
 

 

 

 

  

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

Từ ngày 25/8 đến 6/9, nhóm chuyên gia từ trụ sở chính JICA 

Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam để đánh 

giá những kết quả đạt được và xác định phương hướng hoạt 

động cho giai đoạn còn lại của dự án. Trong thời gian 2 tuần, 

nhóm chuyên gia và Dự án đã thăm vùng dự án và có các cuộc 

họp, thảo luận với nhiều bên liên quan.  

・Thăm tỉnh dự án và tham gia họp Nhóm công tác 

dự án 

Các chuyên gia từ trụ sở chính JICA Nhật Bản đã tham dự các 

cuộc họp Nhóm công tác dự án tại Hà Nội (26/8), Hà Giang 

(27/8) và An Giang (30/8). Tại các cuộc họp này, bên cạnh 

những chia sẻ về những kết quả đạt được cũng như kế hoạch 

sắp thực hiện, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận về 

phương thức phối kết hợp giữa các đơn vị trong nhóm công tác 

dự án.  

Nhóm chuyên gia cũng có những cuộc họp với các đối tác, các 

nhân viên tư vấn tại Tổng đài Hà Nội và thăm Văn phòng JICA 

tại Việt Nam.  

Trong chuyến công tác, chúng tôi được biết trang thiết bị tại 

Trung tâm kết nối Hà Giang đã gặp một số vấn đề do bão. Mặc 

dù vậy, vấn đề đã được khắc phục, hệ thống đường dây nóng 

từng bước hình thành và đưa vào hoạt động song song với các 

hoạt động truyền thông và tuyển nhân viên trực tại Trung tâm 

kết nối Hà Giang. 

Chúng tôi được tham gia một hoạt đông truyền thông tại An 

Giang. Tuyên truyền viên là bộ đội biên phòng đã tham gia lớp 

tập huấn về mua bán người trước đây. Buổi tuyên truyền với nội 

dung cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức người dân về 

vấn đề mua bán người với khoảng 90 người tham dự. Ngoài ra, 

chúng tôi đã gặp và lắng nghe các thành viên trong CLB phóng 

viên nhỏ chia sẻ những thông tin ngoại khóa kết hợp tuyên 

truyền về đường dây nóng phòng chống mua bán người. Các 

em là những học sinh cấp 2 và được tham dự tập huấn của Dự 

án.   

・Tổ chức họp Ban Điều phối chung dự án 

Cuộc họp lần thứ 2 của Ban Điều phối chung được tổ chức 

ngày 5/9 với sự chủ trì của ông Nguyễn Hải Hữu, Cục Trưởng 

Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Sau khi Dự án nêu lên những kết 

quả đạt được và kế hoạch trong thời gian tới, bà Tanaka 

Yumiko, Cố vấn cao cấp JICA, trưởng nhóm chuyên gia, trình 

bày báo cáo ngắn về chuyến công tác tại Việt Nam và một số 

khuyến nghị cho Dự án. Bộ chỉ số đánh giá sự thành công của 

dự án cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp. 

 

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: CLB phóng viên nhỏ An Giang 

Giữa: Hoạt động truyền thông thực hiện bởi bộ đội biên phòng An 

Giang 

Dưới: Trung tâm kết nối Hà Giang 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

năm 2050. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề xã 

hội bao gồm nạn mua bán người.  

 

(Thanhniennews ngày 15/8/2014) 
http://www.thanhniennews.com/society/vietnams-

skewed-gender-imbalance-hits-alltime-high-29981.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti-TIP関連の気になるニュースをピックアップ！ 

1）ピースハウスのサイトからダウンロード 

 

 

Trên: Cuộc họp Ban Điều phối dự án 
Dưới: Cuộc họp với công ty xây dựng phần mềm 

 

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              
Tin tức về phòng chống mua bán người 
tại Việt Nam  

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 
Tháng 10:  

 

Tổ chức Hội thảo góp ý cho: 

1. Quy chế phối hợp liên ngành  

2. Cuốn Hướng dẫn hoạt động cho 

Đường dây nóng  

 

 

 

Nhằm thực hiện chuyển tuyến kịp thời, thích hợp và xây dựng cơ 

sở dữ liệu chính xác, Đường dây nóng đã xây dựng một phần 

mềm quản lý cuộc gọi. Hiện tại, phần mềm quản lý cuộc gọi đã 

được hoàn thiện và cài đặt tại Tổng đài Hà Nội.  

Một cuộc tập huấn về cách sử dụng phần mềm quản lý cuộc gọi 
về mua bán người cho nhân viên tư vấn và các cộng tác viên tại 
Tổng đài Hà Nội ngày 26/9. Phần mềm cũng sẽ được cài đặt cho 
các Trung tâm kết nội tại Hà Giang và An Giang.  
 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Hội thảo góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động 

COMMIT giai đoạn IV 

Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng khu vực sông Mê kông 

chống nạn buôn bán người COMMIT tổ chức hội thảo 

tham vấn quốc gia về Kế hoạch hành động tiểu vùng 

Mekong giai đoạn IV (gọi tắt là SPA IV) ngày 24/9. Khoảng 

30 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, NGO và các cơ 

quan liên quan đã tham dự và chia sẻ ý kiến. Đối với 

Đường dây nóng phòng chống mua bán người, chúng tôi 

đặc biệt quan tâm đến ý tưởng “ đường dây nóng vùng”.  

 2） Tỷ số chênh lệch giới tính khi sinh tăng lên 

Theo Tổng Cục Dân số tỉ lệ chênh lệch giới tính khi sinh 

trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt 114,3 nam trên 100 nữ. 

Đây là một con số đâng báo động. Các chuyên gia cảnh 

báo rằng tình hình mất cân bằng này sẽ dẫn đến sự thiếu 

hụt 2,3 đến 4,4 triệu phụ nữ ở độ tuổi kết hôn trong  

 

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc hoàn thiện 

hệ thống và tăng cường chất lượng hoạt động của Đường dây 

nóng thông qua sự hỗ trợ của các văn bản Hướng dẫn hoạt động 

đường dây nóng cũng như Quy chế phối hợp liên ngành về hoạt 

động của đường dây nóng. Việc hỗ trợ nhiều hơn cho Trung tâm 

kết nối Hà Giang cũng là một điều Dự án cần làm. Chúng tôi 

khẳng định tiếp tục hợp tác với các cơ quan liên quan để hoàn 

thành các hoạt động và nghiêm túc xem xét các khuyến nghị được 

chia sẻ trong thời gian thực hiện dự án.  

 

HOÀN THIỆN PHẦN MỀM QUẢN LÝ CUỘC GỌI 

CHO ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
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