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I. Tình hình nạn buôn bán người  ...........................................................................................................................10

II. Những can thiệp của xã hội đối với nạn buôn bán người ........................................................................17

BÀI 3: MỘT SỐ VẤN ĐỂ CƠ BẢN CỦA NẠN NHÂN BUÔN BÁN NGƯỜI ......................................26

I. Một số vấn đề nạn nhân buôn bán người thường gặp phải .....................................................................26

II. Nhu cầu của nạn nhân bị buôn bán ..................................................................................................................30

BÀI 4: VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CTXH VỚI NẠN NHÂN CỦA BUÔN BÁN NGƯỜI ....................32

I. Vai trò của nhân viên CTXH trong hỗ trợ nạn nhân buôn bán chưa trở về ..........................................32

II. Vai trò của nhân viên CTXH đối với nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng ..................33

BÀI 5:  CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRỢ GIÚP 
NẠN NHÂN BUÔN BÁN NGƯỜI ..................................................................................................36

I. Các nguyên tắc khi làm việc với nạn nhân buôn bán người .....................................................................36

II. Các phương pháp CTXH trong trợ giúp NNBBN ...........................................................................................38

TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................................52



4

LỜI MỞ ĐẦU

Công tác xã hội có vị trí quan trọng trong giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đảm bảo công bằng 
và tiến bộ xã hội trong mỗi quốc gia. Chính vì vậy,  Tháng 3 năm 2010 Thủ tưởng Chính phủ phê 
duyệt Đề án phát triển Nghề Công tác xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 trong Quyết định số 
32/2010 – QĐ/TTg. Việc phát triển Công tác xã hội theo hướng chuyên nghiệp nhằm thực thi các 
chính sách an sinh xã hội có hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ xã hội chuyên nghiệp. Do vậy, 
một trong mục tiêu của Đề án đó là tới 2020 cần đào tạo mới và đào tạo lại 60.000 cán bộ xã hội có 
trình độ kiến thức, kỹ năng nghề công tác xã hội. 

Đội ngũ nhân viên Công tác xã hội được đào tạo, trang bị những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp 
để có thể làm việc, trợ giúp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Một trong những đối tượng đó 
chính là những nạn nhân của nạn buôn bán người – một vấn nạn rất bức xúc và đau lòng ở Việt 
Nam hiện nay. Do vậy cuốn tài liệu này được biên soạn nhằm cung cấp những thông tin nền tảng 
về buôn bán người, những vấn đề gặp phải của nạn nhân bị buôn bán, nhu cầu của họ và hướng 
dẫn quy trình hỗ trợ cho nạn nhân buôn bán trở về.  

Tài liệu được biên soạn với sự phối hợp của UNICEF, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa 
Công tác xã hội - trường Đại học Sư phạm Hà Nội và những đóng góp chuyên môn của các nhà 
khoa học trong lĩnh vực này.

Do lĩnh vực công tác xã hội với nạn nhân buôn bán người còn rất mới mẻ nên khi biên soạn không 
tránh khỏi những thiếu sót, nhóm biên soạn rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để lần tái 
bản sau được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!
Nhóm tác giả/Ban biên tập
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I.  KHÁI NIỆM VỀ BUÔN BÁN NGƯỜI 

Theo Điều 3, Nghị định thư của Liên Hợp Quốc về phòng, chống và trừng phạt việc buôn bán 
người (đặc biệt là phụ nữ và trẻ em) thì việc buôn bán người bao gồm: “các hình thức tuyển dụng, 
vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp, tiếp nhận người thông qua các biện pháp đe dọa, sử dụng vũ lực 
hoặc các hình thức khác như ép buộc, bắt cóc, lừa đảo, hoặc gian lận, lạm dụng quyền lực hoặc vị trí 
của nhóm dễ bị tổn thương hoặc thông qua việc nhận hoặc trả tiền… cho người đang nắm quyền kiểm 
soát người khác, vì mục đích bóc lột”. Nghị định này đã được bổ sung cho Công ước Liên Hợp Quốc 
về chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên quốc gia.

Như vậy, về cơ bản buôn bán người được hiểu một cách chung nhất là việc một cá nhân, nhóm 
hay tổ chức có liên quan đến việc vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp người thông qua lừa đảo 
hoặc cưỡng chế, bắt ép, đe dọa, tước đoạt quyền con người và đẩy họ vào tình trạng bị bóc lột dưới 
nhiều hình thức như: bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, phục dịch, nô lệ hoặc làm việc hay giúp 
việc tương tự như nô lệ nhằm mục đích bóc lột và kiếm lời cho mình.

Quá trình buôn bán người thường gồm 3 bước:

Bước 1: Dụ dỗ nạn nhân tại nước xuất phát

NHỮNG VẤN ĐỀ 
CHUNG VỀ BUÔN 

BÁN NGƯỜI

BÀI 
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Bước 2: Vận chuyển nạn nhân qua các nước trung gian,qua các biên giới quốc tế 

Bước 3: Khai thác nạn nhân vì vụ lợi tại nước đến

Nạn buôn bán người hiện nay đang diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi và xảo trá. Trên thế giới, dù 
là nước giàu hay nước nghèo đều có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi loại hình tội phạm này.

Một điểm cũng cần lưu ý là hiện nay nạn buôn bán người không chỉ xảy ra giữa các nước mà còn 
xảy ra giữa các địa phương trong cùng một nước. Ví dụ: lừa bán nạn nhân từ khu vực nông thôn, 
miền núi đến các thành phố để trục lợi.

II. CÁC NHóM ĐỐI TƯỢNG THƯỜNG LÀ NẠN NHÂN CỦA BUÔN BÁN NGƯỜI

Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của buôn bán người, bao gồm cả phụ nữ và nam giới, trẻ 
em gái và trẻ em nam, trong đó phụ nữ và trẻ em gái thường có nguy cơ nhiều nhất bị buôn bán.

- Phụ nữ và trẻ em gái:

Những lý do chính khiến cho phụ nữ và trẻ em gái bị bán là để làm gái mại dâm, bóc lột tình dục 
và kết hôn (kể cả hợp pháp và bất hợp pháp). Trong rất nhiều trường hợp, phụ nữ và trẻ em đã bị 
lừa gạt, ép buộc, thậm chí là bắt cóc. Tuy nhiên cũng có những trường hợp phụ nữ và trẻ em ra đi 
tự nguyện với mục đích để có thu nhập đỡ đần cho gia đình ở quê hương.

Có hai loại hình buôn bán phụ nữ để kết hôn phổ biến nhất ở Việt Nam: Một là phụ nữ bị bán, bị xui 
khiến, bị lừa và đôi khi là bị bắt cóc qua biên giới phía Bắc để làm vợ, hoặc một số khác được môi 
giới kết hôn với những người đàn ông Châu Á đến từ các nước như Đài Loan, Singapore, Nhật Bản 
hay Hàn Quốc; Hai là phụ nữ bị buôn bán thông qua mạng lưới “đặt hàng cô dâu qua thư tín” để lấy 
những người đàn ông ở các quốc gia khác, song vẫn chủ yếu là đàn ông Châu Á.

Bên cạnh việc buôn bán để kết hôn thì phụ nữ cùng với trẻ em là đối tượng bị buôn bán vì mục đích 
bóc lột tình dục hoặc vì mục đích bóc lột lao động. 

Phần lớn những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán thường có trình độ văn hóa thấp như tiểu học, trung 
học cơ sở, trung học phổ thông. Bên cạnh đó, họ cũng thường thiếu hụt các kinh nghiệm sống, các 
kỹ năng xã hội để tự bảo vệ mình trước các hành vi buôn bán người.

-  Nam giới và trẻ em nam:

Nhiều nam giới tình nguyện đi lao động ở nước ngoài phải trả một khoản chi phí ban đầu cho các 
dịch vụ và sau đó được tuyển vào làm việc tại các nhà máy ở nước ngoài. Và sau đó họ có thể dễ 
dàng bị lừa quỵt vì không có giấy tờ, thủ tục hợp lệ để lao động tại nước ngoài. Họ dễ rơi vào tình 
trạng bị lao động trừ nợ và lao động cưỡng bức và khó khăn trong việc tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ 
tại nước đến. Còn đối với nhóm trẻ em nam, các em thường bị bán để đi ăn xin, làm giúp việc, hay 
chủ yếu là trong các công trường xây dựng, lao động trong các doanh nghiệp nhỏ, làm việc trong 
các hầm mỏ hay trên tàu thuyền đánh cá. Một số em bị bán thông qua việc nhận con nuôi, sang 
đến nơi ở mới các em bị ngược đãi và đối xử như nô lệ phục dịch giúp việc hoặc lại bị bán qua lại 
giữa nhiều nhóm sử dụng khác nhau.

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NẠN NHÂN BUÔN BÁN NGƯỜI
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III. CÁC NHóM NGUY CƠ LÀ NẠN NHÂN CỦA BUÔN BÁN NGƯỜI

-  Nhóm di cư:

Nhóm di cư, trong đó có di cư trong nước và di cư lao động nước ngoài là những đối tượng có nguy 
cơ rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn người.

 + Nhóm di cư nội địa:

Cùng với quá trình đô thị hóa, người dân có xu hướng di cư tới các thành phố lớn như Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh để kiếm tiền, sinh sống. Họ tham gia vào thị trường lao động tay chân, dịch 
vụ như xây dựng, buôn bản nhỏ, giúp việc gia đình... Với những hạn chế về nhận thức, sự thiếu hụt 
kiến thức xã hội, kỹ năng sống, các dịch vụ hỗ trợ, họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của buôn bán 
người vì mục đích bóc lột lao động, bóc lột tình dục từ chính chủ lao động, người môi giới.

 + Nhóm di cư lao động nước ngoài:

Ngoại trừ những nhóm di cư lao động một cách chính thống, hợp pháp thì nhóm những người đi 
xuất khẩu lao động qua môi giới bất hợp pháp có tỷ lệ nguy cơ cao đối với buôn bán người. Di cư 
bất hợp pháp có thể dẫn tới buôn bán người do những người di cư không có giấy tờ, không tiếp 
cận được với những dịch vụ được xã hội bảo vệ, dễ bị tổn thương trước sự lạm dụng tại các nước 
đến. Thêm vào đó, việc không thông thạo ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa cùng với sự hạn chế 
trong khả năng thích ứng đối phó với môi trưởng mới càng khiến những người di cư dễ bị lừa gạt 
và trở thành đối tượng “mồi” cho bọn buôn người lợi dụng.

- Nhóm dân tộc ít người:

 Nhiều ý kiến cho rằng, người dân tộc thiểu số là nhóm người có nguy cơ ít bị buôn bán nhất vì họ 
sống ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Tuy nhiên chính sự tách biệt về mặt địa lý cùng với điều kiện 
kinh tế - xã hội kém phát triển ở những vùng này dẫn đến trình độ dân trí thấp, nhận thức người 
dân hạn chế, dễ tin người lại càng làm tăng tính nguy cơ trở thành nạn nhân buôn bán người đối 
với người dân tộc thiểu số.

- Nhóm nghèo, sống ở vùng nông thôn:

Buôn bán người luôn được hiểu như là một hệ quả của nghèo đói do đại đa số những phụ nữ và trẻ 
em bị buôn bán đều xuất phát từ các vùng nông thôn và từ các gia đình nông dân nghèo. Cha mẹ 
thông thường có trình độ học vấn thấp, giáo dục gia đình kém. Nhiều gia đình còn gặp phải những 
vấn đề như rượu chè, bạo lực, tàn tật, cha mẹ đơn thân, ly dị hoặc có cuộc sống không hạnh phúc. 

Các nghiên cứu về buôn bán người cũng thường nhấn mạnh sự nghèo khổ như là một trong 
những nguyên nhân gốc rễ. Trong tất cả các cuộc phỏng vấn với những nhóm người di cư, bị buôn 
bán, nghèo đói và khó khăn về kinh tế luôn là chủ đề được người trả lời phỏng vấn nhắc đi nhắc lại. 
Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp, không có công ăn việc làm ổn định ở các vùng nông thôn cũng là 
một yếu tố rủi ro khiến nhiều người trở thành nạn nhân của buôn bán người
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IV. CÁC THỦ ĐOẠN MÀ Kẻ BUÔN NGƯỜI THƯỜNG Sử DụNG

- Hứa hẹn công việc, dụ dỗ làm ăn xa:

Trên thực tế, có nhiều phụ nữ, trẻ em gái hay cả nam giới sống ở khu vực kinh tế khó khăn, cơ hội 
việc làm ít nên bọn buôn người thường tiếp cận và đưa ra những hứa hẹn về công việc để dụ dỗ 
họ và đưa họ ra khỏi nơi họ sinh sống tới một nơi khác, rồi từ đó biến họ thành mại dâm, nô lệ tình 
dục, phục vụ trong gia đình hay bị bóc lột và họ khó thoát ra được tình cảnh đó.

- Môi giới lấy chồng nước ngoài: 

Đây là một hình thức buôn bán người dưới dạng kết hôn với người nước ngoài.

Những thay đổi về nhân khẩu học và văn hóa ở một số quốc gia trong khu vực đã làm tăng nhu cầu 
về lao động và cả nhu cầu tìm kiếm vợ nước ngoài. Phụ nữ di cư đi kết hôn với những người nước 
ngoài tại các quốc gia giàu có hơn là một xu hướng đang nổi lên ở Châu Á, trong đó có Việt Nam. 
Từ giữa những năm 1990, Việt Nam đã cung cấp gần 100.000 cô dâu cho những người đàn ông Đài 
Loan, 10.000 cô dâu sang Hàn Quốc. Trong số đó, rất nhiều cô dâu khi về nhà chồng đã bị ngược 
đãi, bóc lột, bị bạo lực cả thể chất, tình dục và tinh thần, thậm chí có những người đã bị giết chết 
hoặc tự tử hoặc tìm cách trốn về nước nhưng thất bại.

- Lợi dụng việc cho nhận con nuôi với người nước ngoài:

Trong những năm gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp buôn bán trẻ em thông qua con đường 
nhận con nuôi. Năm 1999, báo Công an (số 17, ra ngày 19/07/1999) đã đưa tin về vụ buôn bán trẻ 
với số lượng lớn, 371 đứa trẻ đã bị bán thông qua việc cho người nước ngoài làm con nuôi.

- Bắt cóc:

Bắt cóc là một trong những thủ đoạn bọn buôn người thường thực hiện. Đối tượng bị bắt cóc 
nhiều nhất là trẻ em và phụ nữ. Nạn nhân bị bắt cóc được bán qua biên giới và luân chuyển qua 
các đường dây buôn bán người.

- Du lịch, xuất khẩu lao động trá hình:

 Lợi dụng việc tổ chức du lịch hay đưa người đi xuất khẩu lao động quốc tế bọn buôn bán người 
đã đưa những phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài với mục đích thương mại. Bọn buôn người thường 
đưa người đi xuất khẩu lao động làm việc trong những ngành như nông nghiệp, trên tàu biển hay 
chăm sóc người già, giúp việc trong gia đình… 
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1 The Long View, Human Trafficking 2011, April 5, Nguồn: http://www.justinlong.org
2 http://www.justinlong.org/2011/04/human-trafficking-2011/

I. TÌNH HÌNH NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI 

1. Thực trạng nạn buôn bán người trên thế giới

Hoạt động buôn bán người đang diễn ra ngày càng đa dạng và phức tạp, gây ra nhiều hậu quả 
nghiêm trọng. Thực trạng buôn bán người có đặc điểm riêng theo từng quốc gia, khu vực. 

Nạn buôn người rất phổ biến, là hoạt động thương mại bất hợp pháp và trở thành ngành công 
nghiệp tội phạm lớn thứ ba trên thế giới sau ma túy và mua bán vũ khí, bọn tội phạm buôn người 
kiếm được 32 tỉ USD mỗi năm thông qua việc buôn và bán người1. 

Theo Liên Hợp Quốc ước tính, vào năm 2010 có khoảng 2,5 triệu nạn nhân bị buôn bán trên toàn 
thế giới đa, số là ở Châu Á - Thái Bình Dương. Theo các con số của ILO được thống kê vào tháng 5 
năm 2011, trong số 2,7 triệu nạn nhân bị buôn bán có 80% là phụ nữ và trẻ em gái, 50% nạn nhân 
là trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên, tuổi trung bình của những em gái bị bán làm nô lệ tình dục 
là khoảng 12 tuổi2. 

TÌNH HÌNH NẠN 
BUÔN BÁN NGƯỜI VÀ 

NHỮNG CAN THIỆP HIỆN NAY

BÀI 2
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Trong vài thập kỷ vừa qua ở Châu Á đã có khoảng 30 triệu phụ nữ và trẻ em bị buôn bán3, con số 
này chỉ tính riêng những người bị buôn bán vì mục đích kết hôn, hay ép buộc làm những công việc 
rẻ mạt như giúp việc gia đình, làm nông nghiệp hay làm việc trong các nhà máy. 

