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

Sau thành công của cuộc hội thảo lần 1 về Trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp được tổ chức trong tháng 12/2014, các công ty 

Nhật Bản đã tiếp tục tổ chức hội thảo lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh 

ngày 16/6 vừa qua. Hơn 50 đại biểu đến từ Việt Nam, Nhật Bản 

và đại biểu làm việc tại công ty TNHH Teijin Frontier Việt Nam. 

Mục đích của hội thảo nhằm cải thiện môi trường làm việc trong 

nhà máy bằng cách cung cấp thông tin về Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp và Luật lao động tại Việt Nam.  

Đại diện cho công ty Teijin Frontier, ông Sugimoto phát biểu chào 

mừng sau khi trình chiếu một đoạn phim ngắn về Trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp (các bạn có thể tìm xem ở link bên cuối 

bài). Tiếp đó, đại diện cho tổ chức phi chính phủ BSR (Kinh 

doanh với trách nhiệm xã hội) trình bày về xu hướng toàn cầu của 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm những hậu quả 

tiêu cực ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, tẩy chay hoàng 

hóa có sử dụng lao động trẻ em và dự án BSR hỗ trợ nữ lao động 

tại Việt Nam v.v… 

Ông Bùi Đoàn Trung, Phó trưởng Phòng Chính sách Bảo hộ lao 

động thuộc Cục An toàn lao động, Bộ LĐTBXH chia sẻ nhiều 

thông tin toàn diện và thực tiễn về Luật An toàn lao động cũng 

như các điều kiện làm việc. Cố vấn trưởng Dự án – Bà Yoshiko 

Ogawa chia sẻ về vấn nạn mua bán người và lao động trẻ em. 

Hầu hết các đại biểu đều cảm thấy rất thú vị và hiểu biết thêm về 

những nội dung trên.  

Trong chiều 16 và sáng 17/6, chúng tôi được tham gia đoàn giám 

sát, thăm quan một số nhà máy may trên địa bàn TP. Hồ Chí 

Minh. Đoàn giám sát xem xét nhiều điểm khác nhau nhằm đảm 

bảo rằng các hành lang dẫn ra khu thoát hiểm không bị chặn, 

bình cứu hỏa vẫn còn hạn sử dụng và mọi việc đều phải được 

chuẩn bị sẵn sàng không đợi đến lúc trường hợp khẩn cấp xảy ra. 

Việc kiểm tra thường xuyên rất quan trọng nhằm đảm bảo môi 

trường làm việc an toàn cho người lao động.  

Chiều ngày 17/6, chúng tôi đến thăm Trung tâm Hợp tác nguồn 

nhân lực Việt – Nhật và thăm tổ chức phi chính phủ Alliance Anti 

Trafic (AAT), một tổ chức làm việc về chống buôn bán người 

trong nhiều năm và đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ họ.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KfANs2y_frk&feature=youtu.be 

（Link xem video） 

http://www.bsr.org/ （Dự án BSR） 
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Trên và dưới: Thông điệp truyền hình phát trên kênh 
VTV1 
 

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 7:  

- Tiếp đoàn sinh viên Nhật Bản (28/7) 

- Sản xuất phim tài liệu dự án và xây dựng cuốn Tài 

liệu tập huấn cho NVTV về MBN 

- Triển khai các hoạt động tập huấn và truyền thông 

tại An Giang 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

2） Sử dụng trang mạng xã hội facebook tại Việt Nam 

 

Dựa theo một thống kê gần đây của Facebook (FB), 

người sử dụng FB Việt Nam dành 2,5 giờ mỗi ngày 

cho FB, gấp đôi thời gian họ dành cho việc xem truyền 

hình và nhiều hơn so với thời gian sử dụng trung bình 

toàn cầu là 13%. Số liệu cũng chỉ ra khoảng 74% 

người sử dụng FB nằm trong độ tuổi từ 18 đến 34. Với 

việc ngày càng nhiều nạn nhân mua bán người là 

người trẻ và thủ phạm thường sử dụng mạng xã hội để 

lừa nạn nhân, chúng ta cũng phải chú ý hơn các xu 

hướng phát triển trong tương lai.  
 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Hội nghị khu vực về công nghệ thông tin trong hoạt 
động phòng, chống mua bán người 

Hội nghị khu vực Đông Nam Á về công nghệ thông tin 
trong hoạt động phòng, chống mua bán người do 
Microsoft và một số cơ quan của Liên Hợp quốc (IOM X, 
UN ACT, UN Women, UNICEF, USAID và UNODC) 
được tổ chức tại Băng Cốc trong hai ngày 23-24/6/2015. 
Hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia đã tham dự và 
cùng thảo luận, chia sẻ về tình hình và thách thức trong 
việc phòng, chống mua bán người. Chuyên gia IT trình 
bày các phần mềm ứng dụng để phòng ngừa mua bán 
người và bảo vệ nạn nhân mua bán người. Một trang 
mạng tài trợ điện toán đám mây – 6 Degree – đã được 
đưa ra trong hội nghị.  

http://www.ict4tip.com/index.html （Hội nghị HP） 

http://www.6degree.org/ （Trang web 6 Degree） 

 

PHÁT SÓNG THÔNG ĐIỆP TRUYỀN HÌNH VỀ 
ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRÊN VTV1 
 

Thông điệp truyền hình quảng bá Đường dây nóng được phát 

sóng trên Đài truyền hình quốc gia Việt Nam, kênh VTV1 trong 

khung giờ từ 17:40 đến 19:55. Thông điệp được phát tổng cộng 

10 lần trong 02 tháng 5 và 6/2015. Việc phát sóng toàn quốc có 

thể giúp thêm nhiều người biết thêm về số điên thoại của Đường 

dây nóng. Trong dịp này, Đài truyền hình Việt Nam cũng đang lên 

kế hoạch sản xuất một chương trình đặc biệt về vấn đề mua bán 

người. Hiện nay, chúng tôi đang cùng phía Đài thảo luận về việc 

hợp tác nâng cao nhận thức của người dân về nạn mua bán 

người và quảng bá số điện thoại cũng như dịch vụ của Đường 

dây nóng.  

 GIA HẠN DỰ ÁN 
 

Dự án “Xây dựng đường dây nóng phòng, chống mua bán người 

tại Việt Nam” được thực hiện trong 3 năm từ tháng 7/2012 đến 

tháng 7/2015. Ngày 28/5/2015, Bộ LĐTBXH đã gia Quyết định số 

707/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung Văn kiện 

Dự án và gia hạn hoạt động dự án thêm 8 tháng (15/3/2016) 

nhằm hoàn thành nốt những hoạt động dự án do thời gian lắp đặt 

trang thiết bị kéo dài. Trong thời gian từ nay đến cuối kỳ Dự án, 

chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các bạn 

trong hoạt động của đường dây.  
 

http://www.ict4tip.com/index.html
http://www.6degree.org/

