
 

 

 

 

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

 

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

 

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, Hội thảo liên kết với Cục Phòng 

chống tệ nạn xã hội (DSEP), Bộ LĐTBXH đã được tổ chức 

tại tỉnh Hòa Bình. Hội thảo đã diễn ra trong 2 ngày với 2 nội 

dung chính: học tập trên mô hình nhóm đồng đẳng cho các 

nạn nhân bị buôn bán (hỗ trợ bởi UNICEF) và giới thiệu về 

đường dây nóng phòng chống mua bán người 

Nội dung về đường dây nóng được trình bày bởi Cố vấn 

trưởng dự án. Bao gồm các hoạt động của dự án, điểm mạnh 

và những khó khăn thách thức đối với đường dây nóng, mối 

quan hệ hợp tác giữa Dự án và Cục phòng chống tệ nạn xã 

hội, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác 

giữa các cơ quan chức năng có liên quan. Bà Hoàng Lê Thủy, 

Trưởng tổng đài - Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông 

trao đổi về các kỹ năng cần thiết trong việc giao tiếp với nạn 

nhân bị mua bán: kỹ năng lắng nghe tích cực, kĩ năng phản 

hồi, kỹ năng đặt câu hỏi và kinh nghiệm của các vị đại biểu 

tham gia hội thảo. 

Ông Phạm Ngọc Dũng – thành viên nhóm Công tác chỉ đạo 

và hướng dẫn thảo luận nhóm. Mỗi nhóm trả lời một câu hỏi 

liên quan đến vấn đề hợp tác và vai trò của các cơ quan chức 

năng có liên quan với đường dây nóng. Đặc biệt, một số 

nhóm đã đề cập đến tầm quan trọng của việc thu thập thông 

tin ban đầu, sàng lọc thông tin quan trọng, báo cáo đường dây 

nóng từ các cơ quan nhận được thông tin, cơ chế phối hợp 

của cơ quan chức năng có liên quan. 

Được sự hỗ trợ và tạo thuận lợi khéo léo của Ông Pham Ngọc 

Dung và ý kiến kịp thời từ Bà Lê Thị Hà, Phó Giám đốc Cục 

phòng chống tệ nạn xã hội, các nhóm thảo luận trình bày xuất 

sắc phần thảo luận của nhóm mình. Hội thảo đã giúp cho các 

vị đại biểu tham gia hiểu rõ phương thức hoạt động của 

đường dây nóng cũng như giúp họ ghi nhớ số điện thoại của 

đường dây nóng – 18001567. 

3 月 11 日、第三回中央レベルワーキンググループ

会議を開催しました。社会悪防止局の代表が当日

急きょ参加できなくなりましたが、公安省と社会保

護局の代理参加を含めほぼ全員揃っての会議とな

りました。 

昨年 11 月の前回の会議からこれまでの活動成

果、および現在進行中の活動について報告、また

日本の会計年度末が近いことから 2014 年度の計

画を共有しました。海外労働局からは Migrant 

Resource Centre との協力の強化が提案されまし

た。女性連合、国境警備隊からはリーフレットのソ

フトコピー共有の要請があり、各機関を通じてホット

ラインの周知が図ることとなりました 

また、ワーキンググループ機関との間で定める合

意文書作成の手順、概要についても協議しました。
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Trên: Bà Hoàng Lê Thủy đang lắng nghe ý kiến từ các vị đại biểu 

Giữa: Thảo luận nhóm 

Dưới: Ông Phạm Ngọc Dũng tổng kết phần thảo luận 

 

Nhằm tăng cường độ phủ sóng của hệ thống đường dây nóng, Dự 

án đã và đang tiếp tục phát triển các cơ sở dữ liệu sau: danh bạ 

điện tử - một cơ sở dữ liệu để ghi lại và phân tích các cuộc gọi, 

hướng dẫn về hoạt động đường dây nóng, và một văn bản phối 

hợp liên ngành để làm rõ các mối quan hệ hợp tác giữa các cơ 

quan có liên quan. 



 

 

 
Các cuộc họp thường xuyên với nhân viên tư vấn cũng là một phần 

quan trọng của các hoạt động của dự án để xác định những thách 

thức và hiểu rõ nhu cầu cần thiết xây dựng năng lực của các nhân 

viên tư vấn. 

Thông tin cho danh bạ điện tử đã được thu thập và hiện đang được 

xử lý; việc nhập dữ liệu sẽ bắt đầu ngay sau khi phần mềm đã sẵn 

sàng. Phát triển văn bản pháp lý đang được tiến hành với sự hỗ trợ 

của một nhà tư vấn có kinh nghiệm. Đối với tài liệu hướng dẫn hoạt 

động của đường dây nóng, chúng tôi đã chọn ra một chuyên gia tư 

vấn kinh nghiệm từng làm việc tại Child Helpline. Việc phát triển tài 

liệu hướng dẫn và phần mềm sẽ được tiến hành trong tháng 5 năm 

2014. 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt Nam  

1）Việt Nam nhận được 11 tỷ đô la trong năm 2013  

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế Giới, năm 2013 Việt Nam nhận 

được 11 tỷ đô la (năm 2012 là 10 tỷ đô la). Điều này cho thấy 

Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, và đứng 

thứ 9 trên thế giới, thứ hạng như năm 2012. Danh sách kiều hối 

thế giới đứng đầu là Ấn Độ (70 tỷ USD), tiếp theo là Trung Quốc 

(60 tỷ USD) và Philippines (25 tỷ USD). Ước tính các quốc gia 

Đông Nam Á nhận được 112 tỷ USD (4,8%), trong khi kiều hối 

trên toàn thế giới đạt 404 tỷ USD (3,5%).  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/04/11/remittances-

developing-countries-deportations-migrant-workers-wb  (World Bank news) 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-

1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief22.pdf (Migration and 

Development Brief 22) 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROS

PECTS/0,,contentMDK:23554937~pagePK:64165401~piPK:64165026~theS

itePK:476883,00.html 

(Infographic: Migration and Remittance: Recent Developments and Outlook) 

 

2) Số lượng sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tăng 43,8% 

Theo báo cáo tính đến ngày 01 tháng 05 năm 2013, số lượng sinh 

viên Việt Nam tại Nhật Bản là 6.290 tăng 43,8%, làm cho Việt 

Nam trở thành nước có sinh viên tại Nhật Bản đứng thứ 3 trên thế 

giới. Số lượng sinh viên lớn nhất đến từ Trung Quốc (81.884) và 

nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên (15.304), mặc dù đã giảm 

lần lượt là 5,1% và 8,1% . 

Tổng số sinh viên nước ngoài ở mức 135.519 (▲ 

1.6%). 

http://www.vietjo.com/news/statistics/1404220219

34.html 

 

 

 

 

Trên: Thảo luận với các chuyên gia tư vấn phát triển văn 
bản phối hợp liên ngành 

Dưới: Họp nhân viên tư vấn 

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 5：  

- Họp nhóm công tác tại An Giang và Hà 

Giang 

- Phát triển phần mềm cho đường dây nóng 
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