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

Trong 02 ngày (4-5/8), Dự án phối hợp thực hiện một hoạt 

động truyền thông tại tỉnh Yên Bái nhằm nâng cao nhận 

thực của thanh thiếu niên địa phương về nạn buôn người và 

quảng bá Đường dây nóng phòng, chống mua bán người. 

Sinh viên tình nguyện của trường Đại học Ngoại thương Hà 

Nội (sau đợt tham gia tập huấn của Dự án tháng 5/2015) đã 

giúp chúng tôi lên kế hoạch và đóng vai trò điều phối hoạt 

động trên. 

Bốn xã của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã nhận được sự 

hỗ trợ cho công tác phòng ngừa mua bán người từ Dự án 

Phòng ngừa – Chương trình Chấm dứt Mua bán người của 

tổ chức World Vision. Hoạt động lần này của chúng tôi tổ 

chức tại xã Kiến Thành và Y Can, huyện Trấn Yên. Hoạt 

động được tổ chức tại trụ sở xã, nhà dân và hướng tới đối 

tượng trẻ tuổi từ 12 đến 16.  

Sau bài phát biểu và giới thiệu ngắn về Dự án, các bạn trẻ 

được chia thành 03 nhóm để tham gia vào các trò chơi đố 

vui, xây dựng poster Dự án và đóng kịch. Nhóm đố vui phân 

thành nhiều nhóm nhỏ và đã có một “trận đấu” hấp dẫn. Câu 

trả lời được trình bày bằng hình ảnh và biểu đồ sau từng 

câu hỏi phần nào giúp điều phối viên truyền tải nhanh và 

hiệu quả hơn tới các bạn trong nhóm. Nhóm xây dựng 

poster Dự án phân đội và dành thời gian thảo luận về thông 

điệp cũng như thiết kế các mẫu poster trên khổ giấy A4. Các 

đội chia sẻ mẫu mà đội mình thiết kế cũng như nghe trình 

bày từ các thành viên thuộc đội khác. Song song đó, nhóm 

diễn kịch đã lên ý tưởng kịch bản và phân vai cho từng 

thành viên (nạn nhân, người thân, kẻ tuyển dụng v.v…). Khi 

cùng thảo luận về nội dung kịch bản, các bạn trẻ phần nào 

hiểu được quá trình di cư an toàn.  

Chúng tôi mong đợi có khoảng 60 bạn trẻ tham gia tại mỗi 

địa điểm nhưng thực tế con số đã lên 80 đến 120 người. 

Điều đó cho thấy thanh thiếu niên, người dân và chính 

quyền địa phương quan tâm và tỏ ra thích thú khi tham gia 

hoạt động truyền thông của Dự án.  

Hoạt động truyền thông này được xem như cơ hội cho các 

bạn trẻ địa phương, điều phối viên, tình nguyện viên cũng 

như các tổ cùng chung tay tổ chức một hoạt động ý nghĩa tại 

địa phương. Trong tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động 

hợp tác hỗ trợ cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong 

công tác nâng cao nhận thức phòng ngừa nạn mua bán 

người.  
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Tài liệu Hướng dẫn hoạt động của 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 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 Tháng 9:  

 Sứ giả Thiện chí JICA Việt Nam tới An Giang 

 Truyền thông tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội 

 Công tác tại Hà Giang 

 Thiết kế & in banner về Đường dây nóng 
 

 Sau Báo cáo của Hoa Kỳ năm 2015 về mua bán 

người, phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt 

Nam bày tỏ quyết tâm của chính phủ trong việc 

chống lại nạn buôn người. Phó phát ngôn viên cũng 

đề cập thông tin trong báo cáo đã không phản ánh 

được hết những nỗ lực của Việt Nam trong thời 

gian qua (tin ngày 30/7) 

 Từ Trung Quốc, 45 nạn nhân đã trở về Việt Nam 

qua cửa khẩu thuộc tỉnh Hà Giang. Đa phần họ đều 

là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số bị ép buộc lao 

động hoặc làm gái mại dâm. 

