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Thông cáo báo chí 
 

World Vision Việt Nam tổng kết  
Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” 

 
Hà Nội, ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2021 – Trong khuôn khổ kế hoạch “Lĩnh vực tác động 31” của Dự án 
“Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”, Tổ chức World Vision Việt Nam đã phối hợp cùng 
Sở Lao động – Thương binh & Xã hội các tỉnh/ thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và 
Quảng Bình tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả và tổng kết hoạt động dự án tại 5 địa phương này. Tham dự Hội 
thảo có đại diện các cơ quan ban ngành Trung ương, các tổ chức đối tác, tư vấn và nhóm đối tượng đích của 
Dự án. 
 
Tại Hội thảo, các bên đã cùng nhau nhìn lại những nội dung đã được Dự án “Đấu tranh chống mua bán người 
và nô lệ thời hiện đại” triển khai tại Trung ương và địa phương, bao gồm thuận lợi - thách thức, kết quả đạt 
được, và bài học kinh nghiệm từ các góc nhìn đa chiều. Đây cũng là cơ sở để các bên thảo luận kế hoạch duy 
trì, nhân rộng các mô hình thành công của Dự án, giúp thúc đẩy hơn nữa quá trình hòa nhập và tái hòa nhập 
cộng đồng của người di cư. 
 

 
1 Trong khuôn khổ Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”, Tổ chức World Vision Việt Nam thực hiện Đề án số 3: Hỗ trợ phục hồi 
và tái hòa hòa nhập cho nạn nhân của mua bán người hoặc người có nguy cơ là nạn nhân thông qua việc xác định, bảo vệ, hỗ trợ và tái hòa nhập thành 
công cho nạn nhân/ người có nguy cơ bị mua bán theo từng trường hợp thực tế.  

 

Hình 1: Ông  Mark Holton, Trưởng Bộ phận Nhập cư - Di cư, Đại sứ quán Anh đã có bài phát biểu ghi nhận những đóng góp của   
Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” 
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Tham dự sự kiện, ông Mark Holton, Trưởng Bộ phận Nhập cư - Di cư, Đại sứ quán Anh đã có bài phát biểu 
ghi nhận những đóng góp của Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” trong việc kết 
nối các bên liên quan để mang lại hỗ trợ toàn diện nhất có thể, giúp các nhóm đối tượng đích gỡ bỏ rào cản 
tư duy và tái thiết cuộc sống. 
 
“Đây là lần đầu tiên chính phủ Vương quốc Anh thực hiện một dự án quy mô lớn với sự tham gia của nhiều bên liên 
quan. Trong khuôn khổ Đề án số 3, các hoạt động của Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham 
gia của cộng đồng, cải thiện chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ và năng lực cho các đối tác chính phủ, xã hội dân sự 
ở cấp Trung ương và địa phương”, ông Holton chia sẻ. 
 
Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” đã ghi nhận nhiều 
kết quả khả quan, giúp tận dụng và kết nối các nguồn lực tại địa phương, từ đó thúc đẩy can thiệp tại cộng 
đồng nhằm hỗ trợ đối tượng đích của dự án - những người là nạn nhân hoặc người có nguy cơ là nạn nhân 
của mua bán người - hồi phục và tái hoà nhập cộng đồng.  
 
“Chính sự phối hợp cởi mở, khoa học và sáng tạo giữa các chủ thể - World Vision Việt Nam, chính quyền địa phương, 
các tổ chức đối tác và đối tượng đích là nền móng cho sự triển khai hiệu quả và thành công của Dự án”, ông Bùi 
Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An nhấn mạnh. 
 

 
 

Hình 2: Ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tỉnh Nghệ An phát biểu tại sự kiện 
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Cụ thể, với phương pháp hỗ trợ lấy đối tượng đích làm trung tâm - dựa trên hiểu biết về sang chấn, thế mạnh 
của cá nhân và cộng đồng, Dự án đã đạt được các kết quả nổi bật, bao gồm: 

- Nâng cao năng lực cho hơn 541 cán bộ hỗ trợ các cấp: (1) cán bộ công tác xã hội & cán bộ điều phối 
địa phương, bao gồm lãnh đạo địa phương và/hoặc thuộc các ngành lao động, tư pháp, phụ nữ, công 
an, (2) cộng tác viên, bao gồm cán bộ đoàn, hội viên hội phụ nữ cấp phường/xã và các trưởng 
thôn/xóm, tổ dân phố hoặc người có uy tín trong cộng đồng. 

- Hỗ trợ 355 người thuộc nhóm đối tượng đích, bao gồm các dịch vụ về y tế, giáo dục, pháp lý, tâm lý 
và sinh kế. 

