
 

 

 

 

 

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

HỌP NHÓM CÔNG TÁC DỰ ÁN 

Lớp tập huấn về hoạt động truyền thông cho các cán bộ 

Bộ đội Biên phòng làm việc thường xuyên với cộng đồng 
đã được tổ chức tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang từ 13-
14/5. Tập huấn này nhằm mục đích giới thiệu các phương 
pháp để tạo nên một buổi truyền thông dễ hiểu và hấp dẫn 
hơn. Sau bài giảng, 30 học viên trong lớp được chia ra 
các nhóm nhỏ và cùng xây dựng kế hoạch cho một hoạt 
động truyền thông. Tiếp đó, từng nhóm thay phiên nhau 
trình bày bản kế hoạch của nhóm mình. Các câu hỏi, ý 
kiến cũng như đề xuất  về mục đích, mục tiêu của hoạt 
động, làm thế nào có thể truyền tải nội dung đến cho 
người dân hay các cách sử dụng công cụ truyền 
thông…đã được các nhóm đưa ra sau mỗi bài trình bày. 
Với kinh nghiệm của mình, các giảng viên đã khéo léo 
đưa ra các câu hỏi mở cho học viên, giới thiệu các trò 
chơi và bổ sung kiến thức về pháp luật nhằm giúp các học 
viên tổ chức được một buổi tập tuyên truyền tốt, hiệu quả.  

 

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: Tập huấn hoạt động truyền thông cho Bộ đội Biên phòng 
Giữa: Nhân viên tư vấn tại Trung tâm kết nối tỉnh An Giang 
Dưới: Họp Nhóm công tác tỉnh An Giang 

 

Cùng kết hợp với việc lắp đặt trang thiết bị cho Trung tâm 

kết nối tại An Giang, chúng tôi đã tổ chức họp Nhóm công 

tác dự án tại đây ngày 15/5. Nhóm dự án chia sẻ những 

kết quả đạt được trong năm tài chính 2013 và ông Nguyễn 

Hoàng Khanh, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Bảo 

vệ Trẻ em báo cáo kết quả đạt được từ đầu năm 2014 và 

trình bày kế hoạch đến cuối năm. Ông Nguyễn Trung 

Nghĩa, cán bộ Trung tâm, chia sẻ về số điện thoại mới của 

Đường dây nóng An Giang. Sau các bài trình bày, thành 

viên nhóm công tác có những thảo luận xoay quanh việc 

thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông tại cộng 

đồng cũng như nâng cao nhận thức của người dân về 

phòng chống mua bán người và về đường dây nóng. 

 

LẮP ĐẶT TRANG THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

Trang thiết bị đường dây nóng đã được chuyển đến An 

Giang và Hà Giang trong đầu tháng 5. Chúng tôi tham gia 

kiểm tra việc lắp đặt tại An Giang (15/5) và Hà Giang 

(22/5). Hiện tại tổng đài và các trung tâm kết nối đã sẵn 

sàng cho việc tiếp nhận cuộc gọi. Đây được xem như một 

bước tiến lớn của dự án Đường dây nóng phòng, chống 

mua bán người trong việc đưa các trung tâm vào hoạt 

động và bắt đầu tiếp nhận các cuộc gọi liên quan.  
 

Thông tin chính trong ấn phẩm tháng này phản ánh nhiều về chuyến công tác tại tỉnh 

dự án An Giang từ ngày 13 đến 16/5 với các hoạt động: hội thảo tập huấn; lắp đặt, xác 

nhận và bàn giao trang thiết bị cho Trung tâm kết nối An Giang; tổ chức họp Nhóm 

công tác dự án; và đón tiếp phóng viên báo chí đưa tin về đường dây nóng.  

