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Các hình ảnh sử dụng trong ấn phẩm này đều tuân thủ theo những nguyên tắc hƣớng dẫn của UNIAP về đạo đức nghề nghiệp và 

quyền con ngƣời trong phòng chống buôn bán ngƣời. 
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Buôn bán ngƣời là loại hình tội phạm nghiêm trọng, sử dụng thủ 

đoạn lừa gạt biến con ngƣời thành nô lệ tình dục hoặc lao động nhằm 

mục đích bóc lột. Đây là loại tội phạm có tính chất xuyên quốc gia, 

ảnh hƣởng tới loài ngƣời trên toàn thế giới. Theo ƣớc tính của Tổ 

chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2005 khu vực Châu Á Thái Bình 

Dƣơng có 9,49 triệu ngƣời bị cƣỡng ép lao động, trong số đó khu 

vực tiểu vùng sông Mê-Công mở rộng chiếm đáng kể.  

 

Buôn bán ngƣời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và để vƣợt qua 

những ký ức đau buồn đó là rất khó khăn. Ảnh hƣởng của nó có thể 

là những vết sẹo khó lành, cả về thể chất lẫn tinh thần, ngay cả khi 

nạn nhân đã đến một nơi an toàn. Thông thƣờng, sau khi đƣợc xác 

định, nạn nhân đƣợc đƣa về môi trƣờng cũ, và do vậy lại rơi vào 

hoàn cảnh đã khiến họ bị bán.  

 

Một điều dễ nhận thấy là nhiều nạn nhân của buôn bán ngƣời cần trợ 

giúp để tự chủ trở lại và phục hồi sau những ảnh hƣởng của buôn bán 

ngƣời, xây dựng lại cuộc sống. Các cơ quan Chính phủ và các tổ 

chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng trong công tác hỗ trợ nạn 

nhân, phục hồi và (tái) hòa nhập thành công. Do đó các cơ quan này 

cần đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân nạn nhân bị buôn bán, kể cả 

những thay đổi liên tục và ứng phó với những thách thức của cuộc 

sống hiện tại. Là một phần của tiến trình COMMIT, Sáng kiến (Tái) 

Hòa nhập khu vực COMMIT bắt đầu từ năm 2010 với mục đích đảm 

bảo xác định và giải quyết các nhu cầu này một cách phù hợp trong 

ngắn hạn và dài hạn ở khu vực tiểu vùng sông Mê-Công mở rộng. 

Sáng kiến (Tái) Hòa nhập khu vực COMMIT đƣợc khởi xƣớng trong 

năm cuối của giai đoạn II của Kế hoạch Hành động tiểu vùng 

COMMIT (COMMIT SPA II, 2008-2010), và tiếp tục đƣợc đặt trong 

khuôn khổ Kế hoạch Hành động tiểu vùng giai đoạn III (COMMIT 

SPA III, 2011-2013). Mục tiêu chính của sáng kiến này là nhằm 

đánh giá hiệu quả của công tác hỗ trợ (tái) hòa nhập hiện nay trong 

khu vực tiểu vùng sông Mê-Công mở rộng và đƣa ra một cách hiểu 

toàn diện hơn về những nhu cầu và mối quan tâm thực sự của nạn 

nhân bị buôn bán, bao gồm những ngƣời đã đƣợc hỗ trợ và chƣa 

đƣợc hỗ trợ, nhằm đƣa ra những khuyến nghị mang tính thực tiễn để 

cải thiện hệ thống (tái) hòa nhập và công tác hỗ trợ trong toàn khu 

vực. Mục tiêu tiên quyết là hỗ trợ có hiệu quả hơn và tái hòa nhập 

bền vững cho nhiều nạn nhân của buôn bán ngƣời hơn nữa trong khu 

vực tiểu vùng sông Mê-Công mở rộng. 

 

Trong suốt năm 2010, những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn 

nhân bị buôn bán đã nhóm họp tại một số các Diễn đàn cấp quốc gia 

ở các nƣớc tiểu vùng sông Mê-Công mở rộng (Campuchia, Lào, 

Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam) nhằm thảo luận về 

các hệ thống hỗ trợ tái hòa nhập hiện nay và chia sẻ bài học kinh 

nghiệm, thành công và thách thức. Các diễn đàn này là một phần của 

Sáng kiến (Tái) Hòa nhập khu vực COMMIT, do các bộ phúc lợi xã 

hội của các nƣớc COMMIT, với hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ tổ 

chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) và Dự án Liên minh các tổ 

chức LHQ về phòng chống Buôn bán ngƣời (UNIAP), các tổ chức 

Cứu trợ Trẻ em (SC), Tổ chức Di cƣ Quốc tế (IOM) và Quỹ nhi đồng 

Giới thiệu 
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LHQ (UNICEF). Tài liệu này nhằm mục đích tóm tắt những phát 

hiện chính từ các diễn đàn của những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ 

trợ nạn nhân ở cấp quốc gia, đƣa ra các chủ đề chính, các bài học 

kinh nghiệm và các thách thức chung mà các cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

đang phải đối mặt trong quá trình tái hòa nhập cho nạn nhân bị buôn 

bán. Những quan điểm trong ấn phẩm này là tiếng nói, ý tƣởng, ý 

kiến phản hồi, bài học và những quan ngại của các cơ sở và những 

ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân trong khu vực tiểu vùng 

sông Mê-Công mở rộng. 

