
 

 

 

 

  

 

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

Dự án đã có chuyến khảo sát, học tập kinh nghiệm tại 

Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 14-17/1/2015. Chúng tôi dành 

thời gian thăm, làm việc cùng các tổ chức phòng chống 

mua bán người và trung tâm One Stop Crisis nơi vận hành 

một đường dây nóng. Đường dây nóng thuộc quản lý của 

Cục Phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em, Bộ Phát 

triển xã hội và An ninh con người. Đường dây hoạt động 

24h, miễn phí và tiếp nhận các cuộc gọi từ những người dễ 

bị tổn thương trong cả nước, bao gồm các ca liên quan 

đến mua bán người. Đường dây tại Thái Lan có rất nhiều 

điểm tương đồng với đường dây nóng thuộc Cục Bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTBXH Việt Nam nên chúng tôi có 

thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong việc vận 

hành đường dây nóng và xây dựng mạng lưới. Đoàn 

chúng tôi gồm Cục trưởng Cục BVCSTE cán bộ Trung tâm 

Tư vấn và dịch vụ Truyền thông, nhân viên tư vấn tổng đài 

Hà Nội và Trung tâm công tác xã hội An Giang.  

Điều chúng tôi học hỏi được là đường dây nóng tại Trung 

tâm One Stop Crisis chủ động hỗ trợ cho nạn nhân bằng 

cách theo dõi tin tức hàng ngày trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để xác định và theo dõi các trường hợp liên 

quan. Rất nhiều các câu hỏi đã được đưa ra ở những nơi 

mà đoàn công tác đến thăm quan và gắn nhiều đến hợp 

tác với các cơ quan liên quan trong hỗ trợ đường dây như 

thế nào, mục tiêu trong tương lai cũng như tập huấn đào 

tạo thêm cho NVTV. Một điểm thú vị trong chuyến công tác 

lần này của chúng tôi là được tới thăm nhà tạm lánh dành 

chon nam giới. Nhiều thông tin liên quan đến việc tiếp 

nhận, hỗ trợ hồi gia cho nạn nhân đến từ các nước láng 

giềng cũng như những thách thức mà họ đang gặp phải 

đều được chia sẻ.   
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Trên: Thăm Trung tâm One Stop Crisis, Băng Cốc 
Giữa: Thăm và làm việc với nhà tạm lánh dành cho nạn 
nhân nam giới của mua bán người Pathumthani 
Dưới: Bà Naoko Takahashi, Đại sứ thiện chí của Nhật Bản 
và Trưởng đại diện VP JICA Việt Nam thăm Tổng đài 
 

CHUYẾN THĂM CỦA ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ NHẬT 

BẢN 

 Bà Naoko Takahashi, Đại sứ thiện chí của Nhật Bản đã có 

chuyến thăm và làm việc cùng Dự án ngày 9/1. Ngoài giới 

thiệu chung về Dự án, chúng tôi còn dành thời gian để bà 

gặp và trao đổi với các nhân viên tư vấn về công việc tiếp 

nhận cuộc gọi liên quan đến mua bán người. Bà Naoko 

Takahashi lắng nghe rất chăm chú và quan tâm đến thực 

trạng mua bán người đang diễn ra tại Việt Nam. Bà chia 

sẻ :” Sau chuyến thăm lần này, tôi sẽ làm mọi điều có thể 

để ngày càng nhiều người dân Nhật Bản biết về vấn đề 

này”. 

 

プロジェクトの概要を説明し、 



 

 

 

 

 

  

 

 

2） Tham dự một hoạt động quảng bá Đường dây 

nóng  
 
Ngày 18/9/2014, Cố vấn trưởng cùng trưởng phòng 
Phòng Bảo vệ trẻ em của Cục BVCSTE tham dự hội 
thảo tại thành phố Hồ Chí Minh về ngăn ngừa sử dụng 
lao động trẻ em và quảng bá cho số điện thoại Đường 
dây nóng. Hội thảo tổ chức và tài trợ bởi Công ty 
Teijin Frontier Nhật Bản.  

 

Trên: Ông  Mutsuya Mori – Trưởng đại diện VP JICA 
Việt Nam và các NVTV tại Trung tâm kết nối Hà Giang 
Dưới trái: Lịch dự án năm 2015 
Dưới phải: Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em trong hội thảo 
tại TP. Hồ Chí Minh 

 
 

 

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 2:  

 Rà soát phần mềm quản lý cơ sở  

dữ liệu của đường dây nóng 

  

 

 

CHUYẾN THĂM CỦA TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG 

JICA VIỆT NAM 

 
 

Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, ông Mutsuya Mori, 

đã có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm kết nối Hà Giang ngày 

6/1/2015. Bắt đầu đưa vào hoạt động từ tháng 10/2014, đường dây 

nóng tại Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã tuyển 

được 2 nhân viên tư vấn phục vụ cho đường dây. Qua các đợt tập 

huấn, các NVTV đã có kiến thức nhất định cũng như tự tin trong 

công việc hàng ngày của mình. Trưởng đại diện cũng dành thời gian 

buổi chiều cùng ngày tham dự họp nhóm công tác dự án. Theo báo 

cáo, một số cuộc gọi đến đường dây nóng là do người gọi biết thông 

tin số điện thoại qua truyền thông tại phiên chợ huyện. Do vậy, trong 

thời gian hiện tại, Dự án sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền 

thông nhằm nâng cao số lượng cuộc gọi cho Hà Giang, đặc biệt là 

các hoạt động truyền thông tại cộng đồng. 
 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Số lượng lao động làm việc tại nước ngoài tăng trong 

năm 2014 

Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc 

Bộ LĐTBXH, số lượng lao động Việt Nam tại nước ngoài 

trong năm 2014 là 105.000 người, tăng 19% so với năm 

2013 và tăng hơn 10% so với kế hoạch đề ra của năm 

2014. Lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan với 60.000 

người (tăng 30% so với năm 2013), tại Nhật Bản với 

20.000 người (tăng gần gấp đôi so với năm 2013). Một 

nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng lượng lao động Việt 

Nam đến Nhật Bản là do chính phủ Nhật đã mở rộng các 

lĩnh vực làm việc và họ cần nhiều nhân lực cho việc chuẩn 

bị sự kiện Olympic tại Tokyo năm 2020.  

http://english.vietnamnet.vn/fms/business/120494/2014---a-bittersweet-

year-for-labour-exports.html 

(Vietnam Net 21 Jan 2015) 

http://english.vov.vn/Society/Vietnam-to-increase-labour-export-quota-in-

2014/270508.vov 

(On the goal for 2014： VOV 21 Dec 2013) 
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Nhằm quảng bá cho số điện thoại Đường dây nóng, Dự án chúng 

tôi đã in 78.500 tờ lịch và chuyển đến 17 tỉnh có nguy cơ cao trong 

hoạt động mua bán người. Trong thực tế, nhiều người biết và gọi 

điện đến cho đường dây thông qua thông tin họ thấy trên lịch của 

dự án. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua hoạt động này sẽ có 

thêm nhiều người biết đến số điện thoại Đường dây nóng phòng, 

chống mua bán người! 
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