- Thúc đẩy vận động chính sách trong hỗ trợ nạn nhân mua bán người và tăng cường kết nối với các 
tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước để cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người di cư/ người có trải nghiệm 
bị mua bán là người Việt Nam tại nước ngoài. 
 

“Mặc dù quá trình triển khai Dự án chịu nhiều ảnh hưởng từ thiên tai và dịch bệnh COVID-19, Dự án “Đấu tranh 
chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” đã hỗ trợ tích cực trong việc cải thiện tâm lý và khai phá tư duy cho 
nhóm đối tượng đích. Từ sự nhiệt tình và tận tâm hướng dẫn của các chuyên gia, những người là nạn nhân hoặc có 
nguy cơ là nạn nhân của mua bán người tại địa phương đã bước đầu xây dựng và triển khai kế hoạch rõ ràng, cụ 
thể để phát triển sinh kế, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng”, ông Lê Hồng 
Tình, Phó phòng Lao động xã hội Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh cho hay. 
 
“Sự tự tin, hiểu biết và tầm nhìn mở mang mà Dự án mang lại chính là chìa khoá tháo gỡ những băn khoăn, mơ 
hồ của những người là nạn nhân hoặc có nguy cơ là nạn nhân của mua bán người, từ đó truyền cảm hứng và tạo 
động lực cho họ ở lại quê hương để xây dựng cuộc sống”, bà Phạm Thị Nhung, Chuyên viên Phòng Trẻ em & 
Phòng chống Tệ nạn Xã hội Tỉnh Hà Tĩnh bổ sung. 
 
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ “Lĩnh vực tác động 3” của Dự án, World Vision Việt Nam cũng phối hợp với 
World Vision Anh Quốc và Tổ chức phi chính phủ ECPAT (Anh Quốc) để nghiên cứu và xây dựng ngân hàng 
thông tin dành cho người Việt đang di cư hoặc sinh sống tại Anh Quốc. Cơ sở dữ liệu bao gồm những nội 
dung hữu ích về quyền lợi của người di cư tại Anh Quốc và thông tin về những đơn vị uy tín có thể hỗ trợ họ 
khi cần, bao gồm cả kênh liên lạc qua Zalo của Tổng đài quốc gia 111. 
 
Đây là những thành quả đáng khích lệ, gặt hái từ những nỗ lực bền bỉ, cách tiếp cận linh hoạt và sáng tạo của 
World Vision Việt Nam, các đối tác chính phủ/quốc tế và nhóm đối tượng đích, nhất là trong thời điểm dịch 
bệnh COVID-19 bùng phát trên cả nước. 
 
Bà Nguyễn Thu Hà, Quản lý Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”, World Vision 
Việt Nam, tổng kết: “24 tháng là một hình trình chưa đủ xa nhưng cũng đủ dài để Dự án và các đối tác địa phương 
cùng phối hợp, chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng những giá trị tốt đẹp của mỗi cá nhân, từng cộng 
đồng, cùng đồng hành, khơi gợi và phát huy thế mạnh của mỗi người để các anh chị em vững bước trên hành trình 
của mình và viết nên “câu chuyện tôi” câu chuyện riêng có của mỗi người, góp phần giảm thiểu tính dễ bị tổn 
thương, nguy cơ bị mua bán người và di cư tự do.” 
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Hình 3: Bà Nguyễn Thu Hà, Quản lý Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại”, World Vision Việt Nam,         

tổng kết Dự án 

Được thực hiện từ năm 2018 đến 2021, Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” do 
Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh tài trợ, là nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức Di cư Quốc tế, World Vision Việt Nam, 
Hội đồng Anh và các cơ quan chính phủ Việt Nam với mục tiêu giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của các cá 
nhân và cộng đồng đối với nô lệ thời hiện đại, trong đó bao gồm mua bán người.  
 
Thông qua hợp tác nhiều bên, Dự án hướng đến việc thay đổi hành vi, thúc đẩy các cơ hội sinh kế thay thế, 
tăng cường tiếp cận với hệ thống tư pháp địa phương cũng như các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. Cách thức tiếp 
cận này sẽ giúp tối đa hóa những nỗ lực chung trong việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và có nguy cơ trở 
thành nạn nhân của nô lệ thời hiện đại và mua bán người. 
 
### 
 
Về Tổ chức World Vision Việt Nam: 
 
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng 
đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt 
tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Từ đó đến nay, 
World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác 
trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang 
gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang được triển khai tại 37 huyện 
thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
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Liên hệ: 
 
Ms. Nguyễn Thu Hà | Quản lý Dự án | World Vision Việt Nam 
Email: nguyen_thu_ha@wvi.org | Tel.: 0915.254.364 
 
Ms. Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | World Vision Việt Nam 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: 0911.420.880 


