
 

 

 

 

  

 

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

Nhân ngày Tình nguyện viên quốc tế, một hoạt động phối hợp 

giữa Trung tâm Tình nguyện viên Quốc gia - Đoàn TNCS 

HCM và các tổ chức tình nguyện Liên Hợp quốc đã được tổ 

chức tại công viên Hòa Bình vào ngày 6/12. Gần 100 nhóm 

bao gồm các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế tham 

dự và hơn 10,000 người đến tham gia. Gian trưng bày của 

chúng tôi trang trí thông tin về đường dây nóng, tờ rơi, trình 

chiếu video liên quan đến MBN và đã thu hút được hơn 400 

người đến thăm quan cũng như trả lời câu hỏi liên quan đến 

nạn mua bán người tại Việt Nam. Dự án cũng dựng một bảng 

pa-nô lớn tuyên truyền với số điện thoại của đường dây nơi 

mọi người có thể viết và dán thông điệp lên. Gần 600 người 

đã dán thông điệp của mình lên bảng tạo nên nhiều màu sắc 

mang thông điệp ý nghĩa như: “Ngăn chặn mua bán người 

cho một tương lai tươi sáng”, “ Con người không phải hàng 

hóa”, “ Mua bán người là tội ác không thể chấp nhận được”, 

“ Cùng chung tay ngăn chặn nạn mua bán người”… Rất nhiều 

các bạn trẻ đã chụp ảnh với pa-nô thông điệp và chia sẻ lên 

các mạng xã hội như facebook! Ngoài ra, sự tham gia của 

hơn 200 sinh viên Học viện cảnh sát cũng là một may mắn rất 

lớn của chúng tôi. Trong tương lai, họ sẽ là những người 

tuyên truyền tốt cho chúng tôi! 
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Trên và giữa: Bảng thông điệp và các bạn trẻ tham gia sự kiện 
Dưới: TNV kiểm tra câu trả lời của bảng hỏi về vấn đề mua bán 
người 

 

HỘI THẢO PHỐI HỢP CÙNG CỤC BẢO 

TRỢ XÃ HỘI  
 

Dự án phối hợp cùng Cục Bảo trợ xã hội tổ chức hội thảo tại 

Ninh Bình ngày 22/12 vừa qua. Hội thảo chia sẻ thông tin triển 

khai chính sách trợ giúp xã hội và phần mềm quản lý đối 

tượng bảo trợ xã hội với tới các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã 

hội đến từ 31 tỉnh, thành phố. Một trong những nhiệm vụ của 

Trung tâm Bảo trợ xã hội là tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn 

nhân của nạn mua bán người. Qua buổi hội thảo, chúng tôi 

cũng được biết thêm công việc của các cán bộ Trung tâm về 

việc bảo vệ nạn nhân bị mua bán cũng như các thách thức họ 

gặp phải trong việc cung cấp, hỗ trợ tâm lý và xử lý các ca 

mua bán trẻ em. Dự án đã trình bày về các biện pháp phòng 

chống mua bán người cũng như giới thiệu về Đường dây 

nóng phòng chống mua bán người. Chúng tôi cũng nhận thấy 

rằng hầu như người tham dự chưa biết thông tin về Đường 

dây nóng. Vậy nên chúng tôi hy vọng rằng qua hoạt động phối 

kết hợp lần này, sẽ không chỉ có cán bộ tham gia hội thảo biết 

về Đường dây mà sau khi trở về địa phương họ sẽ còn chia 

sẻ thêm với nhiều cán bộ khác. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

2）Đào tạo cho các ứng viên Việt Nam sang Nhật 

làm điều dưỡng và hộ lý 

Khóa đào tạo lần thứ 3 cho các ứng viên Việt Nam 

làm điều dưỡng và hộ lý được bắt đầu từ ngày 

15/12/2014. Chương trình dựa trên Hiệp định hợp 

tác kinh tế (EPA) giữa Việt Nam và Nhật Bản. 180 

ứng viên được chọn trong số 700 người nộp hồ sơ 

sẽ được tham gia khóa học 1 năm tiếng Nhật tại 

Việt Nam. Khóa đầu tiên đã đến Nhật làm việc từ 

tháng 6/2014 và khóa thứ 2 với 179 ứng viên vừa 

hoàn thành khóa đào tạo ngày 8/12 vừa qua.  

 
http://www.viet-jo.com/news/social/141217031328.html 

 

Trên: Hoạt động truyền thông tại trường cấp 2 Vĩnh Tế, An Giang 
Dưới: Trò chơi ghép đúng logo Đường dây nóng 

 

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 1: Cán bộ hỗ trợ JICA thăm dự án 

   Thăm quan học tập kinh nghiệm  

tại Thái Lan 

  

 

 

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TẠI TRƯỜNG 

HỌC Ở AN GIANG 

Một hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phòng 

chống mua bán người và giới thiệu Đường dây nóng phòng chống 

mua bán người đã được tổ chức tại trường THCS Vĩnh Tế thuộc 

tỉnh An Giang ngày 7/12/2014 bởi Nhóm phóng viên nhỏ và Sở 

LĐTBXH An Giang. Vì được tham gia lớp tập huấn kỹ năng truyền 

thông trước đây, các thành viên Nhóm phóng viên nhỏ đã làm rất 

tốt công việc của mình. Qua các tiểu phẩm và trò chơi vui nhộn, các 

em học sinh tại đây đã biết thêm được rất nhiều thông tin hữu ích 

cho mình và người thân xung quanh. Các em cũng mạnh dạn đặt ra 

các câu hỏi cụ thể liên quan đến vấn đề phòng, chống mua bán 

người đến ban tổ chức như em nên làm gì nếu em bị bán đi? 

Em nên làm gì nếu thấy một người bạn mình bị người khác dụ 

dỗ? v.v… 

 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Họp thường niên của Ban chỉ đạo COMMIT 

Ngày 16/12/2014, Ban chỉ đạo COMMIT đã tổ chức cuộc 

họp thường niên với sự tham gia của Bộ Công an, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Hội Phụ nữ và 

các tổ chức tài trợ. Sau bài trình bày của đại diện Bộ Công 

an về báo cáo hoạt động trong năm 2014 và kế hoạch 2015, 

các đại biểu cùng thảo luận và đưa ra ý kiến. Báo cáo chỉ ra 

rằng trong năm 2014 có 469 ca mua bán người (giảm 7.5% 

so với năm 2013) với 685 nghi phạm và 903 nạn nhân. Có 

605 nạn nhân nhận được hỗ trợ về tài chính, pháp lý và đào 

tạo.   

 

 

 
WEBSITE CỦA DỰ ÁN 
 

Hiện tại chúng tôi đã có một trang thông tin điện tử tích hợp cả 

ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh! Các bạn có thể tìm thấy 

những ấn phẩm newsletter của chúng tôi trong đó. Từ trang 

chủ bằng tiếng Nhật, chỉ với một cú nhấp chuột các bạn có thể 

dễ dàng tìm thấy chúng tôi. Nếu có thời gian, các bạn hãy xem 

nhé!! 
Tiếng Nhật 

http://www.jica.go.jp/project/vietnam/020/index.html 

Tiếng Anh 

http://www.jica.go.jp/project/english/vietnam/020/index.html 

Tiếng Việt 

http://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/020/index.html 

 

http://www.viet-jo.com/news/social/141217031328.html
http://www.jica.go.jp/project/vietnam/020/index.html
http://www.jica.go.jp/project/english/vietnam/020/index.html
http://www.jica.go.jp/project/vietnamese/vietnam/020/index.html