2. Thực trạng nạn buôn bán người ở Việt Nam

Nằm ngay ở trung tâm của tiểu vùng sông Mekong, từ đầu những năm 1990, Việt Nam đã trở 
thành nguồn cung cấp, là trung tâm trung chuyển và ở một mức độ nào đó là điểm đến của các 
hoạt động buôn bán người xuyên quốc gia. Mặc dù rất khó để nắm bắt được chính xác quy mô của 
tình trạng buôn bán người do bản chất phi pháp cũng như những khó khăn trong việc xác định 
các hoạt động cấu thành của nó nhưng các cơ quan nhà nước và quốc tế vẫn khẳng định rằng nạn 
buôn người ở Việt Nam (chủ yếu là buôn bán phụ nữ ở trẻ em) rất trầm trọng và ngày một gia tăng. 
Theo ước tính chính thức, đã có hàng chục ngàn phụ nữ và trẻ em bị bán sang Campuchia, Trung 
Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các quốc gia khác ở Châu Úc, Châu Âu và Bắc Mỹ.

Từ năm 1998 đến năm 2007 trên địa bàn cả nước đã xác định được 33 tuyến, 139 địa bàn trọng 
điểm thường diễn ra hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài, trong đó đã lập danh sách 
5.746 phụ nữ trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài; 7.940 phụ nữ và trẻ em vắng mặt lâu ngày tại địa 
phương nghi đã bị bán. 

Theo báo cáo của chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em giai 
đoạn 2004-2010 có 4.793 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em bị mua bán4. Đây là số được phát hiện, giải 
cứu nên chưa phản ánh đúng số nạn nhân của tệ nạn này. Rất nhiều các báo cáo khác cũng cho 
thấy số lượng mua bán phụ nữ và trẻ em ở mức báo động. 

  Thường trực Ban chỉ đạo 130/CP ra Kế hoạch số 38/BCA (2005), Kế hoạch số 61/BCA 92008 chỉ 
đạo toàn quốc tổng điều tra, rà soát tội phạm và các đối tượng khác có liên quan đến buôn bán 
người, tình hình nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng giai 
đoạn 1998- 2008, qua đó đã lập danh sách 7.035 nạn nhân bị bán ra nước ngoài, 22.000 phụ nữ, 
trẻ em vắng mặt lâu ngày tại địa phương nghi bị buôn bán, 17.217 trẻ em Việt Nam cho người 
nước ngoài làm con nuôi, 251.492 phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài5. Cũng theo 
Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 130/CP từ năm 2005 đến năm 2010 có 4.300 phụ nữ, 
trẻ em bị mua bán, trong đó trên 60% nạn nhân buôn bán tự trở về, 19% trở về qua con đường 
giải cứu, 21% qua con đường trao trả. Địa bàn đi và đến của nạn buôn bán người

Hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em tập trung chủ yếu ở địa bàn biên giới. Trong số các vụ việc bị 
phát hiện, ở biên giới Việt - Trung là 50%, còn biên giới Việt - Campuchia là khoảng 10%6. Hầu hết 
phụ nữ bị bán làm gái mại dâm tại các nước Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, 
thậm chí sang một số nước Châu Âu như Cộng hòa Liên bang Đức, Séc…

3 Flamm, M.,2003 “Buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Đông Nam Á”, Báo cáo của UN 40(2), tr.34-37
4  Phan Thị Việt Thu, Thực trạng và giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, 13/1/2008. Nguồn http://

thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/01/13/1241-5/
5  22.000 trẻ em bị bán ra nước ngoài, 22/9/2011. Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/danviet.vn/22000-phu-nu-

tre-em-nghi-bi-ban-ra-nuoc-ngoai/7031537.epi
6 Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/news
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Theo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình 130/CP từ năm 2005 đến năm 2010, trong tổng số 
4.300 phụ nữ trẻ em bị mua bán có 60% vụ mua bán sang Trung Quốc, 11% sang Campuchia, số 
còn lại sang Lào qua tuyến hàng không, tuyến biển để bán ra một số nước khác. Từ năm 2011 đến 
tháng 6/2015, toàn quốc xảy ra 2.108 vụ, với  3.108 đối tượng, lừa bán 4.265 nạn nhân. So với cùng 
thời gian trước (từ năm 2006 - 2010), tăng 23% số vụ và 14,5% số nạn nhân; trong đó, 15% số vụ 
trong nội địa và 85% ra nước ngoài, chủ yếu sang Trung Quốc (chiếm 70%).

Địa phương xảy ra tình trạng trên nhiều nhất là Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Nghệ An, 
Lai Châu, Bắc Giang7. 

Theo báo cáo của các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài, trong 5 năm (từ năm 2005 đến 
2010), các cơ quan đại diện ngoại giao đã tiến hành trực tiếp phỏng vấn và làm các thủ tục cần 
thiết, cấp giấy phép thông hành và hỗ trợ hồi hương cho trên 500 nạn nhân bị buôn bán về nước, 
trong đó nhiều nhất là Nam Ninh - Trung Quốc (157 người), Malayxia (120 người), Campuchia (73 
người)8 ... Những người này được giải cứu qua những đợt truy quét tệ nạn của các cơ quan chức 
năng sở tại, qua thông tin do các cơ quan trong nước cung cấp hoặc tự đến Cơ quan đại diện nhờ 
giúp đỡ.

 

7 Tuyển tập báo cáo sinh viên nghiên cứu Đà Năng 2010, tr.411-412
8 Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nguồn: http://www.molisa.gov.vn/news

Hà GiangLào Cai
Lạng Sơn 

Quảng Ninh Hà Nội 

Bắc Giang 

Nghệ An 

An Giang 

Đồng Tháp 

Tây Ninh 
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  Đối tượng là nạn nhân của buôn bán người

Bất kỳ ai cũng có thể bị buôn bán, trong đó không chỉ phụ nữ mà trẻ em đang ngày càng trở thành 
một nhóm đối tượng dễ bị tổn thương hơn, độ tuổi trung bình của trẻ em bị buôn bán là 10 tuổi9. 
Chủ yếu trẻ em bị buôn bán là các bé gái nhưng trong một số trường hợp lại là bé trai. Nhìn chung 
phụ nữ và trẻ em bị buôn bán đều không có trình độ giáo dục cao, chưa học hết tiểu học hoặc phổ 
thông cơ sở, thiếu hụt các kinh nghiệm sống và các kỹ năng xã hội. Bên cạnh nhóm nạn nhân thuộc 
dân tộc đa số (dân tộc Kinh) ở Việt Nam thì cũng có một số lượng lớn các đồng bào dân tộc thiểu 
số ở các vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đây là nhóm có nguy cơ bị buôn bán cao nhất vì họ ở 
những nơi hẻo lánh, cách biệt về địa lý, trình độ kinh tế, xã hội thấp kém. Nam giới cũng là một đối 
tượng bị mua bán dù chưa có nhiều công trình nghiên cứu cụ thể về đối tượng này. Họ bị bán dưới 
hình thức tuyển dụng lao động xuất khẩu ra nước ngoài.

  Tội phạm buôn bán người 

Những người tham gia vào buôn bán người có nhiều thành phần khác nhau. Nhóm thứ nhất chủ 
yếu là những người có tiền án, tiền sự. Ngoài ra, một số người nước ngoài, lợi dụng chính sách mở 
cửa, hội nhập vào Việt Nam cấu kết với một số cò mồi, môi giới hình thành những đường dây buôn 
bán xuyên quốc gia hoặc một số phụ nữ, trẻ em từng là nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài làm 
mại dâm hoặc lấy chồng khi về thăm quê lại trở thành thủ phạm dụ dỗ, lừa bán phụ nữ, trẻ em kể 
cả người thân trong gia đình. Một số đối tượng tuy chưa có tiền án, tiền sự song lợi dụng việc buôn 
bán, làm ăn qua lại biên giới hoặc kinh doanh các dịch vụ cắt tóc, massage, gội đầu, nhà hàng, quán 
trọ ở dọc biên giới, thông thuộc địa bàn nên đã lừa phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài bán.

Các thủ đoạn buôn bán người khá đa dạng, thường là lợi dụng những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh 
kinh tế khó khăn, văn hóa thấp… bằng những lời hứa hẹn tìm việc làm có thu nhập cao, rồi tìm mọi 
cách đưa ra nước ngoài bán. Bên cạnh đó còn có những thủ đoạn tinh vi như lừa bán phụ nữ núp 
bóng hình thức kết hôn với người nước ngoài (ở Bình Dương, Hải Phòng, Hồ Chí Minh…); lợi dụng 
công nghệ thông tin để giả kết thân với học sinh, sinh viên nữ rồi lừa đem qua nước ngoài bán. Với 
trẻ em, một số thủ đoạn đáng chú ý như đột nhập nhà dân, chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em (ở Hà Giang); 
lừa gạt, thu gom, buôn bán trẻ sơ sinh (ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sóc Trăng…); chuyển bán trẻ em 
qua nước ngoài dưới hình thức nhận con nuôi (ở Ninh Bình, Hòa Bình,…).

3. Nguyên nhân của nạn buôn bán người ở Việt Nam hiện nay

Có nhiều nguyên nhân làm gia tăng nạn buôn bán người

� Nguyên nhân kinh tế: nghèo đói, thiếu cơ hội học tập, việc làm

Có thể nói, sự gia tăng nhanh chóng hoạt động buôn người chủ yếu là kết quả của toàn cầu hóa 
khiến sự phân hóa giàu, nghèo và thiếu việc làm ngày càng tăng. Theo kết quả nghiên cứu về thực 
trạng phụ nữ, trẻ em bị lừa bán ra nước ngoài do Bộ Công an hợp tác với tổ chức UNICEF (Quỹ Nhi 
đồng Liên Hợp Quốc) thực hiện, nguyên nhân chủ yếu để dẫn đến tình trạng buôn bán người ngày 
càng tăng là do đời sống kinh tế còn nghèo nàn. Nạn nhân của những đường dây “buôn người” 

9  Lê Bạch Dương, Khuất Thu Hồng, Viện nghiên cứu phát triển xã hội, Di dân và Bảo trợ xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ 
sang kinh tế thị trường(2008),  NXB Thế giới, tr.209
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thường tập trung ở nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, các tỉnh giáp biên giới - nơi đời sống 
nhân dân còn rất khó khăn, dân trí thấp, nhiều phụ nữ, trẻ em và gia đình họ ở trong hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn nên luôn mong ước có cuộc sống tốt hơn, tìm kiếm các cơ hội việc làm, chủ động 
tìm con đường thay đổi cuộc đời, kiếm kế sinh nhai và do đó bị lôi cuốn vào quá trình tìm kiếm việc 
làm ở đô thị hay ở nước ngoài. 

Nhưng đồng thời cũng do tác động của nền kinh tế thị trường, một số người bất chấp luật pháp, 
nhân tính để kiếm tiền bằng mọi cách nên đã sẵn sàng tham gia vào các đường dây buôn bán 
người bởi hoạt động kinh doanh bất nhân này mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ, đang là nguồn lợi 
nhuận lớn thứ 3 của các tổ chức tội phạm trên toàn cầu với doanh thu ước tính khoảng 30-40 tỷ 
USD mỗi năm. 

•	 Nguyên	nhân	xuất	phát	từ	phía	gia	đình

Đại đa số những phụ nữ và trẻ em bị buôn bán đều xuất thân từ các vùng nông thôn và từ các gia 
đình nông dân nghèo. Do đó, cha mẹ thông thường có trình độ học vấn thấp, giáo dục gia đình 
kém. Nhiều gia đình còn gặp phải những vấn đề như rượu chè, ma túy, bạo lực, tàn tật, cha mẹ đơn 
thân, ly dị hoặc có cuộc sống không hạnh phúc. Không ít trường hợp cha mẹ hay gia đình bán con 
gái cho các chủ nhà chứa thông qua bọn mối lái. Rất nhiều trẻ em bị bán là con gái lớn hoặc con 
thứ hai trong các gia đình, và các em đều phải gánh trách nhiệm kinh tế nặng nề. Lòng hiếu thảo 
với cha mẹ thường được xem là động lực khiến nhiều phụ nữ và trẻ em dấn thân vào con đường bị 
mua bán, bóc lột tình dục và làm gái mại dâm.

•	 Nguyên	nhân	do	trình	độ,	nhận	thức	hạn	chế	của	nạn	nhân

Phần lớn nạn nhân bị buôn bán có trình độ dân trí hạn chế, sự hiểu biết còn thấp. Các nạn nhân 
thường là người mù chữ hoặc chỉ dừng lại ở cấp tiểu học. Nghề nghiệp của các nạn nhân trước khi 
bị lừa bán ra nước ngoài chủ yếu là làm ruộng và thất nghiệp. 

Những khó khăn trong cuộc sống, hạn chế về trình độ nhận thức đã “đẩy” họ trở thành “miếng mồi” 
ngon cho những tên buôn người. Với những lời hứa hẹn, giúp đỡ một việc làm ổn định, thu nhập 
cao, hoặc lấy một người chồng nước ngoài khá giả, những cô gái nghèo, nhẹ dạ đã bị lừa đưa sang 
đất khách quê người. Cũng có những cô gái trẻ, thích hưởng thụ, bị dụ dỗ đi du lịch, tham quan… 
và rơi vào cảnh ngộ bị bán. 

•	 Nguyên	nhân	từ	phía	xã	hội

-   Việc mất cân bằng giới tính hiện nay cũng là một vấn đề lớn. Bởi vì có nhiều đàn ông không tìm 
được vợ, nhất là những người nghèo và ít học. Khi đó, họ sẽ có nhu cầu thỏa mãn về sinh lý, gây 
ra nhiều vấn đề xã hội khác như: nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em, nô lệ tình dục, sinh 
hoạt tình dục bừa bãi… khiến tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em ngày càng tăng. Đặc biệt, 
tệ nạn buôn người ở tiểu vùng Mêkong dễ làm người ta liên tưởng đến cảnh phụ nữ, trẻ em từ 
nước này bị buôn sang nước khác để hành nghề mại dâm, nhất là những quốc gia có phần biên 
giới chung hoặc lân cận nhau như Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Thái Lan - Miến 
Điện, Lào - Campuchia.
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-   Với mô hình kinh tế cung - cầu toàn cầu, các cá nhân có nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu về 
tình dục thương mại như mãi dâm và khiêu dâm, và lao động không hợp pháp trong những khu 
vực như nhà máy, mỏ than, nhà hàng và chợ phố, và mua bán các bộ phận cơ thể. Nhu cầu đó 
tăng tỷ lệ với sự phát triển của hầu hết các ngành công nghiệp trên thế giới.

-   Do tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố xấu như các luồng văn hoá độc hại, các tệ nạn xã hội 
như mại dâm, ma tuý trong nước và khu vực; bọn tội phạm trong nước móc nối với tội phạm 
người nước ngoài khai thác lợi dụng các điều kiện này để hoạt động phạm tội. Chính điều này đã 
khiến các cá nhân trở thành nạn nhân của buôn bán người. 

-   Công tác truyền thông đại chúng chưa thật sự hiệu quả. Việc truyền thông bề rộng thì rất nhiều, 
nhưng chưa đi vào bề sâu. Chẳng hạn như đi đến các cộng đồng nhỏ bé cụ thể ở các làng quê 
để phổ biến cho người dân biết được những thủ đoạn phức tạp và tinh vi của bọn buôn người 
cũng như những điều cảnh giác cần biết khi phụ nữ phải đi làm ăn xa. Vậy nên truyền thông thì 
rất nhiều, nhưng số nạn nhân của tình trạng buôn người vẫn tiếp tục gia tăng.

•	 Nguyên	nhân	về	pháp	luật:	Hệ	thống	bảo	vệ	xã	hội	và	pháp	lý	còn	bất	cập,	nhiều	hạn	chế.

-   Trên mức độ quốc tế, việc thất bại để nhận dạng, khởi tố và kết án bọn buôn người cũng như 
những yếu kém trong hệ thống bảo vệ biên giới quốc tế và thiếu chứng cứ pháp lý là những tác 
nhân có lợi cho sự gia tăng của buôn bán người.

