựng phần mềm cho đường dây nóng 
      3. Tập huấn về hoạt động truyền thông  

     tại An Giang 
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