
 

 

 

 

  

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

Dự án đang xây dựng 02 tài liệu nhằm hỗ trợ hiệu 
quả hoạt động của Đường dây nóng bao gồm (1) Quy 
chế phối hợp liên ngành quy định cơ chế chuyển 
tuyến và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong 
hoạt động của đường dây nóng và (2) Tài liệu Hướng 
dẫn hoạt động mô tả quy trình tiếp nhận và xử lý cuộc 
gọi. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc hội thảo góp ý 
rộng rãi nhằm thảo luận nội dung của hai tài liệu trong 
ngày 24/10.  
 

・QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 

Hội thảo góp ý quy chế phối hợp liên ngành được tổ 
chức sáng ngày 24/10. Chúng tôi mời đại diện từ Bộ 
Công an, Bộ LĐ-TB&XH, Hội Phụ nữ, các tổ chức 
quốc tế (ILO, IOM, UN ACT) và các bên liên quan đến 
Dự án tham dự. Chuyên gia xây dựng dự thảo quy 
chế, bà Đỗ Ninh Xuân, trình bày các nội dung tài liệu. 
Tiếp đó, đại biểu chia nhóm thảo luận về cơ chế phối 
hợp và hệ thống báo cáo. Một vài điểm quan trọng đã 
được đưa ra thảo luận và góp ý như phản hồi thông 
tin sau khi chuyển tuyến trong khoảng thời gian quy 
định, tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân khách 
hàng và hỗ trợ nạn nhân nước ngoài bị mua bán 
trong nội địa. Tài liệu sẽ được sửa đổi sau. 
 

・TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐƯỜNG 

DÂY NÓNG 
Trong buổi chiều cùng ngày, chúng tôi dành thời gian 
thảo luận về nội dung của Tài liệu hướng dẫn hoạt 
động đường dây nóng với thông tin cụ thể về các 
bước tư vấn qua điện thoại. Đối tác của chúng tôi 
trình bày về nội dung chung của cuốn tài liệu trước 
khi chia các nhóm nhỏ để thảo luận. Đại biểu của 
chúng tôi đến từ các cơ quan liên quan, nhân viên tư 
vấn tại Tổng đài Hà Nội, cán bộ của Hà Giang và An 
Giang, ngôi nhà Bình Yên và tổ chức Hagar 
International. Bốn nhóm thảo luận về các chủ đề khác 
nhau như hệ thống chuyển tuyến và kỹ năng tư vấn. 
Nhiều ý kiến và đề xuất thực tiễn dựa trên kinh 
nghiệm làm việc hàng ngày với Đường dây nóng đã 
được chia sẻ. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia 
thảo luận một số các chủ đề khác như cơ chế báo 
cáo và chia sẻ thông tin, thiết lập và thực hiện hệ 
thống giám sát, đánh giá hoạt động của đường dây 
nóng.  

 

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: Hội thảo góp ý 
Giữa: Thảo luận nhóm trong hội thảo góp ý Quy chế phối 
hợp liên ngành 
Dưới: Thảo luận nhóm trong hội thảo góp ý tài liệu 
Hướng dẫn hoạt động của Đường dây nóng 

 



TẬP HUẤN CHO NHÂN VIÊN TƯ VẤN MỚI TẠI HÀ GIANG 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

mua bán người tại Mỹ đã đưa ra một cơ sở dữ liệu 

tương tác toàn cầu. Cơ sở dữ liệu như một tấm bản 

đồ chỉ rõ những nguồn lực sẵn có và tạo điều kiện 

cho việc chuyển tuyến cũng như hợp tác hiệu quả 

hơn. Thông tin của Đường dây nóng phòng chống 

mua bán người của dự án cũng được đưa vào cuốn 

danh bạ trên.  

 

http://www.globalmodernslavery.org/ 

 

Hình ảnh trong thông điệp truyền hình (trên: tiếng 

Khmer, dưới: tiếng Mông) 

 

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 11: 

 Tập huấn hoạt động truyền thông tại Hà Nội 

 Hoàn thành tài liệu Quy chế liên ngành và 
cuốn Hướng dẫn hoạt động  

 Họp nhóm công tác dự án tại Hà Giang 

 

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI TỈNH DỰ ÁN 
 
Thông điệp truyền hình nhằm nâng cao nhận thức về nạn mua 

bán người và quảng bá Đường dây nóng phòng chống mua 

bán người đã được phát sóng cuối tháng 8 tại Hà Nội. Bạn có 

thể tìm xem thông điệp truyền hình của chúng tôi với phụ đề 

tiếng Anh trong đường link bên dưới: 

https://www.youtube.com/user/JICAVietnamAntiTIP 

Hiện tại dự án cũng đã chuyển thể thông điệp sang tiếng 

Khmer và tiếng H’Mông. Thông điệp bằng tiếng địa phương sẽ 

được phát sóng trong tháng 12/2014 trên VTV5, đài PTTH An 

Giang và Hà Giang. Tờ rơi đường dây nóng cũng được chuyển 

qua tiếng Khmer. Thêm vào đó, chúng tôi cũng cấp các 

standee và banner cho tỉnh dự án An Giang và Hà Giang để họ 

có thể sử dụng trong quá trình truyền thông tại địa phương.  

 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Tăng số lượng lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài 

Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, số lượng lao động Việt Nam làm việc 

tại nước ngoài trong 9 tháng đầu năm 2014 là 83.369 người, 

tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động Việt 

Nam làm chủ yếu tại Đài Loan (49.956 người) và tiếp theo là 

Nhật Bản (14.498 người). Điều này là do Đài Loan đang 

đóng băng những đơn xin việc làm từ Philipin, mức chi phí đi 

sang Đài Loan thấp và mức lương cơ bản cũng thấp. Số lao 

động Việt Nam tại Nhật Bản cũng tăng từ 72.256 người trong 

tháng 12/2013 lên 85.4449 người trong tháng 6/2014, tăng 

hơn 13.000 người. Tại Nhật, số lao động Việt Nam đứng thứ 

5 sau Trung Quốc, Nam và Bắc Triều Tiên, Philipin và Brazin 

(nguồn: trang web của Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản) 

  

2） Danh bạ toàn cầu về nô lệ hiện đại của dự án Polaris: Dự 

án Polaris đang vận hành một đường dây nóng phòng chống 

Trong thời gian qua, trung tâm kết nối tại Hà Giang đã tuyển 

thêm 02 nhân viên tư vấn (NVTV) mới nhằm phục vụ cho công 

việc trực điện thoại. Với sự hỗ trợ của trung ương, hai NVTV 

giàu kinh nghiệm của Tổng đài Hà Nội đã tham gia tổ chức một 

đợt tập huấn ngắn cho NVTV mới tại thành phố Hà Giang.  

 

http://www.globalmodernslavery.org/
https://www.youtube.com/user/JICAVietnamAntiTIP

