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Để đáp ứng nhu cầu hiểu biết kiến thức chuyên sâu về phòng 
chống mua bán người cho các nhân viên tư vấn nhằm giúp họ 
tự tin khi nhận các cuộc gọi, chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn 
cho nhân viên tư vấn trong hai ngày 31/10 và 2/10 tại Hà Nội. 
Nhân viên tư vấn ở Tổng đài Hà Nội được chia thành 2 nhóm 
học viên và mỗi nhóm được tham gia tập huấn trong một ngày 
về xác định nạn nhân, khuôn khổ pháp lý và hệ thống hỗ trợ 
nạn nhận liên quan đến hoạt động của đường dây nóng. 
 
Giảng viên của lớp tập huấn là bà Đỗ Thị Ninh Xuân và bà 
cũng là giảng viên thực hiện lớp tập huấn cho nhân viên tư 
vấn của chúng tôi hồi tháng 5 vừa qua. Các bài giảng và thảo 
luận cho nhóm học viên hơn 10 người tạo điều kiện cho học 
viên có cơ hội học tập và thu thập kiến thức chuyên sâu. Ngày 
học như thế cũng trôi qua nhanh hơn trong cảm giác của 
chúng tôi.  
 
Theo nhận xét của bà Đỗ Thị Ninh Xuân các nhân viên tư vấn 
có sự hiểu biết về buôn bán người nhưng chưa hiểu rõ khi đi 
vào chi tiết. Họ tích cực lắng nghe và tiếp thu bài giảng tốt. Họ 
đã hiểu rõ hơn các vấn đề vào cuối buổi tập huấn. Học viên 
tham gia tích cực vào bài giảng và đặt nhiều câu hỏi trong quá 
trình tập huấn.  
 
Chúng tôi nhận thấy rằng cần thiết có các tập huấn về kỹ năng 
thực tế và chúng tôi cũng muốn sử dụng thêm hình thức sắm 
vai, phân tích tình huống trong các tập huấn khác trong năm 
nay.  

 

Thông điệp của đường dây nóng phòng chống mua bán người 
trên đang được phát sóng trong tháng 11 và 12/2013 trên 
VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Thông điệp 5 phút được phát 
tổng cộng 30 lần từ ngày 14/11 đến 28/12. Thời gian phát 
sóng sẽ được thay đổi từng ngày, nó có thể vào buổi sáng 
hoặc đầu giờ chiều. Thông điệp qua qua sự thể hiện của một 
giọng nam và một giọng nữ nói về tình hình mua bán người tại 
Việt Nam và giới thiệu về dự án Đường dây nóng phòng 
chống mua bán người cũng như số điện thoại của đường dây 
nóng. Trong đoạn cuối của thông điệp, hai giọng đọc cùng 
nhấn mạnh rằng Đường dây nóng mong muốn lắng nghe và 
hỗ trợ tất cả người gọi tới. Chúng ta cũng có thể lắng nghe 
thông điệp trực tuyến. Chúng tôi để đường link lịch phát sóng 

bên dưới. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ 
nghe và cho chúng tôi ý kiến về thông điệp 
này. 

 

Link lịch phát sóng trên VOV1: 

http://vov1.vov.vn/Default.aspx 

 

Hà Nội, tháng 10 năm 2013 – Vol 2- Ấn phẩm 10 

 

 

TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI  
HÀ NỘI 

 

NỘI DUNG 

TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI HN      1 

PHÁT THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG TRÊN ĐÀI 

TIẾNG NÓI VIỆT NAM      1 

HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG MBN TẠI  
NHẬT BẢN           22 
TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM               2 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG                       2 

Trên: Giảng viên Đỗ Thị Ninh Xuân 
Dưới: Các nhân viên tư vấn chăm chú nghe giảng 
 

PHÁT THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG VỀ 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG MUA 
BÁN NGƯỜI TRÊN ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT 
NAM 