-   Luật xử phạt các đối tượng môi giới buôn bán phụ nữ, trẻ em hiện nay vẫn chưa nghiêm và chưa 
đủ sức răn đe với các đối tượng vi phạm. Ví dụ: ở Việt Nam, việc xử lý hành vi vi phạm của những 
đối tượng tổ chức môi giới xem mặt cô dâu trái pháp luật chỉ ở mức xử lý vi phạm hành chính, chế 
tài phạt còn rất nhẹ (từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/vụ). Điều này dẫn đến việc ham lợi và coi thường 
pháp luật của bọn tội phạm. Đó là chưa kể đến việc bọn tội phạm buôn người thường xuyên thay 
đổi phương thức hoạt động, luôn tìm cách luồn lách, né tránh và tìm mọi cách đối phó với cơ 
quan bảo vệ pháp luật đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng.

-   Những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội chính là những điều kiện để 
bọn tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là trong quản lý người nước ngoài, quản lý nhận hộ khẩu, 
quản lý an ninh biên giới, xuất nhập cảnh, hôn nhân và con nuôi có yếu tố nước ngoài... Nhiều 
đối tượng người nước ngoài, lợi dụng chính sách đối ngoại mở cửa và hội nhập vào nước ta núp 
dưới danh nghĩa ký kết, làm ăn kinh tế, tham quan, du lịch… cấu kết với một số cò mồi, môi giới 
trong nước hình thành đường dây buôn người xuyên quốc gia.

-   Những cán bộ làm công tác phòng chống buôn bán người còn nhiều thiếu sót. Nhận thức về tính 
nghiêm trọng, sự cần thiết và trách nhiệm phải tăng cường phòng, chống tội phạm buôn bán 
phụ nữ, trẻ em ở nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền, Ban ngành, đoàn thể còn hạn chế. Công tác 
phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em chưa được triển khai một cách 
toàn diện, đồng bộ. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng thiếu chặt chẽ, cơ chế tổ chức bộ 
máy thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm buôn bán người. Hệ thống giúp đỡ 
các nạn nhân buôn bán người còn chưa được mở rộng. 



16

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NẠN NHÂN BUÔN BÁN NGƯỜI

4. Hậu quả của nạn buôn bán người ở Việt Nam

Buôn bán người để lại hậu quả đa chiều nghiêm trọng đối với nạn nhân, các gia đình và xã hội.

•	 Đối	với	bản	thân	nạn	nhân

-  Tổn thương nghiêm trọng tới sức khỏe:

	 Bị bóc lột sức lao động, làm những công việc nặng nhọc, quá sức.

	 Bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn.

	 Bị thương tích, tàn phế suốt đời, thậm chí tử vong.

	 Bị cưỡng bức, bóc lột tình dục.

	 Có nguy cơ bị mắc các bệnh lây truyền tình dục, HIV/AIDS, mang thai ngoài ý muốn.

-  Tổn thương tâm lý: 

	 Tinh thần suy sụp, lo âu, sợ hãi.

	 Mặc cảm, bi quan, mất niềm tin vào cuộc sống.

	 Phát triển lệch lạc về nhận thức và thường để lại những di chứng vĩnh viễn lâu dài. 

-   Mất cơ hội học hành. Thất học khiến cơ hội phát triển kinh tế trong tương lai của nạn nhân giảm 
đi và làm tăng nguy cơ họ bị tiếp tục buôn bán.

-   Có thể bị tước mất quyền công dân và quyền con người như quyền được sống, quyền tự do và 
quyền được giải phóng khỏi mọi hình thức nô lệ.

-   Trẻ em bị vi phạm quyền được sống và lớn lên trong một môi trường không được bảo vệ, dễ bị 
lạm dụng hay bóc lột dưới bất cứ hình thức nào. 

-   Khó hoà nhập với cuộc sống và cộng đồng. Họ thường bị bêu riếu hoặc tẩy chay, khó kiếm được 
kế sinh nhai bền vững.

-   Dễ sa vào các tệ nạn xã hội: mại dâm, ma tuý,… hoặc trở thành kẻ buôn bán người.

•	 Đối	với	gia	đình	nạn	nhân:

-  Tốn kém tiền bạc, thời gian và sức lực để tìm kiếm người thân.

-  Gia đình bị khủng hoảng, hạnh phúc bị tan vỡ.

-   Con cái thiếu sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất, tâm sinh lý của 
đứa trẻ. Đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, khi lớn lên có nhiều nguy cơ mắc phải nhiều bệnh 
tật, tham gia vào tệ nạn xã hội...

-   Các thành viên trong gia đình sống trong lo âu, mặc cảm.
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-   Người thân đi tìm người nhà là nạn nhân cũng dễ có nguy cơ trở thành nạn nhân.

-   Sự thất bại của những người đi xuất khẩu bị buôn bán gây lại hậu quả nặng nề cho gia đình. 

•	 Đối	với	xã	hội:

-  Gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

-   Làm thiếu hụt lao động, suy yếu nguồn vốn con người, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và từ 
đó phần nào làm ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia đó.

-   Tăng gánh nặng kinh tế cho địa phương trong việc giải quyết hậu quả của nạn buôn người.

-  Làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng.

-   Gia tăng hệ thống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Những nơi mà có tội phạm có tổ chức 
phát triển thì chính phủ và luật pháp trở nên yếu kém và mất tác dụng. 

II. NHỮNG CAN THIỆP CỦA XÃ HỘI ĐỐI VỚI NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI

1.  Luật pháp và chính sách phòng chống buôn bán người và hỗ trợ nạn nhân bị 
buôn bán

a. Một số hiệp định, điều ước quốc tế có liên quan đến buôn bán người 

-   Hiệp định về phòng chống, khởi tố và xử phạt tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, 
bổ sung Công ước Liên Hiệp Quốc về đấu tranh chống Tội phạm có Tổ chức Xuyên quốc gia (Hiệp định 
Palermo, 2000)

Mục đích của hiệp định này:

 +   Ngăn chặn và phòng chống việc buôn bán người, trong đó đặc biệt chú ý đến phụ nữ và trẻ em.

 +   Bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của việc buôn bán này, cùng với việc tôn trọng các quyền đầy 
đủ của họ.

 +  Thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia để đạt được mục tiêu này.

 (http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm)

-   Hiệp định Không bắt buộc đối với Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em, buôn bán, mại dâm và 
khiêu dâm trẻ em (2000)

Hiệp định này được Đại Hội đồng thông qua ngày 25/5/2000, Hiệp định này nhấn mạnh việc ngăn 
cấm buôn bán, mại dâm và khiêu dâm trẻ em, đồng thời tội phạm hoá những hành động có liên 
quan đến những hiện tượng trên, đồng thời khởi tố tội phạm và bảo vệ nạn nhân của những hiện 
tượng kể trên. (http://www.unhchr.ch/html/menu2/dopchild.htm)
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-  Tuyên bố Brussels về Phòng chống và ngăn chặn Buôn bán người (2002)

Tuyên bố này được thông qua trong Hội nghị Châu Âu về Phòng chống và Ngăn chặn Buôn bán 
người ngày 18-20/9/2002, bản Tuyên bố nhằm tăng cường sự phối hợp quốc tế và Châu Âu và phát 
triển những chỉ số đo lường bảo vệ cụ thể, những chuẩn mực, thông lệ và các cơ chế tốt để phòng 
chống và ngăn chặn nạn buôn bán người.

(http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/conference_trafficking/
documents/declaration_1709.pdf)

-   Công ước của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) về Phòng chống và Ngăn chặn Buôn bán Phụ 
nữ và Trẻ em vì mục đích mại dâm (2002)

Công ước được sự thông qua của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) ngày 5/1/2002 tại Hội 
nghị Thượng đỉnh SAARC lần thứ 11, Hiệp ước tiểu vùng thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước trong 
phòng chống và ngăn chặn buôn bán người. Hiệp ước này cũng quy định thành điều khoản trách 
nhiệm của các bên liên quan trong việc coi buôn bán người là một hình thức phạm tội, khởi tố kẻ 
buôn người và phối hợp trong việc tố giác tội phạm, đồng thời bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.

(http://www.saarc-sec.org/old/freepubs/conv-traffiking.pdf)

-   Tuyên bố chung trong sáng kiến của các Bộ trưởng khu vực sông Mêkong về phòng chống buôn 
bán người (2007)

Được ký ngày 14/12/2007 tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong phiên họp Liên bộ trưởng lần thứ 2 - Sáng 
kiến của các Bộ trưởng khu vực sông Mêkong về phòng chống buôn bán người (COMMIT), Tuyên 
bố chung nhằm nhắc lại cam kết của Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mianma, Thái Lan và Việt Nam 
trong việc thúc đẩy hợp tác tiểu vùng về phòng chống buôn bán người. Các bên liên quan đã cam 
kết ngăn chặn buôn bán người thông qua những hành động nhằm nhận dạng và bảo vệ nạn nhân 
bị buôn bán ở bất kỳ giai đoạn nào của chu trình buôn người, và nhằm bảo đảm việc bảo vệ sự an 
toàn, giá trị và quyền con người của nạn nhân.

(http://www.notrafficking.org/content/commit_process/commit_pdf/Joint%20Declaration%20
Signed%20in%20Beijing%2014%20Dec%2007.pdf)

-  Hội đồng Châu Âu, Công ước Hành động phòng chống buôn bán người (2005)

Được ký ngày 16/5/2005 tại Warsaw, và có hiệu lực ngày 1/2/2008, bản Công ước là một Hiệp ước 
hoàn thiện tập trung chủ yếu vào bảo vệ nạn nhân của buôn bán người và quyền con người của 
họ, đồng thời ngăn chặn và khởi tố tội phạm buôn người. Bản Công ước áp dụng cho mọi hình thức 
buôn bán; bất kể nội địa hay xuyên quốc gia, dù có liên quan đến phạm tội có tổ chức hay không.

Công ước về hành động chống buôn người (tiếng Anh: Convention on Action against Trafficking in 
Human Beings) là một hiệp ước khu vực về nhân quyền của Ủy hội châu Âu 
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Công ước này nhằm phòng chống và đấu tranh việc buôn người cho các mục đích khai thác tình 
dục theo cách thương mại hoặc lao động cưỡng bách để:

 +  Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân và nhân chứng của nạn buôn người

 +  Bảo đảm việc điều tra hiệu quả và truy tố kẻ phạm pháp

 +  Thúc đẩy việc hợp tác quốc tế chống buôn người.

(http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm)

-   Liên minh Châu Âu, Chỉ thị Hội đồng 2004/81/EC ngày 29/4/2004 về việc cấp phép định cư cho các 
nước thứ 3 nơi có nạn nhân của buôn bán người hay những người được coi là có liên quan đến hành 
động nhập cư bất hợp pháp, đây là những lực lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm 
quyền (2004).

Chỉ thị này đã đưa ra những tiêu chí cho các nước thành viên trong việc ban hành giấy phép định 
cư cho nạn nhân của buôn bán người - những người thể hiện thái độ sẵn sàng hợp tác với các cơ 
quan chức năng. Chỉ thị cũng quy định thành điều khoản rằng nạn nhân bị buôn bán nên được 
thông báo về khả năng có thể lấy được giấy phép định cư và có một khoảng thời gian để xem lại 
hoàn cảnh của mình và từ đó, quyết định xem có nên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan 
hay không.

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:EN:NOT)

-    Liên minh Châu Âu, Nghị định Hội đồng số 2001/87/EC được ký ngày 8/12/2000, đại diện cho 
Cộng đồng Châu Âu, của Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về phòng chống tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia và Hiệp định đấu tranh ngăn chặn buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, 
và buôn bán dân di cư bằng đường bộ, thuỷ và hàng không (2000).

( h t t p : / / e u r l e x . e u r o p a . e u / s m a r t a p i / c g i / s g a _
doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32001D0087)

-   Liên minh Châu Âu, Nghị quyết Hội đồng số 2003/C ngày 20/10/2003 về sáng kiến phòng chống buôn 
bán người đặc biệt là phụ nữ (2003).

Nghị quyết này kêu gọi các nước thành viên tiếp tục cam kết đầy đủ nhằm thực hiện hiệu quả các 
hoạt động phòng chống buôn bán người, ở cấp độ quốc gia, Châu Âu, và cấp độ quốc tế, đồng 
thời đẩy mạnh việc tái hoà nhập xã hội và đào tạo nghề cho nạn nhân của buôn bán người và đưa 
ra những chỉ số đo lường bắt buộc để xây dựng một hệ thống giám sát việc phòng chống buôn 
bán người.

(http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_
doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003G1029(02)&model=guichett&lg=en)
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b. Hiệp định hợp tác song phương

-   Tuyên bố chung về việc hợp tác đấu tranh chống nhập cư bất hợp pháp và buôn bán phụ nữ, trẻ 
em giữa Việt Nam và Australia năm 2000.

-   Tuyên bố ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thông qua ngày 
29/11/2004 tại Viên Chăn, Lào. 

-  Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia về hợp tác song phương để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân 
bị buôn bán được kí kết ngày 10/10/2005. Hai bên đã tổ chức các hội thảo đánh giá nhu cầu hợp 
tác, bàn kế hoạch triển khai hiệp định về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em. Hai bên đã tiến 
hành họp sơ kết hợp tác song phương về công tác phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em tại 7 tỉnh: 
An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp; Svay rieng, Kandal, Takeo, Pray vieng. Hai nước cũng đã tổ chức các 
cuộc họp xây dựng kế hoạch hành động chung phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em.

-   Hiệp định ngày 24/03/2008 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái 
Lan về hợp tác song phương nhằm loại trừ nạn buôn bán người, đặc biệt là buôn bán phụ nữ và 
trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán.

-   Hiệp định ngày 03/11/2010 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào 
về hợp tác phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán.

-   Hiệp định ngày 15/09/2010 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHND Trung Hoa về 
tăng cường hợp tác phòng chống buôn bán người. 

-   Thỏa thuận hợp tác ngày 03/12/2009 giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 
Campuchia về quy trình chuẩn trong xác định và hồi hương các nạn nhân bị buôn bán trở về.

2.1.3.	Luật	phòng	chống	buôn	bán	người	của	Việt	Nam

Về mặt chính sách, pháp luật, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống 
mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp 
luật nhằm bảo vệ quyền con người nói chung, quyền của phụ nữ và trẻ em nói riêng như: Hiến 
pháp; Luật Hôn nhân và gia đình; Bộ luật hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Bình đẳng giới; Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh Phòng chống mại 
dâm; Pháp lệnh Xuất cảnh, nhập cảnh, v.v. Những quy định pháp luật này đã góp phần quan trọng 
vào việc phòng ngừa, ngăn chặn, trừng trị tội phạm mua bán người. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng 
đã ban hành một số văn bản cụ thể liên quan để phòng chống buôn bán người, như Luật phòng 
chống buôn bán người có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và các chính sách, chương trình 
phòng chống buôn bán người và hỗ trợ nạn nhân.

1.2.	Các	chính	sách	hỗ	trợ	nạn	nhân	bị	buôn	bán

Ngày 29/01/2007, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg về Quy chế 
tiếp nhận và hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về, 
giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì và chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ 
nạn nhân.



21

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NẠN NHÂN BUÔN BÁN NGƯỜI

Quyết định 17/2007/QĐ-TTg đã đề cập tới các quy định như chế độ chính sách cho nạn nhân; xác 
minh, xác định nạn nhân; và thành lập các Trung tâm hỗ trợ nạn nhân trở về (Thông tư Liên tịch 
số 116/2007/TTLT-BTC – BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2007, hướng dẫn nội dung chi, mức chi 
cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân là phụ nữ trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài 
trở về tái hòa nhập cộng đồng; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BCA-BQP-BNG-BLĐTBXH ngày 
8/05/2008, hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước 
ngoài trở về; Thông tư số 05/2009/TT- BLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2009, hướng dẫn tổ chức và 
hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân). Các văn bản trên tạo cơ sở pháp lý, giúp ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý, chỉ đạo địa phương thực hiện có hiệu quả công tác hỗ 
trợ nạn nhân trở về tái hoà nhập cộng đồng.

2. Các chương trình hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán

3.1.	Chương	trình	hỗ	trợ	nạn	nhân	bị	buôn	bán	đã	trở	về	tái	hòa	nhập	cộng	đồng	(trong	
khuôn	khổ	chương	trình	mục	tiêu	quốc	gia	phòng	chống	buôn	bán	người	đến	năm	2015).

  Các hoạt động của chương trình:

*	Tiếp	nhận	xác	minh	và	bảo	vệ	nạn	nhân

-   Tổ chức tiếp nhận, xác minh nhân thân, thu thập tài liệu, chứng cứ xác định, cấp giấy chứng nhận, 
đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân theo qui 
định của luật pháp.

-   Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo nguyện vọng của nạn nhân và áp dụng các 
biện pháp ngăn chặn trong trường hợp nạn nhân bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo qui 
định của pháp luật.