 

Bên cạnh các diễn đàn cấp quốc gia cho những ngƣời làm công tác 

hỗ trợ nạn nhân, một nguồn dữ liệu quan trọng thứ hai của Sáng kiến 

Tái Hòa nhập khu vực COMMIT là khảo sát Hậu Di cư: Những kinh 

nghiệm và Thách thức trong công tác tái hòa nhập. Đây là một 

nghiên cứu tiên phong, thực hiện phỏng vấn sâu hơn 300 nạn nhân 

của buôn bán ngƣời trong khu vực tiểu vùng sông Mê-Công mở 

rộng, bao gồm nạn nhân của bóc lột lao động, hôn nhân và buôn bán 

ngƣời vì mục đích tình dục, những ngƣời đƣợc xác định và chƣa 

đƣợc xác định là nạn nhân cũng nhƣ những ngƣời đƣợc hỗ trợ và 

chƣa đƣợc hỗ trợ. Nghiên cứu này sẽ đƣợc hoàn thành năm 2012 với 

sự hỗ trợ của Chính phủ các nƣớc COMMIT và các cơ quan liên 

quan trong nƣớc và quốc tế. 

Đào tạo nghề sửa xe máy và hỗ trợ thành lập cơ 

sở kinh doanh sửa chữa xe máy cho nạn nhân của 

buôn bán người ở Miến Điện (ảnh trên) và 

Campuchia (ảnh dưới). 
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Phần lớn nạn nhân là ngƣời Campuchia bị bán qua biên giới hồi hƣơng từ Thái Lan và Việt Nam thông qua các trình tự thủ tục có hệ 

thống trên cơ sở các Văn kiện Ghi nhớ song phƣơng. Trong hợp tác với Thái Lan, Văn phòng Tái hòa nhập và Buôn bán ngƣời thuộc 

Bộ Các vấn đề xã hội, Cựu chiến binh và Thanh thiếu niên (MoSVY-Bộ Các Vấn đề Xã hội) nhận thông tin liên quan tới nạn nhân 

ngƣời Campuchia đã đƣợc xác định và thông báo cho các cơ quan địa phƣơng liên quan thuộc Bộ Các Vấn đề Xã hội, là Sở Các Vấn đề 

Xã hội, Cựu chiến binh và Thanh niên, phục vụ cho công tác xác minh nhân thân. Tiếp đó, Trung tâm Trung chuyển Poipet (PTC), một 

cơ sở hỗ trợ tạm thời thuộc Bộ Các Vấn đề Xã hội đặt gần biên giới Thái Lan và Campuchia, giúp nạn nhân hồi hƣơng. Các nạn nhân, 

không phân biệt tuổi tác và giới tính, có thể ở tại trung tâm PTC trong khoảng thời gian tối đa là 24 giờ, sau đó họ sẽ đƣợc các tổ chức 

phi chính phủ hỗ trợ phƣơng tiện đi lại, gói hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ làm kinh doanh nhỏ khi trở về cộng đồng. Đối với Việt Nam, công 

tác hồi hƣơng có sự tham gia của Lãnh sự quán Campuchia ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan này xác định các nạn nhân và chuyển 

thông tin tới cơ quan liên quan là Sở các vấn đề xã hội, cựu chiến binh và thanh thiếu niên (DoSVY-Sở Các vấn đề XH) để thực hiện 

xác minh nhân thân, sau đó hai bên tổ chức hồi hƣơng cho nạn nhân. Phụ nữ và trẻ em bị buôn bán có thể chọn lựa một chƣơng trình hỗ 

trợ của tổ chức phi chính phủ bao gồm các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, xã hội giáo dục và đào tạo kỹ năng. Việc lƣu trú tại cơ sở hỗ trợ dao 

động từ 3 tháng tới 5 năm. Sau khi nạn nhân rời cơ sở hỗ trợ, các tổ chức phi chính phủ tiếp tục hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập dƣới hình 

thức viếng thăm hoặc đôi khi hỗ trợ thêm vốn hoặc tập huấn kỹ năng chuyên sâu trong vòng từ một đến hai năm. Công tác hồi hƣơng 

cho các nạn nhân ngƣời Campuchia bị bóc lột ở các nƣớc khác, thực hiện theo các kênh ngoại giao thông qua các Đại sứ quán và Bộ 

Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế (MoFA) với sự hỗ trợ từ các bên liên quan nhƣ UNIAP hay IOM, và các tổ chức phi chính phủ trong 

nƣớc ở Campuchia và nƣớc đến. Bộ Ngoại giao Campuchia sau đó yêu cầu Bộ Các Vấn đề Xã hội hỗ trợ tái hòa nhập, thực hiện song 

song với các trình tự thủ tục nêu ở trên, tuy vậy nhiều nạn nhân hồi hƣơng theo con đƣờng này không nhận đƣợc các hỗ trợ toàn diện. 

