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

Dự án tổ chức tập huấn về tổ chức hoạt động truyền thông 

phòng chống mua bán người cho 10 sinh viên nòng cốt 

trường Đại học Ngoại thương Hà Nội ngày 9-10/5. Từ học 

viên đến giảng viên đều là những bạn trẻ nhiệt tình, am hiểu 

và từng được tham gia tập huấn kỹ năng về phòng, chống 

mua bán người. 

Trưởng nhóm đại sứ thanh niên MTV EXIT Việt Nam, bạn 

Phạm Minh Hằng, và bạn Hà – sinh viên năm cuối trường 

ĐH Ngoại thương Hà Nội đã tham gia tập huấn của IOM X – 

chịu trách nhiệm làm điều phối viên trong đợt tập huấn. Hai 

bạn đã giúp cho những bạn khác hiểu hơn về ý tưởng tổ 

chức một cuộc truyền thông phòng chống mua bán người. 

Nhiều trò chơi và phương pháp minh họa trực quan đã 

được sử dụng trong quá trình học, tạo nên hứng thú cho tất 

cả các học viên. Một trong những công việc của nhóm là xây 

dựng poster.  

Sau khóa tập huấn, nhiều mẫu poster đã được đưa lên 

trang facebook. Poster nào có lượng Thích và Chia sẻ nhiều 

nhất sẽ được chọn. Đã có poster nhận được hơn 100 phản 

hồi chỉ sau 1 đêm. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng 

thảo luận theo nhóm về ý tưởng tổ chức hoạt động nâng 

cao nhận thức như nhảy flash mob, photoshop v.v… 

Chúng tôi hy vọng sau tập huấn, những sinh viên trên sẽ trở 

thành các thành viên nòng cốt giúp tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về phòng chống mua bán người. Dự án tiếp tục 

phối hợp thảo luận để tổ chức các hoạt động truyền thông 

cho sinh viên trong kí túc xá.  
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LÀM VIỆC VỚI TRUNG TÂM KẾT NỐI AN GIANG 

Ngày 29/5, Dự án có cuộc làm việc với Giám đốc, cán bộ 

Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em và nhân viên IT 

phụ trách bảo trì đường dây nóng tại Trung tâm kết nối An 

Giang. Nhiều nội dung đã được đưa ra thảo luận như: báo 

cáo hoạt động đã thực hiện, thảo luận kế hoạch cho năm tài 

chính 2015, giải pháp cho những vấn đề IT liên quan đến 

Đường dây nóng và hiệu quả của các kênh thông tin, truyền 

thông.  

Dự kiến cuối năm nay, Trung tâm kết nối An Giang sẽ tổ 

chức một hội thảo với các cơ quan có liên quan trong hoạt 

động tại An Giang nhằm chia sẻ các kết quả đạt được của 

Đường dây nóng, tăng cường các hoạt động hợp tác đặc biệt 

là hợp tác về truyền thông.  



 

 

 

 

 

Trên: Thăm Trung tâm kết nối Hà Giang 
Dưới: Tham dự hội thảo tại trường đại học An Giang 

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 6: 

 Gửi văn bản lấy ý kiến góp ý chính thức các bộ

ngành cho Kế hoạch phối hợp liên ngành về hoạt

động của Đường dây nóng

 Lên ý tưởng sản xuất DVD dự án, Tài liệu tập huấn

cho NVTV

 Phát sóng thông điệp truyền hình trên VTV1

VĂN PHÒNG JICA VIỆT NAM CÓ 

TRANG WEB BẰNG TIẾNG VIỆT 

Văn phòng JICA tại Việt Nam đã ra mắt thêm 
trang thông tin bằng tiếng Việt. Các thông tin và tin 
bài liên quan đến Dự án có thể tìm tại mục “Các 
bài báo liên quan (Tiếng Việt / Tiếng Anh)”.  Ngoài 
ra hoạt động của Dự án cũng sẽ được cập nhật 
phiên bản tiếng Anh của website, trong mục “JICA 
in the news”.  

http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/ 
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Hà Giang 

1800 1282 

151 ứng viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam lên 
đường sang tập huấn tại Nhật Bản 

151 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam thuộc nhóm thứ 

hai đến Nhật Bản trên cơ sở Hiệp định đối tác kinh tế Việt 

Nam – Nhật Bản (EPA) đã đi Nhật ngày 26/5. Các ứng 

viên được tuyển chọn từ 180 ứng viên và hoàn thành xuất 

sắc bài kiểm tra tiếng Nhật N3.  Sau 2 tháng đào tạo tại 

Nhật Bản, họ sẽ bắt đầu công việc tại các bệnh viện và cơ 

sở chăm sóc. Ứng viên có thể ở lại Nhật (3 năm với hộ lý 

và 4 năm với điều dưỡng viên) nếu họ vượt qua được kỳ 

kiểm tra quốc gia.  

http://www.viet-jo.com/news/social/150525063214.html  
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002168.html 

CÁC ĐẠI SỨ VÀ TRƯỞNG NHÓM CƠ QUAN LIÊN 

HỢP QUỐC THĂM TỈNH HÀ GIANG 

Đại sứ và Trưởng nhóm các cơ quan LHQ tại Hà Nội đã có 

chuyến công tác tại tỉnh Hà Giang trong đầu tháng 5/2015. 

Nhóm thường xuyên có những cuộc gặp để thảo luận những 

vấn đề về chính sách từ góc độ Giới và mục đích chính của 

đợt công tác lần này tập trung vào mảng mua bán người. Họ 

tham gia họp thôn, quan sát hoạt động truyền thông và thảo 

luận với chính quyền cũng như đối tác địa phương. Chiều 

ngày 7/5, nhóm công tác thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội và 

Trung tâm kết nối Hà Giang. Tại đây, đoàn đại biểu đã nghe 

giới thiệu về hoạt động, kết quả và dịch vụ hiện có của 

Đường dây nóng phòng, chống mua bán người tỉnh Hà 

Giang.  

HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ SỨC KHỎE 

CỘNG ĐỒNG NĂM 2015 

Ba nhân viên tư vấn của Trung tâm kết nối An Giang tham 

dự hội thảo tập huấn về phòng chống mua bán người tại 

trường đại học An Giang từ ngày 25-27/5. Hội thảo nằm 

trong chuỗi các hoạt động hội thảo thường niên được đồng 

tổ chức bởi Pacific Links Foundation, Đại học An Giang và 

Đại học West Virginia với mục đích nâng cao năng lực cho 

các cán bộ làm công tác xã hội. Năm nay là năm thứ 10 hội 

thảo được tổ chức ở Việt Nam. Trong chiều ngày 25/5, Cố 

vấn trưởng Dự án đã có bài trình bày về tổng quan dự án.  

http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/others/jica_news.html
http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/office/others/jica_news.html
http://www.jica.go.jp/vietnam/vietnamese/
http://www.viet-jo.com/news/social/150525063214.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002168.html