-   Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

*	Hỗ	trợ	trực	tiếp	cho	nạn	nhân	bị	buôn	bán	trở	về	tái	hòa	nhập	cộng	đồng

 +   Hỗ trợ tâm lí: Thông thường những nạn nhân của mua bán người, sau khi hồi hương đều không 
tránh khỏi những khó khăn về tâm lí. Họ thường mặc cảm, tự ti về bản thân, hoàn cảnh của 
mình… Họ sợ những ánh mắt dò xét, kì thị, phân biệt của mọi người xung quanh. Chính vì vậy, 
họ cần nhận được hỗ trợ về tâm lí trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ 
trợ nạn nhân.

 +   Hỗ trợ y tế : Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nếu nạn 
nhân cần phải được chăm sóc y tế để phục hồi sức khỏe thì được xem xét hỗ trợ chi phí khám, 
chữa bệnh.

 +  Hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm:

Với nạn nhân là người chưa thành niên thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nếu 
tiếp tục đi học thì được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập trong năm 
học đầu tiên.
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Nạn nhân khi trở về địa phương, nếu thuộc hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn thì được 
xem xét, hỗ trợ học nghề. Việc tổ chức dạy nghề do các cơ sở dạy nghề tại địa phương thực hiện.

*	Biện	hộ,	vận	động	nguồn	lực:	

Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển tiếp nhận nạn nhân 
theo qui định của Luật Phòng chống mua bán người ( tại các Điều 24; 25; 26) thực hiện hỗ trợ các 
nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại cho nạn nhân.

Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; 
hỗ trợ tâm lí; y tế; hướng nghiệp; cung cấp các thông tin về chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại 
cộng đồng… cho nạn nhân.

Trung tâm trợ giúp pháp lí nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lí thực hiện trợ giúp 
pháp lí cho nạn nhân.

Cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề thực hiện việc hỗ trợ học văn hóa, học nghề cho nạn nhân.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngân hàng chính sách xã hội, quĩ hỗ trợ phụ nữ nghèo và các 
quĩ khác thực hiện trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn cho nạn nhân.

*	Tổ	chức	các	nhóm	tự	lực:

Hiện nay, ở các địa phương đã có các hội phụ nữ, hội thanh niên, và một số đoàn thể khác nhưng 
do rào cản của sự kì thị nên nhiều người là nạn nhân của buôn bán người mà đặc biệt là phụ nữ 
và trẻ em ít hoặc không tham gia sinh hoạt tại những tổ chức đoàn thể này. Chính vì vậy, một nhu 
cầu thiết yếu đối với họ đó là việc thành lập Câu lạc bộ (CLB) hay nhóm tự lực gồm những người có 
cùng hoàn cảnh như họ để họ không cảm thấy bị tách biệt, bị kì thị. Đây là địa chỉ để họ đến chia 
sẻ, tâm sự, hỗ trợ nhau và tham gia những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa.

Hình thức CLB này có thể huy động và mở rộng sự tham gia của những đối tượng khác, ví dụ như 
những người thân trong gia đình của nạn nhân bị buôn bán hay cả những người có hoàn cảnh khó 
khăn, những người khác quan tâm đến những hoạt động của nhóm đều có thể trở thành những 
thành viên của nhóm, CLB này. Như vậy, các nạn nhân có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia, tâm sự và nhận 
được sự thông cảm cho nhau, cảm giác thấp kém, sự mặc cảm tự ti mất dần đi và thay vào đó là 
việc tham gia những hoạt động trong nhóm làm họ trở nên tự tin hơn và thấy được niềm vui trở 
lại trong cuộc sống.

Nội dung hoạt động của mô hình CLB này có thể bao gồm việc cung cấp các thông tin cần thiết 
cho các nạn nhân bị buôn bán trở về về mặt pháp lí, có cơ hội tiếp cận những hỗ trợ về y tế, được 
tư vấn tâm lí, tiếp cận vốn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm… phù hợp với hoàn cảnh và năng 
lực. Bên cạnh hoạt động hỗ trợ những nạn nhân, CLB còn tham gia nhiều hoạt động xã hội khác, 
tiêu biểu như các hoạt động về tuyên truyền phòng chống nạn buôn bán người, tránh cho các nạn 
nhân bị buôn bán trở lại và phòng tránh trong nhân dân nói chung. Tại đây, chính những nạn nhân 
có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực tham gia vào hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực 
này. Từ đó, giúp họ có cơ hội được cống hiến, đóng góp sức mình cho xã hội, để họ được cảm thấy 
mình sống có ích, tích cực và mang nhiều ý nghĩa cho xã hội. 
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*	Truyền	thông	nâng	cao	nhận	thức	cộng	đồng:

Nâng cao nhận thức về trách nhiệm cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong đấu 
tranh phòng, chống mua bán người, về mối hiểm họa của mua bán người, làm cho mọi người đề 
cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn mua bán người, chống kỳ thị, phân biệt 
đối xử với nạn nhân.

Nội dung thông tin, giáo dục, truyền thông bao gồm:

a)  Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; b) Thủ đoạn mua bán người và tác hại 
của hành vi mua bán người; c) Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán 
người; d) Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống mua bán người; đ) Trách nhiệm 
của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cộng đồng trong phòng, 
chống mua bán người; e) Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân; g) Các nội dung khác có 
liên quan đến phòng, chống mua bán người.

Việc thông tin, giáo dục, truyền thông được thực hiện bằng các phương thức sau:

a)  Gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; b) Cung cấp tài liệu tuyên truyền; c) Thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng; d) Lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân; đ) Thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và 
các loại hình văn hoá quần chúng khác; e) Các phương thức khác.

Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở; huy động sự tham gia tích cực của các đoàn thể 
xã hội.

Chú trọng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đối với đối tượng là phụ nữ, thanh thiếu niên, 
nhi đồng, học sinh, sinh viên và những người cư trú tại khu vực biên giới, vùng nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. 

*	Hoạt	động	phòng	chống	tội	phạm	buôn	bán	người

-  Nội dung thực hiện:

 +   Xác lập, đấu tranh chuyên án triệt phá các tổ chức phạm tội mua bán người, tổ chức giải cứu 
nạn nhân, truy bắt đối tượng phạm tội… đặc biệt tại khu vực biên giới, biển và hải đảo;

 +   Phối hợp với lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người;

 +   Giáo dục người phạm tội và người liên quan đến tội phạm mua bán người; 

 +   Bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán 
người trong lực lượng Bộ đội Biên phòng;

 +   Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán người 
và thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân theo quy định của pháp luật;
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 +   Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, tuần tra kiểm soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ 
để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán người đặc 
biệt tại khu vực biên giới, biển và hải đảo;

 +   Tổ chức xác minh các nguồn tin báo, tố giác về hành vi mua bán người. 

-   Các cơ quan phối hợp thực hiện: Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối 
cao và Bộ Ngoại giao, Bộ quốc phòng.

3.2.	Các	chương	trình	mục	tiêu	quốc	gia	khác	có	liên	quan	đến	việc	phòng	chống	nạn	
buôn	bán	người	hoặc	hỗ	trợ	cho	các	nạn	nhân	của	buôn	bán	người

Tại Điều 5, Khoản 1 của Luật Phòng chống mua bán người với chính sách của Nhà nước về phòng, 
chống mua bán người đã qui định: kết hợp phòng, chống mua bán người với việc thực hiện chương 
trình phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; 
phòng, chống mại dâm và các tệ nạn xã hội.

Bởi vậy, việc đề cập đến các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan là điều quan trọng trong 
công tác phòng chống mua bán người và hỗ trợ cho các nạn nhân. Điều này được thể hiện cụ thể 
dưới đây:

*	Chương	trình	mục	tiêu	quốc	gia	về	xóa	đói	giảm	nghèo	và	giải	quyết	việc	làm

Với chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho thấy những 
hiệu quả của chương trình đem lại góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung, đặc 
biệt ở những vùng miền dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới… nơi mà nạn buôn người 
phổ biến hơn cả (do ở đó tồn tại sự đói nghèo, sự hạn chế về nhận thức, về tiếp cận thông tin và 
không có việc làm...). Vì thế xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm sẽ đẩy lùi các tệ nạn xã 
hội và trong đó có nạn buôn bán người, đồng thời tạo điều kiện và cơ hội cho những nạn nhân 
của buôn bán người có điều kiện hòa nhập tốt hơn khi trở về với cuộc sống bình thường trước 
đây của họ như hỗ trợ về vay vốn sản xuất kinh doanh, hướng dẫn về cách làm ăn, học nghề, giới 
thiệu việc làm…

*	Chương	trình	quốc	gia	về	phòng	chống	tội	phạm

Trong chương trình đề cập đến các tội phạm nói chung và trong đó có tội phạm buôn bán 
người nói riêng.

- Về nội dung Chương trình:

a)  Phát động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người 
phạm tội tại cộng đồng dân cư; vận động người phạm tội ra tự thú và truy bắt bọn tội phạm có 
lệnh truy nã.

b)  Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm nhằm nâng cao ý thức tôn trọng 
pháp luật của công dân về bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.
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c)  Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm ở các cộng đồng dân cư, trong từng hộ 
gia đình, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, các 
đơn vị lực lượng vũ trang.

d)  Đấu tranh chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm có tính quốc tế, tội cướp, cướp giật và 
các hành vi côn đồ hung hãn, các tội hiếp dâm trẻ em, bắt cóc và mua bán phụ nữ, trẻ em, tội 
phạm người chưa thành niên, tội chống người thi hành công vụ.

đ)  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo người phạm tội và tạo điều kiện để họ tái hòa 
nhập vào cộng đồng xã hội.

e)  Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm đáp ứng 
đòi hỏi của thực tiễn.

g)  Tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhất là chống các tội 
phạm có tính quốc tế và tội phạm là người Việt Nam ở nước ngoài.

*	Chương	trình	hành	động	phòng	chống	mại	dâm	giai	đoạn	2011	-	2015

Trong quan điểm chỉ đạo xây dựng chương trình có đề cập đến hai điểm liên quan đến công tác 
phòng chống nạn buôn bán người, đó là: 

-   Nhà nước xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; 
đặt công tác phòng, chống mại dâm trong mối quan hệ với phòng, chống tội phạm về buôn bán 
người và bóc lột tình dục phụ nữ, trẻ em.

-   Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, trên thế giới về phòng, chống mại dâm; phối hợp 
phòng, chống mại dâm với phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích bóc lột tình dục 
và phòng, chống lây nhiễm HIV.

Về mục tiêu chung của chương trình:

Phòng ngừa, tiến tới đẩy lùi tệ nạn mại dâm dưới mọi hình thức, phòng, chống mua bán người 
vì mục đích mại dâm, bóc lột tình dục góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân 
tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo 
vệ sức khỏe nhân dân, dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm 
giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội, xây dựng và phát triển con người 
Việt Nam.

Một trong những giải pháp thực hiện chương trình có đề cập đến việc:

Tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng hợp tác với các nước trong khu vực, các nước có chung biên 
giới trong công tác phòng, chống buôn bán người, phòng chống mại dâm, phòng chống buôn 
bán trẻ em vì mục đích bóc lột tình dục; thực hiện các Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ tất cả các 
hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ và quyền trẻ em và các khuyến nghị của Hội nghị toàn 
cầu năm 2008 về chống bóc lột tình dục trẻ em và người chưa thành niên.
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I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NẠN NHÂN BUÔN BÁN NGƯỜI THƯỜNG GặP PHẢI

Những nạn nhân hay gia đình của nạn nhân bị buôn bán thường gặp phải khá nhiều vấn đề trong 
cuộc sống. Đó có thể là vấn đề về thể chất, tinh thần, việc làm và các mối quan hệ xã hội...

1.1.		Bị	ngược	đãi,	bóc	lột	và	bạo	hành

-   Bị bóc lột lao động: Đối với những người là nạn nhân buôn bán người đi lao động xuất khẩu trở 
thành nạn nhân của buôn bán người bị cưỡng bức làm việc trong ngành nông nghiệp, bị cưỡng 
bức làm việc trên tàu biển và bị cưỡng bức làm việc chăm sóc người già trong gia đình... Trong 
số họ có người làm việc hàng chục giờ trong ngày nhưng chỉ nhận được một ít thức ăn, thậm 
chí không có chút thu nhập, không được trả lương tại nước sở tại. Khi bị trả về Việt Nam họ cũng 
không nhận được bất cứ một khoản bồi thường nào.

Có người bị buôn bán để kết hôn, khi sang nước ngoài họ vừa làm vợ vừa làm người giúp việc trong 
gia đình. Hầu hết họ không hoặc rất ít có thể tiết kiệm tiền và gửi về cho gia đình. Phần lớn họ bị 
chồng và những người trong gia đình chồng hành hạ về mặt thể xác, bị đánh đập dã man khiến 
họ bị tổn thương về tinh thần trầm trọng. Một số trường hợp phụ nữ bị ốm đau mà không được 
chăm sóc, họ bị ép triệt sản vì đã có một con (đối với phụ nữ lấy chồng Trung Quốc). Vất vả về kinh 
tế cộng với những khác biệt về văn hóa càng làm đắng cay thêm hoàn cảnh của họ. 

MỘT SỐ VẤN ĐỂ CƠ BẢN 
CỦA NẠN NHÂN 

BUÔN BÁN NGƯỜI

BÀI 3
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Những phụ nữ và trẻ em bị bán làm mại dâm, cuộc sống của họ khá đen tối, có trường hợp phải 
phục vụ ít nhất 5 khách hàng trong một ngày, thậm chí là nhiều hơn. Bên cạnh đó, họ thường phải 
chịu những hình phạt về thể xác nếu họ không vâng lời chủ hay tìm cách trốn thoát. Nếu mang 
bầu, họ có thể sẽ bị triệt sản để phục vụ khách, thậm chí họ có thể bị bắt ép tiếp khách ngay cả 
khi vừa mới làm ca phẫu thuật triệt sản. Một số người còn bị giám sát khi đi ra ngoài, bị nhốt trong 
phòng và bị canh gác nghiêm ngặt hoặc. Những người phụ nữ không còn phù hợp làm gái mại 
dâm nữa sẽ bị bán đi làm vợ cho những người đàn ông nghèo ở Trung Quốc. Có trường hợp họ bị 
chính những người cảnh sát địa phương, người mà về nguyên tắc có trách nhiệm bảo vệ họ nhưng 
lại lạm dụng họ. 

1.2.	Nguy	cơ	mắc	vào	các	tệ	nạn	xã	hội

Nạn nhân bị buôn bán có thể phải tham gia các hoạt động trong đường dây buôn bán người dù 
chủ ý hay không chủ ý. Đã có những trường hợp chính những nạn nhân bị buôn bán đã làm việc 
trong các đường dây mại dâm, buôn bán người trong và ngoài nước.

Nạn nhân buôn bán còn tham gia cả buôn bán ma túy qua biên giới. Do bị ép buộc hoặc mục 
đích lấy tiền để chuộc thân mà những nạn nhân bị buôn bán chấp nhận việc vận chuyển, buốn 
bán ma tuý.

Những nạn nhân bị bán sang nước ngoài, hay họ kết hôn bất hợp pháp... đều thuộc diện những 
người cư trú bất hợp pháp khi ở nước ngoài. Do đó, họ là đối tượng truy lùng của cảnh sát và chính 
quyền sở tại. 

Ngoài ra, những nạn nhân bị buôn bán còn rơi vào các tệ nạn khác như nghiện rượu chè, cờ bạc và 
nghiện ma tuý.

1.3	.	Vấn	đề	về	sức	khỏe

Nạn nhân buôn bán người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất và tinh thần. Họ thường 
đứng trước nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (như giang mai, HIV/AIDS…), các 
tổn thương cơ quan sinh dục như viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung, rách âm hộ... Một số hành 
động như phá thai, cưỡng bức triệt sản cũng làm ảnh hưởng tới khả năng sinh nở sau này, ảnh 
hưởng đến hoạt động sinh lý của họ. Các bệnh truyền nhiễm như bệnh lao, phổi cũng là mối nguy 
cơ của những nạn nhân bị buôn bán. Không ít người đã bị di chứng vĩnh viễn do bị lạm dụng thể 
chất và sức lao động, bị bóc lột tình dục, bị mua đi bán lại nhiều lần, bị đánh đập, hành hạ hoặc đe 
doạ, họ cảm thấy bị tuyệt vọng, chết dần chết mòn trong đớn đau, tủi nhục…

1.4	.	Vấn	đề	về	tâm	lý	-	xã	hội

Bên cạnh những vấn đề về sức khỏe thể chất, các nạn nhân bị buôn bán còn chịu những tổn 
thương sang chấn nặng nề về mặt tâm lý. Các nạn nhân bị buôn bán thường phải trải nghiệm 
những sự kiện, những biến cố nghiêm trọng như bị đánh đập, hiếp dâm... những trải nghiệm đặc 
biệt tiêu cực này có thể dẫn đến một số vấn đề tâm lý như sau:

-  	Cảm	giác	lo	sợ:	Nỗi lo sợ có thể bao trùm lên cuộc sống của những nạn nhân bị buôn bán khi 
họ trở về. Nạn nhân có thể lo sợ bị bắt giữ bởi cơ quan thi hành pháp luật vì những hành vi vi 
phạm luật trong quá trình bị mua bán như di cư bất hợp pháp, lao động không được cấp phép 
hoặc dính líu đến những hoạt động phi pháp như mại dâm, sử dụng ma túy. Sự lo sợ có thể đến 
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từ cảm giác đơn độc khi bị người thân, cộng đồng kì thị, xa lánh và ghét bỏ. Họ lo sợ về tương lai 
mờ mịt, không có nghề nghiệp, khó có thể có được hạnh phúc gia đình vì quá khứ của mình; Lo 
sợ về những căn bệnh truyền nhiễm mà họ có thể đã mắc phải trong quá trình bị mua bán, lưu 
lạc như AIDS. Trong nhiều trường hợp, họ lo sợ bị bọn mua bán người có thể tìm thấy và trừng 
phạt, trả thù.

