
 

 

 

 

  

 

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

Văn phòng dự án cùng Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Dịch 

vụ Truyền thông (TTTV&DVTT) – Ông Vũ Văn Dũng – đã 

có buổi làm việc với Sở LĐTBXH và tham dự họp Nhóm 

công tác dự tỉnh Hà Giang trong hai ngày 16 và 17/4. 

Chiều ngày 16/5, đoàn công tác đã có buổi trao đổi công 

việc với Phó Giám đốc Sở LĐTBXH và ông Vũ Như Chung 

– Giám đốc mới cùng cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội. 

Các hoạt động đã hoàn thành và những vấn đề còn tồn 

động từ năm tài chính 2014, kết quả tập huấn cho nhân 

viên IT, kế hoạch bảo trì trang thiết bị đường dây tại Trung 

tâm kết nối và thực hiện các hoạt động truyền thông đã 

được chia sẻ và thảo luận. Các bên đều nhận thức được 

hoạt động truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong 

việc tăng số lượng cuộc gọi. Với điều kiện địa lý núi cao và 

hạn chế về nguồn lực, chúng tôi chia sẻ một số ý tưởng về 

việc sử dụng phương tiện và phương pháp truyền thông 

như sử dụng tờ rơi và phát thông điệp truyền hình quảng 

bá số điện thoại Đường dây nóng bằng cả hai ngôn ngữ 

tiếng Kinh và H’Mông.  

Ngoài ra, đoàn công tác còn dành thời gian trao đổi với 

nhân viên tư vấn (NVTV) của Trung tâm kết nối về thách 

thức gặp phải trong quá trình làm việc cũng như nhu cầu 

tập huấn của họ. Cả hai NVTV chia sẻ về tập huấn họ 

tham gia tại Hà Nội và Huế một cách hào hứng. Do điều 

kiện nên mỗi NVTV chỉ được tham gia một đợt tập huấn 

nhưng họ đã lưu lại các tài liệu, bài giảng và chia sẻ lại 

những kiến thức quan trọng cho nhau.  

Đoàn công tác tham dự họp Nhóm công tác dự án ngày 

17/5. Trưởng nhóm công tác trình bày những hoạt động 

chính đã thực hiện trong năm 2014 cho toàn thể thành 

viên. Đại diện phía công an chia sẻ tình hình mua bán 

người trên địa bàn tỉnh, trung bình khoảng 20- 30 ca/ năm, 

số ca lừa mua bán thông qua mạng xã hội đang gia tăng, 

xuất hiện cả ca mua bán người trong nội địa và nạn nhân 

có xu hướng không trình báo, lo sợ bị kì thị v.v… Điều này 

gây khó khăn cho việc thu thập bằng chứng của những vụ 

mua bán người tiềm năng. Đại diện Hội Phụ nữ đề xuất 

một số hoạt động hợp tác. Tính đến thời điểm này, Trung 

tâm kết nối đã chuyển tuyến 6 ca sang Hội Phụ nữ.  
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Trên: Làm việc với Sở LĐTBXH Hà Giang 
Giữa: Họp nhóm công tác dự án tại Hà Giang 
Dưới: Nhân viên tư vấn tại Trung tâm kết nối Hà 
Giang 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên: Nhân viên tư vấn đường dây tại một hoạt động 
truyền thông trong trường học 
Dưới: Học sinh chăm chú đọc tờ rơi thông tin về 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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Tháng 5:  

- Chuyến thăm không chính thức của các Đại 
sứ và Trưởng nhóm các cơ quan về Chính 
sách & Giới (6-8/5) 

- Tập huấn cho sinh viên về hoạt động truyền 
thông phòng chống MBN & quảng bá Đường 
dây nóng (9-10/5) 

- Làm việc với Trung tâm kết nối An  
Giang 

    

  

 

 

phụ nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa hay làm việc ngoài 
giờ; không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút; hoặc không giao 
cho cùng một công việc sau khi nghỉ thai sản. Nghị 
định sửa đổi sẽ được thông qua vào tháng 6 năm 
nay. 
 
 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Hội thảo về Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kết hợp cùng tổ 
chức ILO tổ chức hội thảo về việc sửa đổi các điều liên 
quan đến xuất khẩu lao động trong Nghị định số 
95/2013/NĐ-CP. Nghị định quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 
những điều liên quan đến lao động như giờ làm việc, điều 
kiện làm việc, hoạt động công đoàn và lao động ở nước 
ngoài. Việc sửa đổi sẽ theo hướng thay đổi một số điều 
và đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn nhằm giải quyết 
các vấn đề như ở quá hạn và chạy trốn của lao động Việt 
Nam ở nước ngoài. Trong buổi hội thảo, việc cần thiết 
sửa đổi nội dung tại các điều của Nghị định và các quy 
định về hành vi, phạm vi, hình thức xử phạt dành cho 
công ty và cá nhân đã được nêu rõ. Thành viên tham dự 
hội thảo chia sẻ quan điểm về những khó khăn trong việc 
thực hiện Nghị định, yêu cầu thống nhất với Bộ Luật Hình 
sự và lợi ích của người lao động. Điều 18 trong Nghị định 
liên quan đến lao động nữ có thể các bạn cũng sẽ quan 
tâm. Nó đặt ra yêu cầu xử phạt khi chủ lao động yêu cầu 
 

 

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG 

TRƯỜNG HỌC TẠI HÀ NỘI 
 

Ngày 13/4, dự án đã tổ chức hoạt động truyền thông tại 

trường THPT Quảng Oai thuộc huyện Ba Vì, cách Hà 

Nội 60km. Buổi truyền thông đã thu hút hơn 900 em học 

sinh lớp 11, 12 và thầy cô giáo cùng tham dự. Nhân viên 

tư vấn Đường dây đã tổ chức cho các em nhiều trò chơi 

liên quan đến vấn đề mua bán người, phát tờ rơi dự án 

và chia sẻ về số điện thoại cũng như dịch vụ hỗ trợ của 

Đường dây nóng. Chúng tôi đã có cơ hội nghe chia sẻ từ 

một em học sinh về một ca mua bán người tại địa 

phương. Nhóm tuyên truyền viên cũng chuẩn bị một vở 

kịch ngắn về đề tài mua bán người để giúp các em học 

sinh dễ hình dung hơn về phương thức, thủ đoạn của kẻ 

mua bán. Một số các trò chơi khác như để các em thi với 

nhau xem ai hát được nhiều bài hát mang các số trong 

số điện thoại của Đường dây nóng 18001567. Sự hào 

hứng, sôi nổi, tự tin đặt các câu hỏi trong suốt buổi 

truyền thông cho thấy các em hiểu thêm thông tin về 

phòng, chống mua bán người và ghi nhớ số điện thoại 

Đường dây qua các trò chơi.  

 


