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

Hội thảo Quản lý ca về “Vai trò của Đường dây nóng phòng, 

chống mua bán người trong cơ chế chuyển tuyến” được tổ 

chức tại Hà Nội ngày 15/10/2015. Bà Nguyễn Hoa, chuyên gia 

công tác xã hội với nhiều năm kinh nghiệm và hiện đang sống 

tại Malaixia, đã giúp chúng tôi điều hành hội thảo này. Gần 50 

đại biểu đến từ nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau như Đường 

dây nóng, công an, nhà tạm lánh v.v… đã tham gia hội thảo 

và đều hào hứng thảo luận về những khó khăn cũng như bài 

học thực tiễn tốt dựa trên các trường hợp thực tế.  

Các đại biểu dành thời gian buổi sáng nghe nhân viên tư vấn 

(NVTV) trình bày về 03 trường hợp do người nhà nạn nhân 

gọi đến đường dây nóng và sau đó nạn nhân đã được giải 

cứu. Người tham dự được chia thành các nhóm và thảo luận 

về “nhu cầu của nạn nhân là gì?”, “nhu cầu của nạn nhân đã 

được đáp ứng?” và “những yếu tố ảnh hưởng quyết định hỗ 

trợ”. Trong buổi chiều, bà Nguyễn Hoa chia sẻ thông tin về 

những thông tin về nạn nhân là người Việt Nam tại Malaysia. 

Ngoài ra, đại biểu cũng dành thời gian thảo luận về 02 ca hỗ 

trợ tại nhà tạm lánh và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. 

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của sự hiểu biết về vai trò 

của từng tổ chức tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân. 

Chúng tôi đang lên kế hoạch để thảo luận về các ca xuyên 

biên giới và quan tâm tới sự gia tăng nạn nhân Việt Nam tại 

Malaixia.  
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HỘI THẢO TẠI AN GIANG 
 

Ngày 9/10, hội thảo “Xây dựng hệ thống cung cấp, xử lý thông 

tin trong hoạt động của đường dây nóng phòng, chống mua 

bán người” tại An Giang đã được tổ chức với sự tham dự của 

khoảng 90 đại biểu là đại diện của Hội Phụ nữ, Công an, Biên 

phòng và chi Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, phòng LĐTBXH 

của các huyện và nhân viên Đường dây nóng tỉnh Hà Giang. 

Theo báo cáo từ phía các đối tác về tình hình hỗ trợ nạn nhân 

và hợp tác trong hoạt động của đường dây nóng, các hoạt 

động truyền thông hỗ trợ bởi dự án đạt được kết quả nhất định. 

Tuy nhiên, nhận thức về mua bán người còn thấp tại một số 

vùng và cần thiết có thêm các hoạt động truyền thông mạnh mẽ 

hơn.  

Sau buổi hội thảo, cán bộ Sở LĐTBXH Hà Giang dành thời gian 

thăm Trung tâm kết nối An Giang và tham dự hoạt động truyền 

thông tại trường học. Cách quản lý đường dây nóng, kinh 

nghiệm làm việc và các phương pháp dễ hiểu giới thiệu về vấn 

đề mua bán người đã được chia sẻ với cán bộ Hà Giang.  

 



 

 

 

 Trên: Đại diện Việt Nam tham gia hội nghị tại Nhật Bản 
Dưới: Đại biểu 7 quốc gia tham dự hội nghị tại Nhật 
Bản 

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 11: 
Khảo sát cuối kỳ hoạt động truyền thông 
   dự án 
Thu thập thông tin cho đề xuất cho giai 
   đoạn 2 
Họp Ban Điều phối chung

2) Kẻ mua bán người đã bị bắt và kết án 5 năm tù

sau 23 năm lẩn trốn 

Một phụ nữ 66 tuổi đã bị kết án 5 năm tù về hành vi 

mua bán người. Bà ta đã bán một phụ nữ và bạn 

của cô ấy vào năm 1992 với giá 300.000 VNĐ mỗi 

người (tương đương $25 – theo tỷ giá năm 1992). 

Bà ta đã bị bắt cuối tháng 12 vừa qua sau 23 năm 

lẩn trốn. Việc sửa đổi điều luật về mua bán người 

trong Bộ Luật Hình sự đang được đưa ra thảo luận.  

（http://vietnamnews.vn/society/276554/66-year-old-jailed-for-

human-trafficking.html 

Theo báo Viet Nam News） 

An Giang 

1800 8077 

Hà Giang 

1800 1282 

1） Đạt mục tiêu xuất khẩu lao động năm 2015 sau 09 
tháng đầu năm 

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội, chỉ tiêu đưa 90.000 người đi làm

việc ở nước ngoài đã được hoàn thành sớm. Chỉ sau 09 

tháng đầu năm 2015, có 90.558 lao động đi làm việc tại 

nước ngoài trong đó có 28.894 lao động nữ, chiếm 32% 

tổng số lao động. Các quốc gia chính thu hút người lao 

động Việt Nam trong năm 2015 là Đài Loan và Nhật Bản. 

Tiếp theo đó là Malaixia, Ả- rập Xê út, Hàn Quốc và 

Macau. Tỉ lệ lao đông nữ sang làm việc tại Đài Loan là 

31%, Nhật Bản là 46%, Malaixia là 50%, Ả-rập Xê út là 

86%, Hàn Quốc là 8% và Macau là 100%. Những con số 

này gần như phản ánh số lượng nhiều lao động Việt Nam 

làm giúp việc trong gia đình.  

(http://www.viet-jo.com/news/statistics/151011060149.html trang Vietjo; 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-hanoi/

documents/publication/wcms_376172.pdf  trích lược Báo cáo quốc gia 

Việt Nam, ILO 6/2015) 

HỘI NGHỊ PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 

TẠI NHẬT BẢN 

Hội nghị về phát triển mạng lưới phòng, chống mua bán người 

giữa các quốc gia Châu Á đã diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 

19-30/10. Đại diện của 07 quốc gia bao gồm Campuchia, Lào, 

Malaixia, Myanmar, Philipin, Thái Lan và Việt Nam đã tham dự hội 

nghị. Hai đại diện của Việt Nam đến từ phía đối tác của chúng tôi 

thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là bà Nguyễn Thị Nga – Phó 

Cục trưởng và chị Kiều Thu Trang – nhân viên tư vấn Tổng đài Hà 

Nội. Chị Kiều Trang là đại biểu trẻ nhất tham dự hội nghị lần này. 

Cả hai đã đóng góp nhiều công sức trong hoạt động của Đường 

dây nóng như phát triển tài liệu Hướng dẫn hoạt động của Đường 

dây nóng cũng như nội dung Kế hoạch liên ngành.  

Các đại biểu được thăm các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính 

phủ và tổ chức tư nhân để tìm hiểu cách hỗ trợ phụ nữ bị tổn 

thương, người nước ngoài cũng như các cách thức phòng, chống 

mua bán người. Người tham dự đưa ra nhiều câu hỏi trong quá 

trình thăm quan các cơ sở trên. Sau hai tuần tham dự hội nghị, 

các đại biểu đã trao đổi thông tin liên lạc và tạo một nhóm trên 

mạng xã hội Facebook để tiếp tục giữ liên lạc, mở rộng mạng lưới 

hợp tác trong tương lai.  
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