- 		Cảm	giác	tội	lỗi	và	xấu	hổ:	Nạn nhân bị buôn bán thường có cảm giác day dứt, tội lỗi về việc 
mình đã bị buôn bán. Họ cho rằng mình đã sai lầm hoặc “ngu dốt” vì đã cả tin trước những lời giới 
thiệu, mời mọc của bọn buôn bán người. Một nguyên nhân đóng góp vào cảm giác này của họ 
chính là quan niệm của cộng đồng cho rằng những người bị buôn bán là do “hư hỏng”, thích một 
cuộc sống giàu sang nên mới bị những kẻ buôn bán người lợi dụng.

-   Cảm	giác	vô	giá	trị: Trải qua những biến cố với những trải nghiệm tiêu cực trong quá trình bị mua 
bán, nạn nhân thường đánh giá rất thấp giá trị của bản thân. Họ có thể cho rằng mình không còn 
xứng đáng được tôn trọng vì “mất tất cả”; cuộc đời họ cũng không còn giá trị gì nữa. Cảm giác vô 
giá trị này có thể dẫn nạn nhân đến những quyết định tự vẫn để kết thúc cuộc đời của mình.

-  	Cảm	giác	bị	phản	bội	và	mất	niềm	tin: Những nạn nhân bị buôn bán thường trải qua những mối 
quan hệ tiêu cực với những kẻ mua bán người, những người chủ bóc lột họ,... Nhiều người trong 
số họ là nạn nhân của sự tin tưởng vào những lời dụ dỗ, lừa đảo của những kẻ mua bán người 
và chính điều này khiến họ trở thành nạn nhân bị buôn bán. Đặc biệt đối với những nạn nhân bị 
chính những người thân (như bố mẹ, cậu, dì hoặc những người thân trong họ hàng); người yêu, 
bạn bè, hàng xóm - những người mà họ đã từng tin cậy lừa bán. Mặt khác, khi họ trở về hòa nhập 
cộng đồng, thái độ kì thị, xa lánh của những người thân trong gia đình và cộng đồng (những 
người trước kia đã có mối quan hệ tốt với họ) cũng khiến họ thấy mất niềm tin vào con người và 
cuộc sống.

Sự đổ vỡ niềm tin đối với những mối quan hệ trên chính là nguyên nhân dẫn đến cảm giác bị phản 
bội và mất niềm tin từ phía nạn nhân bị buôn bán. Đây cũng là một thách thức lớn đối với nhân 
viên Công tác xã hội trong việc thiết lập một mối quan hệ tin cậy và duy trì mối quan hệ này trong 
suốt quá trình hỗ trợ đối với đối tượng dễ bị tổn thương này.

-   Cảm	giác	bị	bất	lực,	mất	phương	hướng:	Cảm giác này có thể đến với nạn nhân bị buôn bán khi 
họ phải đối mặt với những khó khăn trong hiện tại, khi họ phải bắt đầu lại cuộc sống của mình với 
muôn vàn khó khăn: không việc làm, sức khỏe suy kiệt và bệnh tật (đặc biệt với những nạn nhân 
bị bóc lột sức lao động và bóc lột tình dục), bị cô lập, kì thị, gia đình, cộng đồng chối bỏ; vướng 
phải nợ nần... Cảm giác này có thể khiến nạn nhân thấy cuộc sống trôi qua nặng nề, vô nghĩa và 
có thể khiến họ gặp phải những vấn đề về mặt hành vi và trí nhớ.

* Một số dạng rối loạn tâm lý mà nạn nhân bị buôn bán có thể gặp phải:

-   Phản	ứng	khi	bị	stress	cấp	tính: Là một phản ứng thường xảy ra sau sang chấn. Triệu chứng bao 
gồm việc nạn nhân có những hành vi như thu mình lại hay kích động, kêu gào, la hét...

-   Trầm	uất: Nạn nhân biểu hiện tính khí trầm, không thể hiện sự quan tâm đến những hoạt động 
bình thường; không muốn giao tiếp với mọi người, không kiểm soát được việc ăn uống (có thể 
ăn vô độ hoặc bỏ ăn); không kiểm soát được việc ngủ (không ngủ được hoặc ngủ triền miên), có 
cảm giác vô vọng, đánh giá thấp giá trị bản thân. 
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-   Rối	loạn	stress	sau	sang	chấn: Sau những phản ứng stress cấp tính đã nêu ở trên, nạn nhân 
có thể lấy lại thăng bằng về mặt tâm lý sau một thời gian nhất định. Tuy nhiên, vì một số lý do 
nhất định như mức độ nghiêm trọng của sang chấn (nạn nhân có thể bị cưỡng hiếp tập thể, bị 
đánh đập dã man...) hoặc do đặc điểm tâm lý của nạn nhân, nạn nhân có thể gặp một số triệu 
chứng như:

 +  Luôn có những hồi tưởng đau khổ về sự kiện gây sang chấn, bao gồm các hình ảnh và cảm nhận.

 + Có những ý nghĩ mang tính ám ảnh, trở đi trở lại

 + Rối loạn về giấc ngủ, gặp ác mộng;

 + Quá cảnh giác với môi trường xung quanh;

 + Khả năng chú ý và tập trung kém;

 + Thường tránh những tác nhân kích thích gắn liền với sang thương;

 + Dễ nổi cáu và giận dữ đột ngột;

 + Dễ giật mình, lo sợ.

1.5	Vấn	đề	về	kỳ	thị,	bao	gồm	cả	việc	thiếu	cơ	hội	tiếp	cận	đến	dịch	vụ	xã	hội

-  Bị cộng đồng kỳ thị, khó khăn trong việc hoà nhập cộng đồng

Cộng đồng có nhiều quan niệm trái ngược về những nạn nhân bị buôn bán trở về. Trong đó có 
những quan điểm tiêu cực, nghi ngờ phụ nữ bị buôn bán bị ép làm mại dâm dù biết là họ bị ép bán 
ngoài ý muốn. Đa số họ phải chịu những lời đồn đại không tốt, sự phân biệt kỳ thị từ phía cộng 
đồng. Điều này khiến những nạn nhân gặp không ít các vấn đề về tâm lý, lo sợ, ngại giao tiếp, ngại 
tham gia các hoạt động cộng đồng. Con cái họ khi đi đến trường cũng bị kỳ thị từ bạn bè, thậm chí 
từ cả thầy cô giáo. Sống trong môi trường bị hắt hủi, xa lánh họ thường có những suy nghĩ tiêu cực, 
thậm chí lại dấn thân vào các con đường tệ nạn xã hội hay quay trở lại nơi họ bị buôn bán.

Họ cũng gặp không ít khó khăn trong việc làm các thủ tục giấy tờ tại địa phương. Những nạn nhân 
bị buôn bán trở về rất khó khi đăng ký hộ khẩu, quyền cấp đất, không còn ruộng, khó tiếp cận với 
hầu hết các dịch vụ xã hội, như làm giấy khai sinh hay đăng ký cho con nhập học tại các trường 
địa phương, giấy chứng nhận của bệnh viện nơi sinh con. Không được đăng ký hộ khẩu còn khiến 
những nạn nhân bị buôn bán trở về không được tham gia vào hoạt động của các hội đoàn thể ở  
địa phương ví dụ như tham gia hay được hưởng sự trợ giúp từ Hội Phụ nữ tại địa bàn mà họ sinh 
sống. Thậm chí có người còn không được ở ngay trong chính ngôi nhà của họ. Hầu hết những 
người bị buôn bán đều không có hộ chiếu hay chứng minh thư nhân dân khi họ trở về nên họ gặp 
khó khăn để được chấp nhận hồi hương một cách chính thức.

-  Những vấn đề về kinh tế, việc làm

Nạn nhân bị buôn bán gặp nhiều khó khăn về kinh tế để duy trì cuộc sống lâu dài. Do đại đa số nạn 
nhân không còn đất đai, không có tiền nên họ gặp khó khăn cho duy trì cuộc sống. Khó khăn này 
cũng có nguy cơ trở nên là nguyên nhân đẩy họ ra đi lần nữa như nạn nhân buôn bán người. Nó trở 
thành cái vòng luẩn quẩn đối với những nạn nhân bị buôn bán.
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II. NHU CẦU CỦA NẠN NHÂN Bị BUÔN BÁN

2.1.	Nhóm	nạn	nhân	bị	buôn	bán	chưa	trở	về

-  Được bảo vệ an toàn về tính mạng

Với những nạn nhân bị buôn bán chưa trở về thì nhu cầu đầu tiên của họ là được bảo vệ an toàn về 
tính mạng. Hầu hết trong số họ là bị lừa, bị bắt buộc, bị cưỡng ép, họ không chấp nhận hoàn cảnh 
của mình. Các nạn nhân của buôn bán người thường đều từng phải trải qua thời gian bị cưỡng bức, 
bị tra tấn, nợ nần, bị giam cầm bất hợp pháp, bị bạn bè và gia đình đe dọa, bị các hình thức bạo lực 
về thể chất, tình dục và tâm lý khác. Bọn buôn người sử dụng rất nhiều thủ đoạn để làm cho nạn 
nhân sợ hãi và biến họ thành nô lệ. Những việc làm thường xuyên nhất của bọn buôn người là: Cô 
lập nạn nhận khỏi xã hội, cộng đồng; hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài, mọi liên lạc của họ với 
người khác bên ngoài cũng như tài chính (nếu có) luôn bị kiểm soát; Họ bị cô lập khỏi gia đình và 
cộng đồng, với chính quyền; Mọi giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, thị thực .. thường bị tịch thu; Họ 
luôn bị đe dọa về mọi mặt như bị bỏ tù, trục xuất, hoặc lưu đày do vi phạm quy định nhập cư.  

-  Được hỗ trợ giải thoát

Đây là nhu cầu lớn thứ hai của những nạn nhân bị buôn bán. 

Hầu hết các nạn nhân buôn bán người ngay cả những người chủ động sang nước ngoài với hy 
vọng đổi đời sau khi bị đưa đi đều muốn tìm cách trở về nước. Nhưng họ thường bị kiểm soát rất 
chặt chẽ nên khó trốn thoát khỏi tay của những kẻ buôn bán người. Một số nạn nhân nhờ được sự 
giúp đỡ của những người dân địa phương hoặc những người Việt Nam mà họ tình cờ gặp được. 
Một số ít trường hợp may mắn được chính gia đình của họ liên hệ với kẻ buôn bán, trả cho họ một 
khoản tiền và đưa họ trả về. 

-  Được hỗ trợ để trở về gia đình

Khi họ được trốn thoát trở về nước thì những nạn nhân này cũng cần được sự hỗ trợ rất lớn của lực 
lượng biên phòng, công an phòng chống tội phạm buôn bán người để tìm lại gia đình, quay trở về 
địa phương cũ sinh sống.

2.2.	Nhóm	nạn	nhân	bị	buôn	bán	đã	trở	về

Như trên đã đề cập, các nạn nhân khi được giải cứu hoặc trốn thoát thành công trở về nước thì lại 
gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục pháp lý, hòa nhập cộng đồng, ổn định tâm 
lý và bắt đầu cuộc sống mới. Từ những khó khăn trên có thể thấy nạn nhân khi bị buôn bán trở về 
tái hòa nhập cộng đồng thì họ có rất nhiều nhu cầu cần được hỗ trợ. 

-  Được cung cấp thông tin và hỗ trợ pháp lý (đất đai, khai sinh…)

Đa phần các nạn nhân sau khi trở về đều cần được hỗ trợ các vấn đề liên quan đến luật pháp như 
kiện kẻ buôn người, kiện chủ sử dụng lao động hoặc đòi những quyền lợi hợp pháp như quyền sử 
dụng đất, li hôn, khai sinh cho con cái… Do vậy, họ cần được cung cấp thông tin và kết nối với toà 
án, chính quyền các cấp... để bênh vực, bảo vệ quyền lợi cho họ. Mặt khác, các nạn nhân sau khi 
trở về cần được các cơ quan tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân đến khai báo, giải 
quyết các loại giấy tờ, tài liệu chứng nhận cho nạn nhân.
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- Được hỗ trợ về mặt chăm sóc sức khỏe

Trong quá trình bị buôn bán, nạn nhân thường bị đánh đập, xâm hại tình dục bởi bọn buôn người 
và chủ sử dụng lao động. Sức khoẻ thể chất bị giảm sút, có nhiều những thương tích trên cơ thể. 
Do vậy, các nạn nhân cần được khám sức khỏe tổng thể để đánh giá tình trạng sức khỏe và mức độ 
tổn thương. Với các nạn nhân nữ bị buôn bán vì mục đích tình dục, họ cần được thăm khám chữa 
các bệnh lây qua đường tình dục hay các bệnh khác có liên quan. 

-  Hỗ trợ về tâm lý

Nạn nhân bị buôn bán thường đã trải qua những biến cố, sự kiện gây những tổn hại về mặt thể 
chất và tâm lý. Họ dễ bị tổn thương, luôn lo lắng và tâm thần bất an, không xác định rõ tương lai 
của mình. Họ mất niềm tin vào người khác. 

Khi trở về họ càng có tâm lý mặc cảm, tự ti về bản thân và hoàn cảnh của mình… Họ sợ những ánh 
mắt dò xét, kì thị, phân biệt của mọi người xung quanh. Chính vì vậy, tại các nhà tạm lánh hoặc 
trung tâm xã hội họ cần được những nhà tham vấn, tư vấn, nhân viên công tác xã hội hỗ trợ về tâm 
lý thông qua các buổi nói chuyện, chia sẻ để vượt qua những khủng hoảng, tổn thương tâm lý và 
có sự an tâm, bắt đầu tiếp nhận những hỗ trợ tiếp theo.

-  Được tái hòa nhập cộng đồng

Những nạn nhân bị buôn bán cần được trở về và sống hoà nhập với cộng đồng. Họ mong muốn 
được sống gần gũi với những người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và có cuộc sống bình 
thường, không có sự phân biệt ở gia đình, nơi sinh hoạt và làm việc.

-  Trẻ em được đến trường

Được đến trường học tập là quyền lợi chính đáng của trẻ em. Với nạn nhân bị buôn bán là trẻ em, 
những người đang trong độ tuổi đi học, thì cần đáp ứng nhu cầu học tập cho các em, trợ giúp để 
các em có thể trở lại trường học. Trong quá trình trở lại trường thì các em mong muốn được hoà 
nhập cùng các bạn trang lứa, không muốn bị đối xử, kỳ thị. Ngoài ra, các em còn mong được hỗ trợ 
tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

-  Được hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm

Đại đa số những nạn nhân bị buôn bán đều có hoàn cảnh chung là khó khăn về kinh tế, đối mặt với 
nghèo đói, không có việc làm hoặc thu nhập không đủ đáp ứng cho những nhu cầu cơ bản trong 
cuộc sống. Do vậy, sau khi trở về họ đều mong muốn được giới thiệu việc làm, có nghề nghiệp, có 
thu nhập để họ có thể tự chủ về mặt kinh tế, lo được cho cuộc sống của chính bản thân và những 
người thân trong gia đình. 

-  Được nâng cao nhận thức, kỹ năng sống

Nạn nhân bị buôn bán sau khi trở về cần có thêm kiến thức, kĩ năng, thái độ, hành vi mới để họ có 
thể tự tin hơn trong cuộc sống. Do vậy, họ cần được cung cấp thông tin phù hợp như các kiến thức 
về pháp luật, các quyền cơ bản của người phụ nữ, cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật 
hay giáo dục các kĩ năng sống, giá trị sống cơ bản, cách thức tổ chức sinh hoạt gia đình…
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Nhân viên CTXH đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nạn nhân buôn bán người trong việc 
giải cứu cũng như khi  trở về cộng đồng.

I. VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CTXH TRONG Hỗ TRỢ NẠN NHÂN BUÔN BÁN 
CHƯA TRỞ VỀ

- Rà soát thông tin tại địa phương

Việc rà soát thông tin, trong đó có kiểm tra nhân khẩu tại địa phương, nắm bắt số lượng người di cư 
là rất quan trọng. Nhân viên CTXH hoạt động trong lĩnh vực này cần phối hợp với các cán bộ tại địa 
phương theo dõi tình hình di cư tại địa bàn, hỏi thăm những gia đình có người di cư, tìm hiểu việc 
di cư của họ và thời gian cũng như tin tức của nhóm người này. Với những người đột nhiên mất tích 
không rõ lý do hay đi làm ăn xa nhà quá lâu không có tin tức cần phải lưu tâm để quan tâm đến việc 
liệu họ có bị buôn bán hay không. Tuy nhiên trên thực tế để làm được điều này thật không dễ dàng. 
Nhân viên CTXH cần thiết lập được mối quan hệ hợp tác công việc một cách trách nhiệm, nghiêm 
túc vớicác cán bộ địa phương khác như: tổ trưởng dân phố, hội phụ nữ, công an khu vực, đại diện 
các tổ, nhóm chính trị, xã hội,... cũng như đại diện các tổ, nhóm dân cư khác nhau.

VAI TRÒ CỦA 
NHÂN VIÊN CTXH 

VỚI NẠN NHÂN CỦA 
BUÔN BÁN NGƯỜI

BÀI 4



33

- Xây dựng mạng lưới liên kết hỗ trợ

Thiết lập mạng lưới liên kết hỗ trợ nạn nhân buôn bán người là rất cần thiết nhằm trợ giúp họ về 
nhiều khía cạnh. Mạng lưới này bao gồm các nhân viên CTXH hoạt động trong lĩnh vực phòng 
chống buôn bán người, các cán bộ địa phương, cơ quan chức năng liên quan đến phòng chống 
buôn bán người... Những mạng lưới này được thiết lập kết nối giữa các vùng, tỉnh trong nước và 
liên quốc gia giúp trao đổi, chia sẻ thông tin nhằm có thể kiểm soát và phát hiện các vụ buôn bán 
người cũng như nhận diện được các nạn nhân bị buôn bán. Nhân viên CTXH cần tích cực, chủ động 
tham gia tạo dựng mạng lưới giữ liên hệ với các bên liên quan.

-  Kết nối và phối hợp các lực lượng nhằm giải thoát cho nạn nhân

Giải cứu cho nạn nhân bị buôn bán là khó khăn phức tạp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của 
những người tham gia. Do vậy đối với việc giải cứu cho nạn nhân bị buôn bán đòi hỏi phải có sự 
kết hợp giữa nhiều ban ngành, đặc biệt là cần có sự tham gia của các lực lượng công an, quân đội. 
Nhân viên CTXH có vai trò c quan trọng trong mạng lưới này với vai trò trợ giúp tâm lý xã hội cho 
nạn nhân buôn bán.

II. VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN CTXH ĐỐI VỚI NẠN NHÂN Bị BUÔN BÁN TRỞ VỀ 
TÁI HÒA NHậP CỘNG ĐồNG

Những hoạt động trợ giúp của nhân viên CTXH có thể được khái quát qua những vai trò như sau: 

1. Vai trò là người biện hộ: 

Đây là một vai trò quan trọng của nhân viên CTXH với tư cách là một người đại diện cho tiếng nói 
của nạn nhân để bảo vệ cho lợi ích hợp pháp của họ. 

Đối với những người là nạn nhân bị buôn bán đã bị xâm phạm nhiều quyền và lợi ích thì trong quá 
trình hỗ trợ, nhân viên CTXH trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng như chính quyền địa 
phương, công an, tòa án… để biện hộ, bênh vực, bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. 

2. Vai trò người hỗ trợ/ tạo điều kiện: 

Nhân viên CTXH là người tạo điều kiện, môi trường cho nạn nhân phát huy tiềm năng và tham gia 
vào quá trình tự giải quyết vấn đề của chính họ. Vai trò này được thể hiện ngay từ giai đoạn hỗ trợ 
ban đầu khi nhân viên CTXH và nạn nhân lập kế hoạch trợ giúp và được phát huy trong suốt quá 
trình hỗ trợ. Trên cơ sở đánh giá khả năng của nạn nhân và tuân thủ nguyên tắc tôn trọng quyền 
tham gia và tự quyết của thân chủ, bản kế hoạch riêng biệt cho từng nạn nhân sẽ được thực hiện 
trên tinh thần nhân viên CTXH và nạn nhân cùng trao đổi và thống nhất.

Ví dụ: Với nạn nhân bị buôn bán, để tái hòa nhập bền vững, một trong những yếu tố quan trọng là 
đảm bảo nghề nghiệp ổn định để họ có thể độc lập về mặt kinh tế. Để xây dựng kế hoạch hỗ trợ 
nghề nghiệp, nhân viên CTXH sẽ tìm hiểu nguyện vọng, khả năng của nạn nhân cũng như điều 
kiện kinh tế, thị trường lao động tại cộng đồng của nạn nhân đó để có thể tham vấn cho họ lựa 
chọn nghề nghiệp một cách phù hợp nhất.

4
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3. Vai trò người hỗ trợ tâm lý: 

Nạn nhân bị buôn bán thường đã trải qua những biến cố, sự kiện gây những tổn hại về mặt thể 
chất và tâm lý. Do vậy, nhân viên CTXH có vai trò quan trọng trong trợ giúp tâm lý cho họ thông 
qua những buổi trò chuyện, chia sẻ. Sự an ủi, động viên của nhân viên CTXH sẽ giúp họ an tâm, 
tăng sự tự tin để hòa nhập cộng đồng.

Trong những trường hợp nạn nhân gặp những vấn đề về tâm lý nghiêm trọng, nhân viên CTXH có 
thể giới thiệu nạn nhân tới gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ tâm thần để tham gia các buổi trị liệu 
về tâm lý.

4. Vai trò người kết nối nguồn lực: 

Đây là một vai trò quan trọng của nhân viên CTXH với tư cách là một người trung gian kết nối nạn 
nhân với các nguồn lực cần thiết. Nguồn lực này có thể là các cá nhân, tổ chức, ban ngành, đoàn 
thể có liên quan đến vấn đề cần giải quyết của nạn nhân; hoặc cũng có thể là các dịch vụ sẵn có 
trong cộng đồng. Một nạn nhân bị buôn bán có thể có nhiều nhu cầu cần trợ giúp khác nhau như 
hỗ trợ về mặt tâm lý, pháp lý, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề,… Bởi vậy, để đảm bảo được vai trò 
này, nhân viên CTXH cần hiểu rõ các dịch vụ, lựa chọn dịch vụ phù hợp với thân chủ của mình và 
trực tiếp giúp họ tiếp cận với các dịch vụ. 

Khi hỗ trợ nạn nhân sử dụng các dịch vụ, nhân viên CTXH có thể phải trao đổi với những người 
cung cấp dịch vụ về hoàn cảnh của nạn nhân để họ có cách tiếp cận phù hợp, tránh làm tổn thương 
nạn nhân.

Ví dụ để làm rõ vai trò kết nối nguồn lực của nhân viên CTXH:

H là một nạn nhân bị buôn bán sang Trung Quốc đã được giải cứu trở về. Trong thời gian ở Ngôi nhà 
bình yên, H đã được nhân viên CTXH hỗ trợ để nhận được các dịch vụ sau:

 

  

  

Trường dạy nghề Hoa Sữa
Học may

Chính quyền, 
công an địa phương

Tìm gia đình, người thân

Bệnh viện Đống Đa
Khám sức khỏe tổng thể

Nhà tham vấn
  Hỗ trợ tâm lý

Chú	giải:
	Hỗ	trợ

	Tiếp	cận	dịch	vụ

Nhân viên CTXH               
  H
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Ngoài những nguồn lực mang tính chính thống của nhà nước hoặc các cơ quan liên quan, nhân 
viên CTXH cũng cần lưu ý tới những nguồn lực không chính thống xung quanh nạn nhân bị buôn 
bán để hỗ trợ họ. Những nguồn lực không	chính	thống này có thể đến từ chính gia đình, họ hàng, 
bạn bè, bà con lối xóm xung quanh nạn nhân và gia đình. Đây chính những “vốn xã hội” đáng quý 
để có thể giúp các nạn nhân bị buôn bán có thể sớm hòa nhập cộng đồng phát triển tốt nhất. Tuy 
nhiên, nhân viên CTXH cần lưu ý là những thời gian đầu, thường thì bản thân nạn nhân bị buôn 
bán rất khó có thể tự xây dựng và nuôi dưỡng tốt các mối quan hệ này. Do đó, nhân viên CTXH cần 
thể hiện sự chân thành, tận tâm và tích cực trong việc kết nối các nguồn lực này.

5.  Vai trò là tác nhân tạo sự thay đổi:

Nhân viên CTXH có thể là người tạo ra sự thay đổi cho nạn nhân bị buôn bán, giúp họ thay đổi 
bản thân mình để hướng tới những suy nghĩ, thái độ và hành vi tích cực hơn. Bên cạnh đó, nhân 
viên CTXH cũng sẽ tác động làm thay đổi môi trường sống của nạn nhân để họ có thể tự tin hòa 
nhập hơn.

Ví dụ: Trong trường hợp nạn nhân bị buôn bán là trẻ em và đang trong độ tuổi đi học, nhân viên 
CTXH cần trợ giúp để các em có thể trở lại trường học. Tuy nhiên, các em có thể gặp khó khăn trong 
việc tiếp cận với những kiến thức sau một thời gian gián đoạn học tập vì bị lưu lạc do buôn bán. 
Mặt khác, các em cũng có thể phải đối mặt với sự kì thị của các thày cô giáo và những học sinh 
trong trường. Vì vậy, để các em có thể trở lại học tập và giao tiếp xã hội bình thường, nhân viên 
CTXH cần nỗ lực để giúp các em lấy lại sự tự tin, củng cố kiến thức; đồng thời có những hành động 
cụ thể để tiếp cận với những cán bộ trong trường học cũng như tạo được hiểu biết và cảm thông 
của những học sinh khác trong trường.

6. Vai trò là người giáo dục, nâng cao nhận thức

Một trong những mục tiêu hỗ trợ là giúp cho nạn nhân bị buôn bán có thêm kiến thức, kĩ năng 
và hình thành những thái độ, hành vi mới để họ có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Tùy thuộc vào 
những tình huống cụ thể của nạn nhân mà nhân viên CTXH có những hoạt động hay cung cấp 
thông tin phù hợp như các kiến thức về pháp luật, các quyền cơ bản của người phụ nữ, cách chăm 
sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật hay giáo dục các kĩ năng sống, giá trị sống cơ bản, cách thức tổ 
chức sinh hoạt gia đình… Các hình thức giáo dục cũng được nhân viên CTXH triển khai một cách 
đa dạng như tham vấn cá nhân, tổ chức sinh hoạt, tọa đàm nhóm hay cung cấp tài liệu…

Vai trò giáo dục của nhân viên CTXH còn được thể hiện đối với cộng đồng trong việc nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về tình trạng buôn bán người và nạn nhân bị buôn bán, giúp cho cộng 
đồng có cái nhìn đúng đắn về vấn đề này và có những hành động thiết thực nhằm giúp cho những 
công dân của cộng đồng mình ổn định cuộc sống, phòng tránh được tệ nạn buôn bán người.
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Những người bị buôn bán cần phải được thừa nhận là những người đã bị xâm phạm nghiêm trọng 
quyền con người. Do vậy, hoạt động hỗ trợ họ cần phải dựa trên các tiêu chuẩn tối thiểu về quyền 
con người và hướng tới thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện các quyền cơ bản của nạn nhân.

Chú trọng vào các tiêu chuẩn tối thiểu về nhân quyền và cách thức tiếp cận lấy nạn nhân làm trung 
tâm của quá trình hỗ trợ, nhân viên CTXH khi làm việc với nạn nhân buôn bán người cần dựa trên 
các nguyên tắc sau:

1. Chấp nhận thân chủ: 

-   Không nên áp đặt các quan điểm của mình đối với nạn nhân mà cần chấp nhận, tôn trọng các 
quan điểm và niềm tin của nạn nhân (thậm chí khi những quan điểm đó trái ngược với những 
quan điểm của nhân viên CTXH).

-   Nhân viên CTXH cần thể hiện sự lắng nghe mà không phán xét về những điều nạn nhân đã trải qua.

CÁC NGUYÊN TẮC VÀ 
PHƯƠNG PHÁP CÔNG 

TÁC XÃ HỘI TRONG TRỢ 
GIÚP NẠN NHÂN 

BUÔN BÁN NGƯỜI 
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2. Cùng thân chủ tham gia giải quyết vấn đề:

-   Nhân viên CTXH cần tin cậy, khuyến khích, tạo cơ hội cho nạn nhân sử dụng năng lực/khả năng 
của chính mình một cách thích hợp để tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề của bản thân.

-  Nhân viên CTXH không làm hộ, làm thay mà chỉ làm cùng nạn nhân.

3. Tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ:

-   Trong giải quyết vấn đề, nhân viên xã hội luôn tôn trọng quyền tự quyết của nạn nhân (trong 
giới hạn luật pháp) trên cơ sở họ được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho việc ra quyết 
định của mình.

4. Cá nhân hoá

-   Nhân viên CTXH cần đánh giá nhu cầu cụ thể của từng cá nhân nạn nhân riêng biệt. Nhân viên 
CTXH không áp đặt giải pháp dành cho một thân chủ khác lên nạn nhân mà mình đang hỗ trợ.

5. Bảo mật thông tin của nạn nhân

-   Mọi thông tin, nội dung trao đổi trong quá trình làm việc với nạn nhân phải được nhân viên CTXH 
giữ kín, không tự ý trao đổi chia sẻ, tiết lộ cho bất kỳ ai, trừ khi được nạn nhân cho phép.

-   Nếu cần phải chia sẻ thông tin để nạn nhân được cung cấp những dịch vụ cần thiết, nhân viên 
CTXH cần trao đổi với nạn nhân trước hoặc dấu tên nạn nhân trong trường hợp cần thiết.

-   Nhân viên CTXH cũng cần lưu ý các cơ quan, các nhà cung cấp dịch vụ liên quan trong việc bảo 
mật thông tin của nạn nhân, chỉ sử dụng cho việc làm các thủ tục hỗ trợ nạn nhân theo quy định 
(nếu có), không cung cấp thông tin ra bên ngoài nếu chưa có sự đồng ý của thân chủ.

6. Đảm bảo tính toàn diện trong hoạt động hỗ trợ

Đối mặt với hàng loạt vấn đề gặp phải khi hòa nhập cộng đồng, nạn nhân cần phải được hỗ trợ trên 
nhiều phương diện khác nhau như:

-   Tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc chính thống hoặc chưa chính thống như: có nơi ở an 
toàn, được hỗ trợ về mặt tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý;

-   Được tham gia, chia sẻ thông tin và tiếp cận cơ hội giáo dục để có kiến thức và kĩ năng cần thiết 
giúp phát triển bản thân và hòa nhập cộng đồng bền vững;

-   Được tạo điều kiện tiếp cận các cơ hội để từng bước phục hồi, ổn định cuộc sống an cư và tự lập 
về kinh tế, tự tin hòa nhập vào cộng đồng.

Tất nhiên, nhân viên CTXH phải thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực để hỗ trợ giải quyết các vấn 
đề khác nhau của thân chủ.

5
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7. Đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp

Nhân viên CTXH cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục trong quá 
trình tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân.

8. Đảm bảo ranh giới chuyên nghiệp giữa nhân viên CTXH và nạn nhân

Nhân viên CTXH phải tôn trọng quan điểm giá trị nghề CTXH, chủ động áp dụng các nguyên tắc 
hành động của nghề nghiệp, không lợi dụng cương vị công tác của mình để đòi hỏi sự hàm ơn của 
nạn nhân, tránh gây tổn thương nạn nhân một lần nữa.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP CTXH TRONG TRỢ GIÚP NNBBN

1. Quản lý trường hợp (Quy trình tiếp cận, hỗ trợ nạn nhân buôn bán người)

(1) Tiếp nhận và sàng lọc 

-   Tiếp nhận là tiếp xúc lần đầu với nạn nhân ở các cơ sở dịch vụ hay đơn vị hỗ trợ nạn nhân, đây là 
thời điểm quan trọng để thiết lập cơ sở ban đầu cho quá trình trợ giúp.