 



  

 

Hội thảo phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an 
đã được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 8/5. Buổi hội thảo diễn 
ra trong một ngày với sự kết hợp giữa Bộ Công an và các 
tổ chức phi chính phủ. Buổi sáng được dành cho việc chia 
sẻ kinh nghiệm trong công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm 
hại tình dục trẻ em, kết hợp với tổ chức Trẻ em Rồng 
xanh. Nửa thời gian còn lại được dành riêng cho Đường 
dây nóng và các hoạt động của Đường dây nóng với Bộ 
Công an. Thành phần tham dự bao gồm các cán bộ đến 
từ 12 tỉnh và 4 đại diện Cục Cảnh sát Hình sự.  

Phiên hội thảo buổi chiều bắt đầu với bài phát biểu của 
ông Trần Văn Toản, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình 
sự, nhấn mạnh về việc làm sao có thể hợp tác với Đường 
dây nóng. Hai thành viên nhóm dự án trình bày về dự án 
Đường dây nóng và các dịch vụ của nó. Sau đó, các đại 
biểu được chia thành các nhóm nhỏ và thảo luận về thông 
tin cần thiết mà Đường dây nóng cần thu thập khi chuyển 
tuyến cuộc gọi đến cho phía công an, các thủ tục và làm 
cách nào để hợp tác một cách chính thức giữa Đường dây 
nóng và cơ quan công an.  

Qua các bài thảo luận nhóm, chúng tôi thu được nhiều 

thông tin hữu ích và khẳng định được tầm quan trọng 

trong việc lấy thông tin chính xác từ người gọi. Một đề 

nghị từ các đại biểu tham gia nêu rằng công an địa 

phương sẽ chuyển thông tin phản hồi lại cho người gọi về 

cách họ xử lý ca đó như thế nào và nó cũng khích lệ việc 

thiết lập nên một cơ chế quản lý theo dõi ca. Chúng tôi sẽ 

tăng cường làm việc và Đường dây nóng phòng chống 

MBN sẽ đóng vai trò bổ sung và hỗ trợ cho đường dây 

nóng sẵn có của Bộ Công an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức về phòng chống mua bán người tại Việt 
Nam  

1）Tình hình mua bán người tại Việt Nam trong quý 

I/2014 

Tại cuộc họp các Đại sứ và Trưởng nhóm Điều phối 

các cơ quan không chính thức về giới họp ngày 

26/5, đại diện Bộ Công an và tổ chức Di cư Quốc tế 

(IOM) đã có những bài trình bày về hiện trạng của 

nạn mua bán người tại Việt Nam và các biện pháp 

chống lại nạn MBN thực hiện bởi Liên Hợp quốc 

(UN) tại Việt Nam. Theo báo cáo, trong quý I/2014 

đã có 98 vụ phạm tội mua bán người với 156 đối 

tượng và 192 nạn nhân.  

 

Trên: Phỏng vấn cán bộ Cục BVCSTE 
Dưới: Hội thảo phối hợp với Bộ Công an 

 

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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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
 

Tháng 6:  

 Họp Nhóm công tác tỉnh Hà Giang 

 Xây dựng phần mềm đường dây nóng 

 

 

HỘI THẢO PHỐI HỢP VỚI BỘ CÔNG AN 
 

QUẢNG BÁ ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN THÔNG TIN 

ĐẠI CHÚNG 

Một số cơ quan báo đài của An Giang và các tỉnh khác đã đi cùng 

chúng tôi trong đợt công tác vừa qua. Các phóng viên báo chí và 

truyền hình đã phỏng vấn cán bộ Bộ đội Biên phòng tham dự lớp 

tập huấn, người dân địa phương và thành viên nhóm dự án nhằm 

hiểu biết rõ hơn về hoạt động dự án thực hiện tại An Giang. Tin tức 

và thông tin về dự án Đường dây nóng phòng chống MBN đã được 

đưa lên báo điện tử và truyền hình những ngày sau đó bằng cả 

ngôn ngữ tiếng Việt, Anh và Nhật.  

 

http://en.vietnamplus.vn/Home/JICA-sponsors-hotline-to-fight-human-

trafficking/20145/50233.vnplus 

http://www.talkvietnam.com/2014/05/jica-sponsors-hotline-to-fight-

human-trafficking/ 
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