
 

 

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

 

Sau các lớp tập huấn tại An Giang từ tháng 10 đến tháng 12/2013, 

Sở LĐ-TBXH An Giang tổ chức các hoạt động truyền thông cộng 

đồng tại 30 điểm và 10 trường cấp hai trong tháng 2 và 3/2014. 

Hoạt động truyền thông tại trường học nhắm đến các em học sinh 

và cũng nhấn mạnh độ tuổi của nạn nhân bị mua bán ngày càng 

trẻ hơn trước. Anh Phan Văn Cường, một nhân viên tư vấn giàu 

kinh nghiệm về mảng phòng chống mua bán người tại Tổng đài Hà 

Nội, đã tham gia giúp đỡ tổ chức hoạt động truyền thông mẫu tại 

trường học với sự tham gia của 300 đến 400 em học sinh. Chúng 

tôi hy vọng các em học sinh sẽ chia sẻ những thông tin về mua 

bán người với gia đình sau khi tham gia hoạt động truyền thông.  

Mỗi hoạt động truyền thông tại mỗi điểm cộng đồng sẽ thu hút từ 

30 đến 40 người. Một buổi truyền thông bao gồm chia sẻ thông tin 

mua bán người và giới thiệu thông tin về số điện thoại đường dây 

nóng phòng chống mua bán người. Cách thức tổ chức buổi truyền 

thông cũng đa dạng và phong phú thông qua các thảo luận nhóm 

nhỏ hay kể những câu chuyện thực tế tại địa phương.  

Hoạt động truyền thông của chúng tôi đã nhận được sự quan tâm 

từ chính quyền địa phương và hoạt động truyền thông tại trường 

cấp hai Vĩnh Xương, huyện Tân Châu tổ chức ngày 15/3 đã được 

đăng lên cổng thông tin điện tử An Giang
1
. Hoạt động thu hút được 

sự tham gia của hơn 400 học sinh khối lớp 8 và lớp 9. Hy vọng 

rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều tin tức và hoạt động của dự 

án được đăng lên các phương tiện tuyền thông đại chúng.  

http://www.angiang.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jPoBBLczdTE

wODUBMXA0eLICNfLws34yAjE_2CbEdFAL-

nBKI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/web+content/agportal/sa-tin-

tuc/483aba80434f285d88f4f81887efefcb 

 

 
Buổi họp Nhóm công tác dự án cấp trung ương lần thứ 3 đã được 

tổ chức ngày 11/3/2014 tại Hà Nội. 

Hoạt động thực hiện từ tháng 11/2013 đến 3/2014, các hoạt động 

đang tiến hành và kế hoạch cho năm tài chính 2014 (từ tháng 

4/2014 đến 3/2015) đã được trình bày trong quá trình họp. Một số 

đề xuất được đưa ra trong quá trình họp như nên tăng cường hợp 

tác với Văn phòng Hỗ trợ lao động ngoài nước thuộc Cục Quản lý 

lao động ngoài nước, chia sẻ bản mềm tờ gấp giới thiệu Đường 

dây nóng cho Hội Phụ nữ, biên phòng và các cơ quan liên quan có 

thể tự in ấn khi cần cho hoạt động truyền thông.  

Chúng tôi cũng thảo luận với các thành viên Nhóm dự án về các 

bước thực hiện và dự thảo đề cương cho văn bản về cơ chế phối 

hợp giữa các bộ ngành trong hoạt động của đường dây nóng. Bà 

Đỗ Thị Ninh Xuân, nguyên Phó Cục của Cục Phòng chống Tệ nạn 

Xã hội là chuyên gia xây dựng văn bản này. Trước đây, bà Xuân 

cũng đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện 02 đợt tập huấn cho nhân viên 

tư vấn về các cơ sở pháp lý phòng chống nạn mua bán người. Với 

kinh nghiệm lâu năm và đã trực tiếp xây dựng nhiều văn bản pháp 

lý, chúng tôi hy vọng chuyên gia sẽ giúp dự án xây dựng được một 

văn bản mang tính thực tiễn cao.  
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Từ ngày 18 đến 20/2/2014, hội thảo vùng Mekong lần thứ 5 đã 

được tổ chức tại Băng-Cốc với chủ đề “ Phương pháp tiếp cận qua 

Nhóm công tác dự án trong việc bảo vệ nạn nhân bị mua bán: Chia 

sẻ kinh nghiệm với các nước trong khu vực sông Mekong”. Đại 

biểu Việt Nam bao gồm 2 nhân viên tư vấn của Tổng đài, đại diện 

Hội Phụ nữ tỉnh Hà Giang và đại diện của Sở LĐ-TB&XH An 

Giang. Trong hai ngày hội thảo các bài trình bày về dự án phòng 

chống MBN của Thái Lan, báo cáo quốc gia của những nước tham 

dự về việc hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hồi hương và tái hòa nhập 

cộng đồng đã được chia sẻ. Chủ đề chính của hội thảo lần này 

cũng được đưa vào các thảo luận nhóm nhỏ nhằm đưa ra các giải 

pháp, khuyến nghị. Đại biểu Việt Nam tham dự một cách tích cực 

vào các phần thảo luận, đặt câu hỏi dựa trên kinh nghiệm của 

mình. Trong ngày 20/2, đại biểu được thăm nhà tạm lánh cho phụ 

nữ và nam giới. Chuyến thăm quan này rất bổ ích và chúng tôi đã 

tìm hiểu cách xử lý sáng tạo khi gặp khó khăn thách thức cũng như 

đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dân. 

 

 

 

HỘI THẢO VÙNG MEKONG TẠI BĂNG-CỐC 
 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt Nam  

1) Số nạn nhân nhân MBN sống sót năm 2013 

Ngày 18/12/2013, nhóm công tác COMMIT đã tổ chức họp và báo 

cáo những kết quả đạt được trong năm 2013. Trong năm 2013 có 

507 ca (487 ca trong năm 2012, tăng 4%), 982 nạn nhân (883 nạn 

nhân trong năm 2012, tăng 11%) và 697 đối tượng. Số lượng nạn 

nhân bị đưa sang Trung Quốc đang tăng lên và chiếm 70% trong 

tổng số nạn nhân bị mua bán. Trong đó có 214 ca khởi tố được 

512 đối tượng và 31 đối tượng đã bị kết án với mức 15 đến 20 

năm tù giam, 161 nạn nhân có độ tuổi từ 7 đến 15 . Tình hình buôn 

bán và bắt cóc phụ nữ, trẻ em tại các tỉnh biên giới phía Bắc như 

Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh đang là một thách thức 

lớn với những nhà quản lý với 37 ca trong năm 2013.  

 

2) Lao động Việt Nam tại Nhật Bản tăng 40% trong năm 
2013  

Theo số liệu công bố của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, 

ngày 31 tháng 10 năm 2013, số lượng lao động nước ngoài tại 

Nhật Bản là 707.504 người, đánh dấu kỷ lục cao nhất với mức 

tăng 5% so với năm 2012. Trong số đó, số lao động Trung Quốc 

chiếm 303.886 người, tiếp theo là Brazil và Philippines. Việt Nam  

đứng thứ 4 với 47.537lao động. Tỉ lệ lao động làm việc của Việt 

Nam giữ mức tăng cao nhất 40% so với Trung Quốc (3%), Brazil 

(7%) và Philipines (10%). 

 

 

 

Đại biểu Việt Nam tại hội thảo khu vực Mekong lần thứ 5  

 

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 4:  

 Lắp đặt trang thiết bị đường dây nóng 

 Xây dựng phần mềm đường dây nóng 

 

 