Những người tham gia vào hoạt động tiếp cận, phỏng vấn nạn nhân có thể là công an, bộ đội biên 
phòng, chuyên gia về tâm lý, pháp lý, nhân viên CTXH. Điều quan trọng là người tiếp cận cần được 
đào tạo về buôn bán người và có kĩ năng trong việc tiếp cận và hỗ trợ nạn nhân buôn bán người.

-   Sàng lọc nhằm xác định một người có phải là nạn nhân buôn bán người (theo Luật pháp Việt 
Nam) để cung cấp cho họ những hỗ trợ cần thiết.

*	Các	yếu	tố	gợi	ý	để	xác	định	nạn	nhân:

-  Ba yếu tố sau cần phải có và gắn liền với nhau là cơ sở để xác định nạn nhân:

 + Phương thức: Tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, tiếp nhận người.

1. Tiếp nhận 
và sàng lọc

7. KẾT THÚC 
(Giám sát, theo 
dõi  sau  kết 
thúc)
LƯU Hồ SƠ

6. Lượng  giá kết quả hỗ trợ
-  Sự ổn định về mặt tâm lý, sức 

khỏe thể chất
- Sự đoàn tụ với gia đình
- Công việc và thu nhập
-  Tham gia vào các hoạt động tại 

cộng đồng

2. Can thiệp 
khủng hoảng/hỗ 
trợ tâm lý ban đầu

3.  Đánh giá nhu 
cầu

4. Xây dựng kế 
hoạch hỗ trợ

5. Thực thi kế hoạch
- Kết nối, chuyển gửi 
-  Theo dõi, giám 

sát các dịch vụ 
chuyển gửi
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 +  Thủ đoạn: Đe dọa hay sử dụng các hình thức ép buộc, bắt cóc, lừa lọc, dối trá, lạm dụng quyền 
lực,vị thế bị thương tổn, cho nhận tiền hay lợi ích khác để đạt được sự chấp thuận của một 
người đóng vai trò kiểm soát người khác.

 +  Mục đích: Kiếm chác lợi nhuận bằng tài chính hay hiện vật thông qua hình thức bóc lột.

-  Bên cạnh đó, nạn nhân buôn bán người có một số dấu hiệu, đặc điểm như sau10:

 +  Người không có khả năng tự đi đến một nơi mới hoặc từ bỏ công việc của mình;

 +  Người không được quản lý tiền của mình;

 +   Người không được quản lý các giấy tờ của mình như hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc các 
giấy tờ tùy thân khác;

 +  Người sống với nhiều người trong điều kiện mất vệ sinh hoặc sống với người chủ của mình;

 +  Người rất ít khi được ở một mình và có vẻ như luôn có người đi theo;

 +  Người có những vết thương hoặc những sẹo như vết cắt, thâm tím, vết bỏng;

 +  Người có cách hành xử rất phục tùng;

 +    Người có dấu hiệu đau buồn, có vấn đề về tâm lý (như chán nản, lo lắng, tự làm mình bị 
thương, tự tử...).

Bước tiếp theo trong quá trình xác định nạn nhân là thực hiện một cuộc phỏng vấn để có thể khai 
thác các thông tin sâu hơn về nạn nhân.

*	Nội	dung	phỏng	vấn	

Nội dung phỏng vấn có thể bao gồm: 

-   Thông tin cá nhân: (Tên, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, Ngôn ngữ; Địa chỉ thường trú; Số Chứng 
minh nhân dân/ Hộ chiếu Trình độ văn hóa; Họ tên và địa chỉ của người thân

-  Tiền sử bệnh tật: Có bệnh gì không? Tình trạng mang thai? Thuốc đang sử dụng...)?

-  Thông tin liên quan đến vụ việc mua bán người: 

 +  Thời điểm diễn ra vụ án?

 + Phương thức và lộ trình?

 + Tội phạm có dùng vũ lực/ lừa/ ép buộc?

 + Nạn nhân có bị lạm dụng thân thể/ lạm dụng tình dục?

10  Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Cẩm mang thực hiện công tác hỗ trợ hòa nhập công đồng 
cho nạn nhân bị mua bán, Hà Nội, 2011
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 + Nạn nhân có bị giam giữ không?

 + Nạn nhân có bị bắt nợ? Số tiền là bao nhiêu?

 + Thông tin khác.

*	Những	lưu	ý	đối	với	người	tiếp	cận	và	phỏng	vấn	nạn	nhân

-   Quan điểm tiếp cận: Dù cá nhân được phỏng vấn là nạn nhân buôn bán người hay là người di cư 
trái phép, cá nhân đó cần được đối xử một cách cảm thông và được tôn trọng các quyền con người 
của họ.

-  Khi phỏng vấn ban đầu nạn nhân cần chú ý nội dung ngắn gọn và những hỗ trợ tâm lý đi kèm.

-  Những kĩ năng cần thiết khi phỏng vấn:

Mục tiêu Kĩ năng thể hiện

Tạo dựng mối quan hệ tin cậy, thân 
thiện

-  Cán bộ phỏng vấn giới thiệu đôi nét về bản thân

-  Giới thiệu mục đích và trình tự cuộc phỏng vấn

-   Đảm bảo nạn nhân hiểu mục đích cuộc phỏng vấn, 
nạn nhân có quyền không tham gia hoặc dừng cuộc 
phỏng vấn

-   Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, dễ hiểu 

-   Sử dụng hiệu quả các phương tiện giao tiếp phi ngôn 
từ (ánh mắt, cử chỉ, nụ cười...). Tuy nhiên, rất thận trọng 
trong việc sử dụng hành vi đụng chạm với nạn nhân.

-   Thể hiện sự cởi mở, chân thành
Đảm bảo môi trường phỏng vấn an 
toàn, thoải mái cho nạn nhân

-   Phỏng vấn trong không gian riêng tư và an toàn 

-   Thông báo cho nạn nhân về nguyên tắc bảo mật (cả 
những trường hợp ngoại lệ)

-   Không thúc ép nạn nhân trả lời khi nạn nhân chưa 
sẵn sàng

-   Thể hiện sự tin tưởng, không đánh giá
Đảm bảo sự đồng thuận -   Nạn nhân có thể bổ sung hoặc thay đổi các nội dung 

đã trình bày.
Cung cấp đầy đủ thông tin -   Cung cấp đầy đủ thông tin về những dịch vụ mà nạn 

nhân được hưởng

-   Không hứa hẹn với nạn nhân những gì vượt quá thẩm 
quyền và khả năng hỗ trợ

Đảm bảo tính chuyên nghiệp, bình 
đẳng trong quá trình phỏng vấn

-   Thể hiện sự tôn trọng với nạn nhân

-   Trấn an rằng họ không có lỗi và đáng trách

-   Thể hiện sự thấu cảm
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-   Trong trường hợp nạn nhân là trẻ em, trước khi phỏng vấn cần hỏi ý kiến của bố mẹ hoặc người 
giám hộ trẻ và đảm bảo cuộc phỏng vấn được tiến hành với sự có mặt của bố mẹ hoặc người 
giám hộ.

(2) Can thiệp khủng hoảng/ hỗ trợ tâm lý ban đầu

Can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ tâm lý ban đầu cho nạn nhân bị buôn bán người có thể được thực 
hiện ở cửa khẩu, ở trung tâm bảo trợ hoặc tại gia đình.

Can thiệp khủng hoảng tâm lý là một dạng chăm sóc ngắn hạn trong tình huống khẩn cấp khi 
đối tượng là nạn nhân bị buôn bán đang đương đầu với sợ hãi, cơn sốc tinh thần hoặc đau buồn 
thất vọng. 

Khi rơi vào khủng hoảng, nạn nhân thường ở tâm trạng như sau: 

-  Bối rối 

-  Căng thẳng trầm trọng 

-  Cảm giác bất lực 

-  Cảm giác tức giận và buồn bã

-  Cố gắng mọi cách để ứng phó với vấn đề 

Một số cảm xúc có thể:

-  Sốc

-  Lo lắng 

-  Quẫn trí

-  Phủ nhận: Không tin điều đó có thể xảy ra 

-   Tức giận: Cảm thấy cuộc sống bất công, tức giận với chính bản thân, với những người xung 
quanh, với những gì đã xảy ra với mình. Muốn phá bỏ, muốn trả thù chính bản thân và những 
người khác.

-  Cảm giác tội lỗi, tự đổ lỗi cho bản thân 

-  Thu mình, trầm uất không chia sẻ với ai, hoặc cho là không ai hiểu mình

-  Cũng có người nỗ lực tìm cách tự cứu mình

-  Chấp nhận: có người chấp nhận thực tế của mình.

Vậy cần hỗ trợ nạn nhân thế nào?
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-  Hỗ trợ tâm lý ban đầu

 + Tạo dựng mối quan hệ tích cực với nạn nhân

 + Nâng đỡ, khuyến khích họ biểu lộ cảm xúc

 + Lắng nghe và thể hiện sự thấu hiểu, đồng cảm

-  Giúp nạn nhân khi họ phủ nhận tình huống

 + Thể hiện sự đồng cảm

 +  Ghi nhận những quan điểm của họ và sau này cùng họ trao đổi để họ tự nhận thức và tự 
thay đổi 

 + Nhắc lại các thông tin chi tiết cụ thể của vấn đề một cách nhẹ nhàng và thận trọng

 + Không nên hứa những điều không thực tế, điều không có thể

-  Giúp đỡ nạn nhân khi họ đang tức giận

 + Để họ có cơ hội bộc lộ những xúc cảm của họ 

 + Thể hiện sự thấu cảm và nói với họ rằng mình đang cố gắng hiểu họ và biết họ đang tức giận

 + Không nên tranh cãi với thân chủ trong khi họ đang khủng hoảng.

-  Giúp đỡ nạn nhân trong lúc họ đau khổ, tuyệt vọng

 + Lắng nghe tích cực

 + Tránh không phán xét

 + Tạo điều kiện cho thân chủ bộc lộ tình cảm

 + Hãy để họ và khuyến khích họ chia sẻ cảm xúc như buồn bã, lo sợ...

 + Tỏ ra đồng cảm, lo lắng và nâng đỡ tinh thần.

(3) Đánh giá nhu cầu của nạn nhân

Mỗi nạn nhân có những khó khăn khác nhau, do đó có những nhu cầu hỗ trợ khác nhau. Nhân viên 
CTXH có thể dựa trên những gợi ý sau để xác định những nhu cầu của nạn nhân.

Nạn nhân mới trở về
Nạn nhân trở về 

sau một vài tháng
Nạn nhân đã trở về khá lâu

- Nơi tạm lánh an toàn

- Bảo mật thông tin

- An ninh

- Nhu cầu thiết yếu (ăn, mặc...)

- Tham vấn khủng hoảng

- Tham vấn phục hồi tâm lý

- Khám và điều trị bệnh

- Hỗ trợ pháp lý

-  Trợ giúp pháp lý: chứng minh 
thư, khai sinh cho con...

-  Việc làm, tư vấn định hướng 
nghề nghiệp

-  Chăm sóc sức khỏe

-  Hỗ trợ tâm lý

-  Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

-  Trợ giúp hướng nghiệp, đào 
tạo nghề 

-  Vay vốn để làm kinh tế

-  Trợ giúp pháp lý

-  Trợ giúp giáo dục
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-  Trợ giúp pháp lý: chứng minh thư, khai sinh cho con...

-  Việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp

-  Chăm sóc sức khỏe

-  Hỗ trợ tâm lý

-  Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng

-  Trợ giúp hướng nghiệp, đào tạo nghề 

-  Vay vốn để làm kinh tế

-  Trợ giúp pháp lý

-  Trợ giúp giáo dục

Tình	huống	tham	khảo:

Chị X là một phụ nữ bị buôn bán ra nước ngoài khi chị đã có chồng và một con trai 3 tuổi. Sau 3 năm 
lưu lạc phải làm vợ với một người đàn ông nước ngoài và phải chịu những cơn bạo hành về thể chất 
và tinh thần từ chồng và gia đình chồng, chị đã trốn được về nước. Chị đang bế tắc trong mọi vấn 
đề: sức khỏe yếu do làm lụng vất vả và bị bạo hành; bị nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường tình 
dục; nhớ chồng con nhưng không dám về nhà vì sợ chồng và gia đình chồng ruồng rẫy, sợ xóm làng 
dè bỉu, chê bai. Hiện chị chưa có nơi ở và đang ở tạm tại Trung tâm xã hội của địa phương. Chị cũng 
chưa có việc làm, giấy tờ tùy thân đã bị mất. Chị thấy cuộc sống của mình rất bế tắc.

Căn cứ vào những khó khăn của chị X hiện nay, có thể thấy chị cần những hỗ trợ như sau:    

Khó khăn Nhu cầu cần đáp ứng

-  Không có nơi ở -   Cần được hỗ trợ nơi ở tạm thời và lâu dài

-  Sức khỏe sa sút -   Được hỗ trợ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

-   Bị nhiễm một số bệnh lây truyền qua đường 
tình dục

-   Được khám và chữa bệnh

-   Xấu hổ, mặc cảm tự ti với gia đình, họ hàng và 
hàng xóm

-   Cần được tham vấn, tư vấn tâm lý

-   Lo ngại không được gia đình chồng đón nhận -   Cần được hỗ trợ để đoàn tụ với gia đình

-   Không có việc làm -   Cần được hỗ trợ việc làm

-   Mất giấy tờ tùy thân -   Cần hỗ trợ để được cấp lại giấy tờ tùy thân 

(4)	Xây	dựng	kế	hoạch	hỗ	trợ

Sau khi đánh giá các nhu cầu cần được hỗ trợ của nạn nhân, nhân viên CTXH cùng nạn nhân sẽ 
cùng thảo luận để xây dựng kế hoạch, đưa ra những công việc cụ thể để có thể đáp ứng được 
những nhu cầu đó. 
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Trong bước xây dựng kế hoạch, những nhu cầu này được chuyển đổi thành mục tiêu hỗ trợ, từ 
đó, xác định những công việc, hoạt động cần thiết để đạt được mục tiêu. Khi lên khung kế hoạch, 
nhân viên CTXH cần đảm bảo việc huy động nguồn lực từ chính nạn nhân, gia đình nạn nhân, cộng 
đồng, các cơ quan ban ngành liên quan.

Trở lại với tình huống chị X. Kế hoạch hỗ trợ của chị có thể được xây dựng như sau:

Mục tiêu hỗ trợ Hoạt động
Cơ quan/ đơn vị 

chịu trách nhiệm
Ngân sách

Thời gian 
thực hiện

Có chỗ nghỉ 
tạm thời

-  Sắp xếp chỗ nghỉ tạm 
thời cho chị tại trung 
tâm hoặc chuyển chị 
đến nhà tạm lánh

-  Nhân viên CTXH, 
Trung tâm hoặc 
nhà tạm lánh

- Trung tâm

-  Các chương trình 
hỗ trợ nạn nhân 
bị buôn bán

Ngay khi tiếp 
nhận

Phục hồi sức khỏe 
thể chất

-  Cung cấp thực phẩm -  Trung tâm, các 
nhà hảo tâm

- Trung tâm

-  Các chương trình 
hỗ trợ nạn nhân 
bị buôn bán

Xác định và điều 
trị bệnh

-  Tư vấn, khích lệ chị khám 
và điều trị bệnh

-  Kết nối y tế và hỗ trợ kinh 
phí khám chữa bệnh

-  Làm việc với nhân viên y 
tế để xây dựng kế hoạch 
điều trị

-  Nhân viên CTXH, 
nhân viên y tế, 

  chị X

- Trung tâm

-  Các chương trình 
hỗ trợ nạn nhân 
bị buôn bán

Tùy thuộc mức 
độ bệnh tật và 
phác đồ điều 
trị của bác sĩ

Phát triển các cảm 
xúc tích cực, giúp 
chị X hòa nhập với 
gia đình và cộng 
đồng

-  Tham vấn tâm lý cho 
chị X

-  Tiếp xúc với các thành 
viên gia đình để có sự 
thông cảm và chấp 
nhận chị

-  Tạo điều kiện để chị X 
được tham gia các hoạt 
động của địa phương

Nhân viên CTXH, 
cán bộ Hội phụ nữ, 
gia đình chồng chị 
X, họ hàng

Lâu dài

Có việc làm phù 
hợp

-  Tìm hiểu khả năng 
và mong muốn nghề 
nghiệp của chị X; Tư vấn 
việc làm

-  Kết nối cơ sở dạy nghề

-  Hỗ trợ vay vốn làm 
kinh tế

Nhân viên CTXH, 
cơ sở dạy nghề, cán 
bộ tín dụng

Lâu dài

Cấp lại các giấy tờ 
tùy thân

-  Làm việc với chính 
quyền địa phương, các 
ban ngành liên quan

Nhân viên CTXH, 
cán bộ tư pháp
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(5)	Triển	khai	kế	hoạch

Sau khi lập kế hoạch để đáp ứng nhu cầu của nạn nhân, nhân viên CTXH chuyển sang thực hiện 
kế hoạch trợ giúp. Giai đoạn này cần nhiều thời gian nhất trong tiến trình hỗ trợ, nó đòi hòi sự linh 
hoạt và khả năng sử dụng các kĩ năng làm việc của nhân viên CTXH để tạo ra sự thay đổi tích cực từ 
phía nạn nhân, từ môi trường xung quanh và từ mối quan hệ của nạn nhân với những người khác. 
Trong bước này, nhân viên CTXH cần phải đồng thời tác động vào nạn nhân, gia đình, cộng đồng 
và các tổ chức có liên quan.