 

http://vov1.vov.vn/Default.aspx


 
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hội thảo về:”Phát triển mạng lưới phòng chống mua 
bán người giữa các nước châu Á” đã được tổ chức từ 
ngày 20/10 đến 3/11/2013 tại Nhật Bản. Ba đại biểu 
thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em – Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội đại diện cho Việt Nam tham dự 
hội nghị. Trong thời gian hội nghị, 15 đại biểu đến từ 
các nước châu Á được học về cách thức Nhật Bản 
chống lại nạn buôn bán người. Nhóm đại biểu Việt Nam 
đã có 2 ngày tập huấn phục vụ cho các nhu cầu cụ thể 
tại Việt Nam, thăm quan các tổ chức có đường dây 
nóng hoạt động và các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 
người nước ngoài tại Nhật Bản. 
 
Tại đường dây nóng quốc gia Nhật Bản – Trung tâm 
Đường dây nóng Yorisoi – các đại biểu được biết về hệ 
thống quản lý và quy trình làm việc của đường dây 
nóng. Những giải thích chi tiết về cách điền vào mẫu 
phom cho các ca, chia sẻ thông tin giữa các nhân viên 
tư vấn cùng với các lý do sử dụng hệ thống thông tin 
thực sự rất hữu ích cho các đại biểu.  
 

HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG MUA 

BÁN NGƯỜI TẠI NHẬT BẢN 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

１）Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài: tháng 

1 đến 10/2013 

Số lượng công nhân làm việc ở nước ngoài trong 

tháng 10/2013 là 7.496 người và trong năm 2013 đã 

lên đến 70.253 người. Đài Loan là nước nhận nhiều 

lao động Việt Nam nhất, tiếp theo đó là Nhật Bản và 

Hàn Quốc. Các thông tư số 21 và 22 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội ban hành vào cuối 

tháng 10 vừa qua, cung cấp các hình thức hợp đồng 

với người lao động và mức trần ký quỹ cho công ty. 

Hai thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 12 

năm 2013.  
http://www.viet-jo.com/news/statistics/131104123928.html 

（Số liệu về số lượng lao động Việt Nam ở nước ngoài: Vietjo, 

Tiếng Nhật） 

http://www.thanhniennews.com/index/pages/20131114-vietnam-

tightens-control-of-overseas-employment.aspx 

（Bài báo về Thông tư 21 và 22, báo Thanhniennews) 

 
2) Nghị định số 136/2013/NĐ-CP 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính 
sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội đã được ban hành ngày 21 tháng 10 năm 
2013. Nghị định quy định rằng các nạn nhân của 
buôn bán người cùng với nạn nhân của bạo lực 
gia đình và bóc lột tình dục được hưởng sự bảo 
vệ khẩn cấp tại cộng đồng hoặc Trung tâm Bảo 
trợ Xã hội. Các nạn nhân buôn bán ở tại các cơ 
sở tạm trú ngắn hạn bao gồm các Trung tâm Bảo 
trợ Xã hội sẽ được hỗ trợ bữa ăn trong 30 ngày 
theo Nghị định số 09/2013/NĐ-CP. Nghị định 
cũng đưa ra thời gian hỗ trợ tối đa cho đối tượng 
xã hội trong vòng 3 tháng.  

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM              

 

Trên: Bài thuyết trình về Báo cáo quốc gia Việt Nam 

Dưới:  Đại biểu Việt Nam (từ trái qua: Ông Nguyễn Công 

Hiệu – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ 

Truyền thông (TTTV&DVTT), bà Hồ Thị Mai và bà Phan 

Việt Hồng – Nhân viên tư vấn thuộc TTTV&DVTT) 

    

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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 Tháng 12: 

 Tập huấn hoạt động truyền thông tại An 
Giang 

 Phát sóng thông điệp trên đài Tiếng nói Việt 
Nam 

 Xây dựng phần mềm cho đường dây nóng 

 

 

 

 

http://www.viet-jo.com/news/statistics/131104123928.html