 Bốn đàn ông và phụ nữ đã bị bắt giữ tại tỉnh Tây 

Ninh. Các bị cáo bị cáo buộc bán một cô gái sang 

Trung Quốc làm vợ. Sau khi điều tra, công an đã 

phát hiện những bị cáo trên đã bán hơn 10 phụ nữ, 

trong đó 3 người đã được giải cứu. (tin ngày 10/8) 

 Hai người đàn ông đã bị bắt giữ tại Hà Giang khi 

bán một phụ nữ cho một người đàn ông Trung 

Quốc với giá 700 Đô la Mỹ. Nạn nhân đã được giải 

cứu. Công an cũng cho biết bọn tội phạm đã bán 

thành công 2 phụ nữ trong năm 2012. (tin ngày 

24/8) 

http://vietnamnews.vn/search/?q=human trafficking 

 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Các bài viết liên quan đến mua bán người trên báo 
Vietnamnews 

Một vài thông tin trên tờ Vietnamnews – trang báo trực tuyến 

bằng tiếng Anh và là thành viên của Mạng lưới thông tin châu Á: 

 Bốn người Việt Nam và một người Trung Quốc đã bị kết 

án 20 đến 23 năm tù giam vì tội buôn bán các bé gái dân 

tộc thiểu số sang Trung Quốc với mục đích làm vợ hoặc 

làm gái mại dâm để thu lợi 13.000 Đô la Mỹ. Những kẻ 

phạm tội người Việt Nam đều là người dân tộc thiểu số 

(tin ngày 30/7). 

 Thủ tướng Anh cam kết sẽ bổ sung tài trợ để xây dựng 

nhà tạm lánh cho nạn nhân mua bán người xuyên quốc 

gia và nhất trí thúc đẩy việc đàm phán Biên bản ghi nhớ 

giữa Anh và Việt Nam về phòng, chống mua bán người 

(tin ngày 30/7) 

（Đính chính: Trong mục này tại Ấn phẩm tháng 7/2015, chúng tôi đã đưa thiếu 

thông tin tại bài Báo cáo của Hoa Kỳ năm 2015 về mua bán người, cụ thể “Việt 

Nam vẫn xếp Hạng 2 trong bảng báo cáo này từ năm 2001, ngoại trừ 02 năm 

2010 và 2011 xếp Hạng 2 - Cần được theo dõi.” – thông tin được thêm “ngoại trừ 

03 năm 2004, 2010 và 2011 xếp Hạng 2 – Cần được theo dõi”.) 

 

HOÀN THIỆN TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG 

CỦA ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
 

Cuốn tài liệu Hướng dẫn hoạt động của Đường dây nóng đã được 

hoàn thành sau thời gian dài biên soạn. 46 trang tài liệu đưa ra 

đưa ra quy trình hoạt động, các bước tiếp nhận xử lý ca, chuyển 

tuyến và một số kỹ năng cần thiết cho nhân viên tư vấn (NVTV). 

Nội dung tài liệu nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày của 

nhân viên tư vấn (NVTV) đường dây cũng như làm tài liệu tham 

khảo cho các tổ chức khác có kế hoạch xây dựng một đường dây 

nóng tương tự. Hiện tại, tài liệu đã được in và sử dụng tại Tổng 

đài Hà Nội, Hà Giang và An Giang.   

  “CÁN MỐC” 3000 CUỘC GỌI! 
 

Tính đến cuối tháng 8/2015, Đường dây nóng đã tiếp nhận hơn 

3.000 cuộc gọi. Phần lớn là cuộc gọi cung cấp thông tin Đường 

dây nóng, tư vấn các chính sách và hỗ trợ của chính phủ liên 

quan đến vấn đề mua bán người. Có 50 ca chuyển tuyến, trong 

đó 12 trường hợp mua bán người thực tế và 8 ca báo giải cứu 

các nạn nhân bị mua bán.  

Mặc dù Đường dây nóng không trực tiếp làm công tác giải cứu 

nạn nhân nhưng khi nhận được tin báo yêu cầu giải cứu, chúng 

tôi đã kết nối tới những cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng sẽ cố 

gắng làm tốt công việc của mình để có thể giúp giải cứu và hỗ trợ 

nạn nhân trong thời gian tới.  

 