* Kết nối dịch vụ và chuyển tuyến

Các cơ sở hỗ trợ nạn nhân hầu như không có đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân (Ví dụ như trợ 
giúp pháp lý, trợ giúp y tế, giới thiệu việc làm...). Chính vì vậy, cần có hệ thống và các quy định để 
giới thiệu và kết nối nhằm hỗ trợ nạn nhân các dịch vụ mà họ cần tới.

Nhân viên CTXH cần xây dựng mạng lưới chuyển tuyến hiệu quả, chuyên nghiệp và bền vững bằng 
cách lập danh sách, địa chỉ liên hệ của các cơ quan cung cấp dịch vụ trên địa bàn mình. Để có thể thực 
hiện chuyển tuyến có hiệu quả, cần có văn bản thỏa thuận hoặc cam kết với các cơ sở cung cấp dịch 
vụ để thống nhất quy trình và thủ tục khi tiếp nhận và chuyển tuyến nạn nhân theo các quy định của 
pháp luật.

* Những lưu ý để chuyển tuyến có hiệu quả:

-  Tạo ra nhiều sự lựa chọn để đáp ứng các nhu cầu khác nhau; 

-   Trước khi chuyển tuyến cần đánh giá các nguy cơ, yếu tố dễ bị tổn thương trong quá trình 
lưu chuyển;

-  Cần có sự đồng ý của nạn nhân về việc chuyển tuyến;

-  Đảm bảo sự liên tục và chất lượng ổn định trong cung cấp dịch vụ;

-   Văn bản chuyển tuyến cần ghi rõ đầu mối liên lạc, trách nhiệm của các bên trong quá trình theo 
dõi và có sự đánh giá các dịch vụ cung cấp. 

Nạn nhân và 
gia đình

Nạn nhân và 
gia đình

Nạn nhân và 
gia đình

Nạn nhân và 
gia đình
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Theo	dõi,	giám	sát

Hoạt động theo dõi, giám sát nạn nhân sau quá trình hỗ trợ là rất cần thiết nhằm đảm bảo việc hòa 
nhập cộng đồng của nạn nhân là bền vững và khẳng định tính hiệu quả của quá trình hỗ trợ. Nhân 
viên CTXH có thể sử dụng các hình thức khác nhau để theo dõi như thăm viếng gia đình nạn nhân, 
liên lạc qua điện thoại, liên hệ với chính quyền địa phương,...

Tiếp	tục	hỗ	trợ

Trong trường hợp sau quá trình theo dõi, giám sát, nhân viên CTXH nhận thấy có những yếu tố 
nguy cơ mới, những vấn đề mới phát sinh đối với nạn nhân, nhân viên CTXH cần đề xuất để tiếp 
tục hỗ trợ nạn nhân. Lúc này, cần trở lại bước đánh giá lại nhu cầu của nạn nhân.

(6)	Lượng	giá,	Kết	thúc

Lượng	giá

Đến thời điểm này, các hoạt động được xây dựng trong kế hoạch hỗ trợ đã được triển khai. Nhân 
viên CTXH cần đánh giá lại tình trạng của nạn nhân để có những quyết định tiếp theo. Việc đánh 
giá được căn cứ vào các mục tiêu hỗ trợ đã được đề ra trong phần kế hoạch. Nhân viên CTXH cần rà 
soát xem những mục tiêu nào đã đạt được, đạt được tới đâu, mục tiêu nào chưa đạt được, nguyên 
nhân tại sao.

Kết thúc/đóng ca được thực hiện trong những trường hợp sau:

-   Nạn nhân được đáp ứng các nhu cầu cần thiết để hòa nhập cộng đồng, không yêu cầu các dịch 
vụ khác nữa;

-   Tiến trình trợ giúp không có kết quả và cần chuyển tuyến (chuyển giao sang người khác để có 
sự trợ giúp);

-  Nạn nhân không tham gia vào việc thực hiện các hoạt động để đạt được mục tiêu;

-  Nạn nhân mất tích, bỏ trốn.

2. Tham vấn 

Tham vấn là một tiến trình hoạt động trong đó có sự tương tác, là mối quan hệ giao tiếp giữa hai 
người hay nhóm người là tham vấn viên (nhân viên CTXH, cán bộ hỗ trợ tâm lý) và nạn nhân bị 
buôn bán để giải quyết vấn đề khó khăn mà nạn nhân không thể tự giải quyết. Hoạt động này 
nhằm khơi gợi, tăng cường tiềm năng của nạn nhân, giúp nạn nhân tự giải quyết và thực hiện chức 
năng của bản thân một cách thích hợp.

Mục đích của tham vấn nhằm giúp nạn nhân thay đổi trạng thái tâm lý, cảm xúc tiêu cực; giúp 
nạn nhân nâng cao sự hiểu biết về chính mình, thông hiểu hoàn cảnh của mình; từ đó ra những 
quyết định đúng đắn. 
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2.1.	Các	nguyên	tắc	trong	tham	vấn:

-  Đảm bảo sự bí mật riêng của của nạn nhân;

-  Tôn trọng sự tham gia của nạn nhân;

-  Tôn trọng quyền tự quyết của nạn nhân;

-  Cá biệt hóa các vấn đề, nhu cầu của nạn nhân

- Đảm bảo mối quan hệ nghề nghiệp chuyên nghiệp giữa cán bộ hỗ trợ với nạn nhân

2.2.	Các	kĩ	năng	cơ	bản	trong	tham	vấn

Kĩ năng Cách sử dụng

Sử	dụng	các	yếu	tố	phi	ngôn	ngữ - Ánh mắt -  Điệu bộ cơ thể

- Im lặng tích cực -  Giọng nói

- Biểu hiện của khuôn mặt -  Ngữ điệu

-  Khoảng cách -  Va chạm

-  Không gian, thời gian -  Sự im lặng

Đặt	câu	hỏi -  Mục đích: Khai thác thông tin 

-   Ví dụ: +  Câu	hỏi	đóng (nên hạn chế): “Chị có công việc ổn 
định không?”

               +  Câu	hỏi	mở (khuyến khích nạn nhân nói về mình 
nhiều hơn với sự đa dạng về từ ngữ và cách mô tả)

              “Bạn có thể nói rõ thêm về….?”

              “Điều bạn đang băn khoăn nhất hiện nay là gì?”
Khuyến	khích -  Mục đích: Thể hiện sự lắng nghe, quan tâm tới thân chủ; 

đồng thời khuyến khích sự chia sẻ của thân chủ

-  Ví dụ: “À, ra thế”,  “Tôi hiểu”, “Đúng vậy/ Có lẽ vậy”, “Tôi vẫn 
đang lắng nghe đây”

Diễn	đạt	lại	–	Nhắc	lại -  Mục đích: Để thân chủ thấy mình đang được lắng nghe; Để 
thân chủ nhìn nhận lại những vấn đề cốt yếu của mình một 
cách rõ ràng, sáng tỏ và cô đọng hơn.

-  Cách sử dụng: Trình bày lại một cách cơ bản nhận thức của 
anh/chị về những gì thân chủ vừa kể bằng cách diễn đạt 
theo ngôn ngữ của mình. 
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Tóm	tắt	–	Tổng	hợp -   Mục đích: Tổng hợp những vấn đề thân chủ trình bày một 
cách logic hơn; Để chuyển sang một chủ đề khác

-  Cách sử dụng: Tóm lược lại nội dung thân chủ nói, không 
đánh giá

-  Ví dụ:

 -  “Vậy là từ sáng đến giờ chúng ta đã trao đổi về ... cũng như 
...”

 -  “Xin lỗi, để tôi nhắc lại những gì chị vừa nói để chắc chắn 
tôi hiểu đúng ý chị nhé. Việc ... đã làm cho chị ... Chị đã ... 
nhưng ...”

Phản	hồi	cảm	xúc	 -  Mục đích: Giúp thân chủ rà soát lại một cách đầy đủ những 
cảm xúc thực của mình và cảm thấy dễ chịu hơn khi giải tỏa 
được những cảm xúc ấy.

- Cách sử dụng:

 +  Xác định cảm xúc của thân chủ bằng cách nghe kỹ, đặt 
tên cho cảm xúc; quan sát hành vi.

 +  Phản hồi lại thân chủ bằng mẫu câu (1)

 +  Có thể kết hợp phản ánh cảm xúc và diễn đạt lại (mẫu 
câu (2))

- Mẫu câu/ Ví dụ:

(1) “Có vẻ như cháu đang cảm thấy đau khổ và giận dữ. Dường 
như người mà cháu rất tin tưởng đã làm cháu thất vọng.”

(2) “ Dường như cháu cảm thấy……khi……”    

3. Giáo dục nhóm đồng đẳng

Việc sử dụng các nhóm đồng đẳng hay nhóm giáo dục sẽ có tác dụng tác động nhanh tới thay đổi 
nhận thức và hành vi của nạn nhân buôn bán người.

Nhân viên CTXH nên tổ chức những nhóm của những người cùng cảnh ngộ (đã từng là nạn nhân 
bị buôn bán) để họ cùng chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ trước đây cũng như hiện tại để từ đó 
kiểm soát được những cảm xúc, suy nghĩ không hợp lý. Cũng thông qua nhóm này mà các nạn 
nhân học hỏi lẫn nhau cách thức vượt qua khó khăn, cách thức giải quyết những vướng mắc khi 
trở về nhà, khi hòa nhập cộng đồng.

Các nhóm giáo dục cũng khuyến khích được thành lập dưới dạng các buổi sinh hoạt, tập huấn để 
các nạn nhân được học hỏi những kiến thức, kỹ năng để họ đối phó với vấn đề đang gặp phải khi 
trở về cộng đồng.

1. Thành lập nhóm

Thành viên nhóm: tùy theo loại hình nhóm: nhóm đồng đẳng có thể có cả những người trong cộng 
đồng và những người là nạn nhân để cùng nhau trao đổi chia sẻ 
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Tổ chức hoạt động nhóm theo nhóm).

Xây dựng nội quy của nhóm: (các nguyên tắc làm việc)

Thời gian sinh hoạt nhóm: sẽ do nhóm tự quyết định, tuy nhiên nên mỗi tuần 

1-2 buổi, không nên quá dày.

2.  Triển khai hoạt động nhóm

- Lựa chọn các nội dung sinh hoạt nhóm, nội dung có thể về:

 + Những thủ đoạn buôn bán người 

 + Tình hình buôn bán người

 + Kiến thức về sức khỏe, bảo vệ sức khỏe sinh sản

 + Kỹ năng giao tiếp hòa nhập cộng đồng

 + Kỹ năng giải quyết vấn đề

 + Kỹ năng ứng phó với stress

 + Kiến thức làm kinh tế nhỏ

Các hình thức hoạt động trong nhóm có thể diễn ra như buổi sinh hoạt hàng tuần hay buổi tập 
huấn trong nhóm về nội dung nào đó ở trên.

Bên cạnh các hoạt động tập huấn, sinh hoạt các nội dung trên, có thể triển khai các hoạt động giao 
lưu, giải trí cho nhóm.

3. Kết thúc nhóm

- Cần lượng giá nhóm: những thay đổi của cảm xúc, suy nghĩ của mỗi nạn nhân hay thành viên.  

- Những khó khăn khi rời nhóm.

4. Các hoạt động vận động cộng đồng

4.1		Vận	động	nguồn	lực	trong	gia	đình,	trong	cộng	đồng	nhằm	hỗ	trợ	nạn	nhân	buôn	
bán	người

Nạn nhân bị buôn bán gặp những vấn đề khác nhau và cần được hỗ trợ hiệu quả để tái hòa nhập 
cộng đồng. Với nguồn ngân sách eo hẹp của Nhà nước, nạn nhân bị buôn bán rất khó khăn để tiếp 
nhận được sự hỗ trợ hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Do đó, xây dựng mạng lưới và vận 
động nguồn lực hướng tới mục tiêu là tăng trách nhiệm cộng đồng của các thành viên, tổ chức, 
cơ quan; tăng nguồn kinh phí và những hỗ trợ cần thiết khác để cung cấp những dịch vụ có chất 
lượng hơn tới nạn nhân.
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Hiểu biết về nguồn lực cộng đồng

Nhân viên CTXH cần có các thông tin về các dạng nguồn lực trong cộng đồng, đó có thể là:

-  Cơ sở vật chất

-   Con người với những kiến thức, kĩ năng đặc thù như cán bộ dân phố có tấm lòng nhiệt tình, có kĩ 
năng vận động cộng đồng; chuyên gia tâm lý,...

-   Sự gắn kết tương thân, tương ái của mọi người trong cộng đồng;

-   Các dịch vụ xã hội: trường học, phòng y tế, trung tâm tham vấn, cơ sở đào tạo nghề...

-   Các hội, nhóm trong cộng đồng

Cách thức huy động nguồn lực trong cộng đồng

Tùy theo nhu cầu của nạn nhân, nhân viên CTXH lựa chọn loại nguồn lực cần thiết để hỗ trợ. Để 
huy động nguồn lực vật chất, tài chính, nhân viên CTXH thường làm việc trực tiếp với các cá nhân, 
tổ chức xã hội để đề xuất sự giúp đỡ.

Tiến trình vận động như sau:

 + Xây dựng văn bản có sự thông qua của lãnh đạo có thẩm quyền;

 +  Gặp gỡ cá nhân, tổ chức xã hội và cơ quan ban ngành để trình bày về nhu cầu huy động 
nguồn lực;

 + Triển khai việc huy động;

 + Cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã đóng góp;

 +  Giữ liên lạc và công khai minh bạch các khoản tiền đã được sử dụng với mục đích hỗ trợ đối 
tượng và gia đình đối tượng.

4.2		Giáo	dục	truyền	thông	nâng	cao	nhận	thức	và	giảm	kỳ	thị	đối	với	nạn	nhân	buôn	
bán	người

Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống buôn bán người là một hoạt động hữu ích 
nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong 
đấu tranh phòng, chống mua bán người, về mối hiểm họa của mua bán người, làm cho mọi người 
đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn mua bán người đồng thời chống kỳ thị, 
phân biệt đối xử với nạn nhân, giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Một số hình thức truyền thông

Các hình thức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng có thể được tổ chức dưới 
một số hình thức sau:

-   Tổ chức các buổi phát thanh: Đa số các xã phường đều có hệ thống loa truyền thanh tới tận thôn, 
ấp, do đó, có thể tận dụng cơ sở vật chất này về phòng, chống buôn bán người. 
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-   Đưa tin về những nội dung liên quan đến buôn bán người trên báo chí, truyền hình để tạo sự tác 
động mạnh mẽ đến cộng đồng;

-   Tổ chức chiến dịch: Chiến dịch thi viết, vẽ, sáng tác, sưu tầm tranh ảnh có nội dung về phòng 
chống buôn bán người;

-  Tổ chức các cuộc thi kiến thức, hái hoa dân chủ;

-  Tổ chức các cuộc giao lưu về chủ đề buôn bán người; 

-   Tổ chức lồng ghép nội dung phòng, chống buôn bán người vào chương trình của các ngày lễ như 
ngày 8/3, Quốc tế thiếu nhi...

Nội dung truyền thông phòng, chống buôn bán người

Tùy từng hoàn cảnh và đối tượng truyền thông cụ thể, nhân viên CTXH có thể cân nhắc để lựa chọn 
tuyên truyền những nội dung sau:

-   Chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người;

-   Thủ đoạn mua bán người và tác hại của hành vi mua bán người; 

-   Kỹ năng ứng xử trong trường hợp có nghi ngờ về việc mua bán người;

 Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống mua bán người;

-   Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cộng đồng 
trong phòng, chống mua bán người; 

-   Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng;

-   Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống mua bán người.
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