
 

 

 

 

  

 

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

Chúng tôi dành thời gian làm việc tại tỉnh Hà Giang từ ngày 20 đến 

22/11. Chuyến công tác còn có thêm hai vị khách đặc biệt là ông 

Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ,chăm sóc trẻ em và 

bà Yoko Tsuruya, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nhật Bản tại 

Hà Nội. Sau gần 6 giờ ngồi xe, tất cả chúng tôi đã đến được thành 

phố Hà Giang.  

Chúng tôi dành buổi sáng ngày 21/11 thăm quan và gặp 02 nhân 

viên tư vấn (NVTV) mới tại Trung tâm kết nối Hà Giang. Tuy mới 

bắt đầu làm việc từ tháng 10/2014 nhưng những NVTV này đã 

được tập huấn nhiều kiến thức cũng như kỹ năng làm việc.  Tổng 

đài Hà Nội cử cán bộ lên giúp thực hiện một đợt tập huấn 03 ngày 

cho các NVTV mới của Hà Giang trong tháng 10 với nội dung tập 

trung vào các kỹ năng thực hành trả lời điện thoại và đặt câu hỏi. 

Với sự hướng dẫn tận tình và chỉ dẫn chi tiết, nỗi lo lắng của các 

NVTV mới dần được khắc phục. Ngoài ra, theo chia sẻ của ông 

Trần Xuân Bắc, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Xã hội – nơi đặt 

Trung tâm kết nối – NVTV mới không gặp khó khăn khi sử dụng 

phần mềm quản quý cuộc gọi. Tuy nhiên NVTV mới vẫn cần thêm 

nhiều kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện công việc của mình và 

họ cũng muốn có cơ hội được tập huấn thêm tại Hà Nội. Trong 

thời gian làm việc, phía Dự án cũng thảo luận với ông Bắc về 

những khó khăn trong hoạt động của đường dây.  

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tham gia họp Nhóm 

công tác dự án của tỉnh Hà Giang. Bà Mạc Thị Liên, Phó Giám đốc 

Sở LĐTBXH Hà Giang chủ trì cuộc họp cùng với sự tham gia của  

Hội Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và phòng Phòng chống tệ 

nạn xã hội – Sở LĐTBXH. Bà Mạc Thị Liên thay mặt nhóm công 

báo cáo kết quả, hoạt động và thách thức trong quá trình thực 

hiện dự án. Qua thảo luận với thành viên nhóm công tác, chúng tôi 

cùng đồng nhất quan điểm về sự quan trọng của hoạt động truyền 

thông. Nhiều người dân trong địa bàn tỉnh Hà Giang không quen 

với các dịch vụ đường dây nóng và gần như không biết đến 

Đường dây nóng phòng chống mua bán người, vậy nên chúng ta 

cần chủ động quảng bá đường dây nóng nhằm tăng số lượng 

cuộc gọi. Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi cũng được nghe 

câu chuyện của một người có em gái 17 tuổi bị mất tích đã gọi 

điện đến cho đường dây sau khi được một người bạn cho số điện 

thoại của đường dây nóng. Người bạn của em biết đến số điện 

thoại của đường dây trong một lần nghe tuyên truyền tại chợ. Hoạt 

động truyền thông đã mang lại kết quả bước đầu tuy nhiên chúng 

ta cần lên kế hoạch cẩn thận và dựa trên các đánh giá để thực 

hiện hoạt động truyền thông có hiệu quả hơn. 

Bảo trì trang thiết bị đường dây nóng cũng xem như một thách 

thức lớn tại khu vực miền núi như Hà Giang, nơi không phải là dễ 

dàng tìm được những kỹ sư CNTT có kinh nghiệm. Chúng tôi thấy 

rằng cần có sự hỗ trợ từ cấp trung ương trong hoạt động bảo trì 

máy móc tại đây. 

