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

Hội thảo chia sẻ báo cáo đánh giá cuối kỳ các hoạt động 

truyền thông và thông tin thu thập cho giai đoạn 2 dự án 

(2016-2019) đã được tổ chức vào ngày 9/12 tại Hà Nội. 

Hội thảo có sự tham gia của 29 đại diện đến từ Sở 

LĐTBXH tỉnh An Giang, Sở LĐTBXH tỉnh Hà Giang, biên 

phòng, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và 

Văn phòng JICA Việt Nam.   

Sau khi nghe Cố vấn trưởng dự án trình bày về bối cảnh 

thực hiện khảo sát, bà Trần Giang Linh đại diện cho 

nhóm khảo sát cuối kỳ các hoạt động truyền thông trình 

bày báo cáo đánh giá tại hai tỉnh An Giang và Hà Giang. 

Tiếp đó, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương 

chia sẻ một số kết quả của dự án cũng như ý tưởng cho 

hoạt động dự án trong tương lai.  

Kết quả đánh giá cuối kỳ hoạt động truyền thông chỉ ra 

rằng 96.1% số người được hỏi tại An Giang và 61.4% số 

người được hỏi tại Hà Giang trả lời rằng họ biết về “mua 

bán người”. Những con số thống kê này cao hơn so với 

kết quả thu được trong đợt đánh giá đầu kỳ của dự án. Tỉ 

lệ người hỏi biết về Đường dây nóng phòng, chống mua 

bán người tại Hà Giang là 21% và tại An Giang là 47%. 

Trong khi số nam giới được hỏi tại Hà Giang biết về 

Đường dây nóng nhiều hơn nữ giới thì tại An Giang lại 

hoàn toàn ngược lại. Kết quả này có thể liên quan đến 

phương pháp truyền thông tại hai địa phương. Nhiều ý 

kiến cho rằng cần mở rộng phạm vi và đa dạng hóa các 

hoạt động truyền thông để tiếp cận các nhóm dân tộc 

thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.  

Khảo sát đánh giá hoạt động đạt được và thu thập thông 

tin cho giai đoạn 2 dự án cũng được thực hiện tại Hà 

Giang, An Giang, Hà Nội và Đà Nẵng. để hiểu thêm về 

tình hình mua bán người cũng như khả năng hợp tác 

trong khu vực miền Trung Việt Nam. Lần khảo sát này đã 

chỉ ra được nhu cầu cần thêm các hoạt động truyền 

thông. Nhóm đánh giá và Văn phòng dự án đã thảo luận 

những khó khăn còn tồn đọng cũng như bằng cách nào 

nâng cao hợp tác với các cơ quan liên quan trong hoạt 

động dự án và hoạt động trong tương lai của Đường dây 

nóng sau khi dự án kết thúc.  
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Ông Kakioka Naoki, Phó Trưởng đại diện VP JICA 

Việt Nam trả lời phỏng vấn về Dự án 

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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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

 Tháng 1: 
 Đánh giá cuối kỳ Dự án 
 Hội thảo về quản lý ca 

      

      

 

2) 109,252 lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao 

động tính đến hết tháng 11/2015  

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 11 

tháng của năm 2015, có tổng số 109.252 lao động 

Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, trong đó có 

5.472 lao động nữ. Thị trường Nhật Bản hiện tại là 

thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn thứ hai 

chỉ sau Đài Loan. Lao động nữ qua Nhật Bản chiếm 

từ 31-47% tổng số lao động Việt Nam làm việc tại 

đây.  

（http://www.viet-jo.com/news/statistics/151130125226.html 

Theo báo VietJo ngày 9/12/2015） 

An Giang 

1800 8077 

 

Hà Giang 

1800 1282 

 

1） Họp Nhóm công tác COMMIT 

Cuộc họp Nhóm công tác COMMIT vừa được tổ chức 

ngày 4/12 với sự tham gia của hơn 40 đại biểu đến từ 

các cơ quan liên quan và các tổ chức khác bao gồm 

11 tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ. Sau bài  

KÝ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH 
 Kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của 

Đường dây nóng phòng, chống mua bán người giai 

đoạn 2016-2020 đã được ký kết giữa các cơ quan 

Chính phủ trực thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. Văn bản mô tả các thủ 

tục chuyển tuyến, theo dõi và báo cáo cũng như vai trò 

và nghĩa vụ của từng bên trong hoạt động của Đường 

dây nóng. Một kế hoạch chung sẽ được xây dựng, 

thực hiện và giám sát sau khi thành lập Tổ công tác 

phối hợp liên ngành tại cấp trung ương.  

 

Trong quá trình thảo luận, một đại diện của tổ chức phi chính 

phủ đã nêu rằng Đường dây nóng nên có một vị thế rõ ràng 

trong khuôn khổ hoạt động phòng, chống mua bán người 

quốc gia. Phía dự án cũng có chung mối quan tâm như vậy 

vì khi Đường dây nóng được công nhận và có vị trí như một 

“Đường dây nóng quốc gia” thì nó sẽ được biết đến và sử 

dụng rộng rãi hơn. Hiện tại, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

đang cố gắng đưa hoạt động của Đường dây nóng phòng, 

chống mua bán người vào Kế hoạch Hành động COMMIT 

của Việt Nam trong năm 2016 nhằm củng cố hình ảnh và tính 

bền vững của đường dây.  

 

trình bày về kết quả đạt được trong năm 2015, các 

đại biểu dành thời gian thảo luận về Kế hoạch hành 

động COMMIT 2016 và đưa góp ý cho các văn bản 

quy phạm pháp luật phù hợp với sửa đổi Bộ Luật 

Hình sự về vai trò của các tổ chức dân sự xã hội, 

phối hợp với các tổ chức quốc tế. Theo báo cáo 

đưa ra trong buổi họp, năm 2015 có 407 ca mua 

bán người với 655 thủ phạm và 1.000 nạn nhân và 

thấp hơn so với năm 2014 (469 ca với 685 thủ 

phạm và 1.031 nạn nhân). Mặc dù số ca mua bán 

giảm 10% so với năm ngoái nhưng số lượng nạn 

nhân chỉ giảm được 3%.  

 

PHIM TÀI LIỆU DỰ ÁN 
 

Dự án đã sản xuất phim tài liệu dài 10 phút về tình 

hình mua bán người cũng như chia sẻ các hoạt động 

của Đường dây nóng phòng, chống mua bán người tại 

An Giang và Hà Giang. Phim tài liệu sẽ được dùng 

làm tư liệu dự án và sẽ được trình chiếu trong các hội 

thảo, tập huấn sau này của dự án.  

 

TIN TỨC MỚI NHẤT TỪ VIỆT NAM 
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