
 

 

 
 

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

 

Đường dây nóng phòng chống mua bán người được hình thành 
trên hoạt động có sẵn của Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ Trẻ em 
nhằm tăng cường chức năng nhận cuộc gọi liên quan đến mua 
bán người. Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ Trẻ em (Child Helpline 
Việt Nam) đăng cai tổ chức hội nghị khu vực hai năm một lần của 
Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ Trẻ em Quốc tế (CHI) với chủ đề 
“Tiếng nói của trẻ em và thanh thiếu niên khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương, Đối thoại chính sách lần thứ nhất và Tham vấn khu 
vực cho Đường dây Tư vấn và Hỗ trợ Trẻ em lần thứ 6” từ ngày 
26 đến 28/11/2013 tại Hà Nội. Mạng lưới CHI toàn cầu bao gồm 
173 đường dây hỗ trợ trẻ em và đường dây nóng bảo vệ trẻ em 
tại 142 quốc gia. Có gần 50 đại biểu đến từ 25 nước trong khu 
vực Châu Á-Thái Bình Dương như In-đo-nê-sia, Afganistan, Fiji, 
Úc, Mông Cổ, Kazakhstan tham dự hội nghị. 

Trong ngày đầu, các bài thuyết trình về Child Helpline Việt Nam 

và những hoạt động của Đường dây được các tổ chức chính phủ 

và quốc tế trình bày. Một phim ngắn về Child Helplines và Đường 

dây nóng phòng chống mua bán người cũng đã được trình chiếu. 

Sau đó, các kết quả nghiên cứu về các đường dây Child 

Helplines trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương được chia sẻ 

và thảo luận. Những bài thuyết trình thú vị về việc sử dụng công 

nghệ mới trong bảo vệ trẻ em (ví dụ như sử dụng tin nhắn SMS), 

đối thoại chính sách và các thảo luận nhóm nhằm hình dung và 

phát triển các chiến lược đến năm 2015 và các năm sau đó được 

lần lượt thực hiện trong ngày thứ hai. Vào ngày cuối, các đại biểu 

đã đến thăm Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và có những thảo luận 

sôi nổi và đặt câu hỏi cho Child Helpline Việt Nam cũng như cho 

Đường dây nóng phòng chống mua bán người. Child Helpline 

Việt Nam được coi như một trong những đường dây nóng điển 

hình để giới thiệu cho các đại biểu. Các đại biểu bày tỏ sự quan 

tâm về hệ thống hoạt động của đường dây như các chính sách 

để nhân viên tư vấn gắn bó lâu dài, hay vấn đề về tập huấn và 

hợp tác với các nước trong khu vực. 

 

Cuộc họp Nhóm công tác dự án cấp trung ương lần 2 được tổ 
chức tại Hà Nội ngày 8/11/2013 với sự đại diện tham gia của Cục 
Phòng chống tệ nạn xã hội, Cục Quản lý Lao động ngoài nước 
thuộc Bộ LĐTB&XH và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau báo 
cáo Dự án từ tháng 7/2012 đến nay và kế hoạch hoạt động đến 
cuối năm tài chính tháng 3/2014, chúng tôi đã dành thời gian 
thảo luận việc làm thế nào để thực hiện các hoạt động chính theo 
đúng kế hoạch như xây dựng cuốn danh bạ điện tử, quảng bá 
đường dây nóng trên đài truyền hình và xây dựng văn bản pháp 
lý về việc hợp tác giữa các cơ quan chính phủ có liên quan.  
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Chúng tôi đã có buổi tổng kết chia sẻ thông tin về “Hội thảo 

thúc đẩy mạng lưới phòng chống mua bán người giữa các 

nước châu Á” tổ chức tại Nhật Bản ngày 16/12 vừa qua với 

sự tham dự của 21 cán bộ nhân viên của Trung tâm Tư vấn 

và Dịch vụ Truyền thông (TTTVDV&TT), Văn phòng JICA 

Việt Nam và văn phòng dự án. Các bài trình bày được chia 

sẻ ngắn gọn về các nội dung: hệ thống hoạt động của các 

đường dây nóng tại Nhật Bản, những điểm khác biệt so với 

đường dây nóng tại Việt Nam và những điểm có thể áp dụng 

vào hoạt động của đường dây nóng ở Việt Nam. Ông 

Nguyễn Công Hiệu, Phó Giám đốc TTTVDV&TT, đề cập đến 

đạo đức nghề nghiệp của các nhân viên tư vấn, sự kết nối 

mạnh mẽ của các đường dây nóng ở Nhật Bản và nhấn 

mạnh nhu cầu kết nối mạng lưới tại Việt Nam. 

 

TÓM TẮT HỘI THẢO TẠI NHẬT BẢN 

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

Ngôi nhà Bình yên: “Tự truyện của nạn nhân bị mua 
bán trở về” qua lời kể của 9 nạn nhân  

Ngôi nhà Bình yên ở Hà Nội là nơi tạm lánh cho các 

nạn nhân bạo lực gia đình và mua bán người. Ngôi 

nhà Bình yên thuộc sự quản lý của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam và đã cung cấp nơi ở tạm thời cho 

636 nạn nhân bị mua bán trong suốt 6 năm qua. 

Cuốn tự truyện nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan 

Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID). 

Cuốn tự truyện là tập hợp những câu chuyện của 

các nạn nhân bị mua bán trở về được Ngôi nhà 

Bình yên hỗ trợ, được biên tập cẩn thận và trình bày 

kèm với những bức hình độc đáo. Chín câu chuyện 

chia sẻ cho chúng ta chuỗi những sự kiện và hành 

động d n đến việc họ bị rơi vào tay những kẻ mua bán 

người Các câu chuyện cũng cho biết làm cách nào 

các nạn nhân đã liên lạc được với gia đình và quá 

trình họ được giải cứu trở về. Cuốn tự truyện đã được 

dịch và xuất bản sang tiếng Anh. Trong thời gian ngắn 

sắp tới, cuốn tự truyện sẽ được đăng tải trên trang 

website của Ngôi nhà Bình yên.  

 

Trang điện tử của Ngôi nhà Bình yên: 

http://www.peacehousevietnam.com/ind 

 

x.php 

（Trang web của Ngôi nhà Bình Yên） 

 

 

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM              
 

 

Trên: Ba đại biểu trình bày về kết quả đạt được sau 
đợt Hội thảo tại Nhật Bản 
Dưới: Cuốn danh bạ điện thoại Bộ LĐTB&XH 

 

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 
 

Tháng 1: Tập huấn hoạt động truyền thông tại An Giang 

     Xây dựng phần mềm cho đường dây nóng 

      

 

 

 

 

 

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG IN TRÊN CUỐN 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI BỘ LĐTB&XH 
 
Số điện thoại của đường dây nóng phòng chống mua bán 

người được in ở mặt sau và bên trong cuốn Danh bạ điện 

thoại của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) 

trong lần tái bản mới năm 2014. Đây là một phần trong các 

hoạt động truyền thông của dự án nhằm đảm bảo các cán bộ 

thuộc Bộ LĐTB&XH và các Sở LĐTB&XH toàn quốc biết thông 

tin về Đường dây nóng phòng chống mua bán người. 
 

http://www.peacehousevietnam.com/indx.php
http://www.peacehousevietnam.com/indx.php
http://www.peacehousevietnam.com/indx.php