 

 

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: Họp nhóm công tác DA tại Hà Giang 

Giữa: Trung tâm kết nối Hà Giang 
Dưới: Phỏng vấn NVTV của Trung tâm kết nối Hà Giang 

 



CÁN BỘ DỰ ÁN PORALIS LÀM VIỆC VỚI DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 bậc so với năm ngoái (vị trí 73 trong năm 2013). Việt 

Nam từng bước nâng cao thứ hạng của mình nhờ việc 

cải thiện chương trình giáo dục từ năm 2007. Điểm số 

trao quyền chính trị thấp hơn mức trung bình mặc dù 

chỉ số tham gia kinh tế lại cao. Nhật Bản xếp hạng 104 

với 0,658 điểm. Điểm số của Nhật Bản cũng gần mức 

trung bình ngoại trừ chỉ số trao quyền chính trị lại nằm 

khá thấp dưới mức trung bình. Xếp hạng của một số 

nước trong khu vực sông Mekong lần lượt là Lào (60), 

Thái Lan (61) và Campuchia (108).  

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-

2014/ 

 

Trên: Chị Lê Thị Thanh, Cục Quản lý LĐNN chia sẻ về 
hội thảo tại Nhật Bản 
Dưới: Cuộc họp với bà My Lo (dự án Polaris Mỹ)  

 

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 12: 

 Công tác tại An Giang 

 Tham gia sự kiện Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 

 

 

TẬP HUẤN VỀ MẠNG LƯỚI PHÒNG CHỐNG MBN TẠI NHẬT BẢN 
 
Tập huấn về Phát triển mạng lưới về phòng chống mua bán người 

tại các quốc gia châu Á được tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 19/10 

đến 1/11/2014. Bà Lê Thị Thanh, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài 

nước, Bộ LĐTBXH, đại diện Việt Nam tham dự tập huấn. Mười hai 

đại biểu đến từ các nước Campuchia, Lào, Philipin, Myanmar và 

Việt Nam dành thời gian và tập trung cao độ cho tất cả các nội dung 

học cũng như thảo luận nhóm. Đại diện của Việt Nam tích cực tham 

gia vào tất cả các hoạt động thảo luận và nhấn mạnh rằng cần thêm 

nhiều quan tâm về vấn đề bóc lột lao động. Sau hội thảo, bà Thanh 

đã chia sẻ những thông tin có được sau chuyến tập huấn tại Nhật 

Bản và các vấn đề về lao động cho tất cả NVTV của Tổng đài Hà 

Nội ngày 24/11.  
 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Họp mạng lưới phòng chống mua bán người tại Hà Nội 

Cuộc họp quý IV của Mạng lưới phòng chống mua bán 

người với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ và tổ 

chức quốc tế làm việc trong lĩnh vực phòng chống mua 

bán người tại Việt Nam đã được tổ chức ngày 25/11 với 

sự đồng chủ trì của tổ chức UN ACT và World Vision. Mọi 

người trao đổi thông tin hoạt động, kế hoạch của từng đơn 

vị và phát triển chính sách nhằm tìm cơ hội hợp tác, tránh 

thực hiện hoạt động chồng chéo lẫn nhau. Các bên tham 

dự cuộc họp bao gồm tổ chức UN ACT, World Vision, IOM, 

Samaritan’s Purse, RaFH, ILO và JICA.  

 

2） Chỉ số khoảng cách giới: Việt Nam xếp thứ 76 

Diễn đàn Kinh tế thế giới đã công bố Báo cáo khoảng cách 

giới toàn cầu năm 2014 trong đó số điểm của Việt Nam là 

0,629 và xếp hạng thứ 76 trong tổng số 142 quốc gia, giảm  

Bà My Lo, chuyên viên Chương trình Đường dây nóng toàn cầu của 

dự án Polaris tại Mỹ đã có chuyến làm việc tại Hà Nội. Bà My Lo 

cùng với Cố vấn trưởng dự án đã thăm và trao đổi thông tin với các 

tổ chức UN ACT, Hagar, World Vision, Trung tâm Phụ nữ và Phát 

triển và Blue Dragon. Trong thời gian ở tại Hà Nội, đại diện dự án 

Polaris cũng có buổi gặp với một số NVTV tại Tổng đài Hà Nội. Buổi 

làm việc chia sẻ những hoạt động chính từ hai phía và thảo luận về 

hợp tác tổ chức tập huấn cho NVTV trong tháng 3/2015. 

 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/
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