
 

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

Chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn mẫu về “Kỹ năng truyền 
thông” tại xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang trong 
hai ngày 14 và 15/1/2014. Giảng viên là bà Mạc Thị Liên – 
Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà 
Giang và bà Ấu Thị Thu Hoài – cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội, Sở LĐTBXH Hà Giang. Đợt tập huấn tập trung vào đội 
ngũ tuyên truyền viên tại cộng đồng, là những người sẽ thực 
hiện các hoạt động truyền thông về phòng chống mua bán 
người cũng như giới thiệu đường dây nóng phòng chống mua 
bán người cho người dân tại nơi họ sinh sống. Tham gia lớp 
tập huấn gồm 30 học viên là các trưởng thôn, cán bộ hội Phụ 
nữ, công an và biên phòng trên địa bàn xã Bạch Đích.  

Một số nội dung chính thảo luận trong quá trình tập huấn như: 
định nghĩa và một số hình thức mua bán người, khung pháp 
lý về MBN tại Việt Nam, hợp tác giữa Việt Nam và Trung 
Quốc, hệ thống hỗ trợ nạn nhân, lên kế hoạch và thực hiện 
hoạt động truyền thông phòng chống MBN…Những thảo luận 
trên đều được gắn với tình hình thực tế tại tỉnh Hà Giang nói 
chung và trên địa bàn xã Bạch Đích nói riêng. Tiếp đó, các 
biện pháp phòng chống MBN và thách thức trong việc thực 
hoạt động truyền thông đã được chia sẻ qua hoạt động thảo 
luận nhóm và thảo luận chung.  

Hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh miền núi Hà Giang 

nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống đòi hỏi chúng tôi phải 

xem xét đến vấn đề rào cản ngôn ngữ và hạn chế trong cơ sở 

hạ tầng thông tin. 

Với sự giúp đỡ của ông Đoàn Thế Vinh – Cục Cánh sát hình 

sự thuộc Bộ Công an và là thành viên Nhóm công tác dự án, 

chúng tôi đã tổ chức một buổi tập huấn cho các nhân viên tư 

vấn tại Hà Nội ngày 9/1/2014. Từ tháng 10-12/2013, tổng đài 

Hà Nội đã nhận được 83 cuộc gọi liên quan đến mua bán 

người trong đó 1/3 cuộc gọi liên quan đến việc mất tích của 

người thân trong gia đình hay của bạn bè.  

 

Chính từ thực tế trên, các nhân viên tư vấn có nhu cầu tìm 

hiểu cách xử lý các cuộc gọi liên quan đến vấn đề người dân 

mất tích, các thông tin cần hỏi từ người gọi trước khi chuyển 

tuyến sang cho công an. Các học viên đặt ra các câu hỏi dựa 

trên ca cụ thể và đã nhận được những chia sẻ, tư vấn thiết 

thực từ chuyên gia. Buổi tập huấn đã thực sự hữu ích khi 

cung cấp nhiều thông tin cụ thể và rõ ràng cho các học viên.  
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Dự án đã tiến hành in lịch năm 2014 nhằm quảng bá thông tin 

số điện thoại và các dịch vụ mà đường dây nóng cung cấp. 

62.000 tờ lịch sẽ được chuyển cho 2.600 xã thuộc 131 huyện 

của 14 tỉnh có nguy cơ cao về nạn mua bán người. Lịch sẽ 

được treo tại các trụ sở xã và tại nhà các trưởng thôn xóm, nơi 

mọi người hay đến để gặp gỡ, họp mặt. Chúng tôi mong muốn 

qua kênh truyền thông này có thể đưa thông tin của đường dây 

nóng đến cho nhiều người dân sống tại cộng đồng và hy vọng 

tờ lịch sẽ như một cây cầu thông tin kết nối những người cần sự 

giúp đỡ, hỗ trợ đến với đường dây nóng.  

 

IN LỊCH DỰ ÁN 2014 
 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt Nam  

1) Mạng lưới phòng chống mua bán người tại Hà Nội, Việt 

Nam 

Cuộc họp của Mạng lưới phòng chống mua bán người đã 

được tổ chức tại Hà Nội ngày 17/1/2014. Mạng lưới bao gồm 

các tổ chức nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ hoạt 

động liên quan đến phòng chống mua bán người. Tổ chức Di 

cư Quốc tế (IOM) và tổ chức Tầm nhìn Thế giới (WV) cùng 

đứng ra tổ chức buổi họp trên với sự tham dự của khoảng 25 

đại biểu đến từ 11 tổ chức. Các tổ chức đã giới thiệu về các 

hoạt động của mình trong năm 2013 & 2014, tiếp đó là phần 

chia sẻ thông tin và trả lời câu hỏi của các đại biểu. Cũng tại 

buổi họp, tổ chức MTV Exit trình bày khảo sát KAP (kiến thức, 

thái độ và thực hành) về di cư an toàn. 1.900 người dân Việt 

Nam đã tham gia trả lời cuộc khảo sát. Kế hoạch hợp tác 

chung cho năm 2014 giữa các tổ chức sẽ được thảo luận, trao 

đổi qua email và dự kiến buổi họp kế tiếp sẽ được tổ chức vào 

tháng 2/2014. 

 

2) Số lượng người lao động Việt Nam ở nước ngoài đạt 

88.000 trong năm 2013 

Số lượng lao động Việt Nam ở nước ngoài đạt 88.000 người, 

vượt 3.000 người so với mục tiêu chính phủ (85.000 người) 

trong năm qua. Điểm đến chủ yếu của các lao động là Đài 

Loan (khoảng 46.000 người) và Nhật Bản (khoảng 10.000 

người) tiếp theo là Malaysia, Hàn Quốc và Lào. Cục Quản lý 

lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội ước tính con số này sẽ đạt 90.000 người vào năm 2014. 

 

http://www.viet-jo.com/news/statistics/140107012810.html 

http://www.viet-jo.com/news/social/140122091647.html 

（dựa vào bài viết trên trang Vietjo) 

 

 

Trên: Lịch dự án năm 2014 
Dưới: Họp nhóm mạng lưới phòng chống MBN 

 

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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TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM              

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 Tháng 2:  

 Bố trí trang thiết bị cho đường dây nóng 

 Hoạt động truyền thông tại An Giang và 
Hà Giang 

 Xây dựng phần mềm cho đường dây 
nóng 
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