Đối với buôn bán ngƣời nội địa, hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em, đặc biệt trong các trƣờng hợp bóc lột tình dục, có thể nhận đƣợc 

các dịch vụ tƣơng tự từ Bộ Các vấn đề XH và các tổ chức phi chính phủ liên quan; tuy nhiên nam giới trong trƣờng hợp này chƣa đƣợc 

tính đến. Việc hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân tự trở về từ nƣớc ngoài cũng là một thách thức.  

 Tại Trung Quốc, các nỗ lực xác định nạn nhân và tái hòa nhập chủ yếu ở trong nƣớc, mặc dù Chính phủ cũng hồi hƣơng và hỗ trợ các 

nạn nhân ngƣời Trung Quốc từ nƣớc ngoài trở về, đặc biệt từ Malaysia và Thái Lan. Nhìn chung, chỉ có phụ nữ và trẻ em rơi vào hoàn 

cảnh bị bóc lột nhƣ hôn nhân cƣỡng ép, cho nhận con nuôi bất hợp pháp, bóc lột tình dục và lao động cƣỡng ép ở các hầm mỏ đƣợc hỗ 

trợ nhƣ một nạn nhân của buôn bán ngƣời ở Trung Quốc; mặc dù nam giới có thể đƣợc công nhận là nạn nhân của lao động cƣỡng ép 

theo Bộ luật Hình sự và cũng có thể đƣợc hỗ trợ trong các cơ sở hỗ trợ của chính phủ. Ngay khi lực lƣợng cảnh sát xác định là nạn 

nhân, Bộ Công an (MPS), Bộ Nội Vụ (MCA) và Tổng hội phụ nữ Trung Quốc (ACWF), với hỗ trợ từ các cơ quan khác và các tổ chức 

phi chính phủ hỗ trợ tạm thời, hồi hƣơng và tái hòa nhập cho các nạn nhân này. Là một nƣớc có diện tích lãnh thổ và dân số lớn, Chính 

phủ Trung Quốc duy trì 1.593 cơ sở hỗ trợ và hành chính và các trung tâm bảo vệ trẻ em cung cấp nhiều dịch vụ cho các nạn nhân của 

buôn bán ngƣời cũng nhƣ tập huấn về sinh kế và kỹ năng sống. Những hỗ trợ này nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho nạn nhân về 

buôn bán ngƣời và nâng cao khả năng tự bảo vệ, các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống. Các cơ sở hỗ trợ của chính phủ hoạt động 

theo hƣớng dẫn của Bộ Nội Vụ, trong đó cụ thể hóa các cơ chế tiếp nhận nạn nhân của buôn bán ngƣời cũng nhƣ các dịch vụ cung cấp 

trong thời gian ở lại cơ sở hỗ trợ. Các đơn vị thuộc Tổng hội Phụ nữ và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cấp cơ sở ở cộng đồng có 

thể cung cấp thêm chỗ ở và thức ăn, đào tạo sinh kế, hỗ trợ y tế và tâm lý hoặc hỗ trợ nạn nhân tiếp cận các cơ hội tín dụng vi mô; một 

số cơ sở cũng thực hiện công tác theo dõi giám sát sau khi ngƣời hƣởng lợi kết thúc chƣơng trình tại các cơ sở hỗ trợ. 

 

Hệ thống & Cơ chế Tái hòa nhập hiện nay khu vực Tiểu 

vùng sông Mê-Công mở rộng 
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Tại Lào, cơ chế hồi hƣơng và tái hòa nhập chủ yếu tập trung vào các ca buôn bán ngƣời xuyên biên giới với Thái Lan. Do số lƣợng nạn 

nhân hồi hƣơng từ các nơi khác còn hạn chế nên quá trình này đƣợc thực hiện theo các kênh ngoại giao đặc biệt, trong đó ngƣời hồi 

hƣơng đƣợc đƣa về cộng đồng khi hồi hƣơng. Tuy nhiên, theo Văn kiện Ghi nhớ song phƣơng, ngƣời hồi hƣơng từ Thái Lan đƣợc 

nhận vào Trung tâm Trung chuyển Viên Chăn (VTC), là một cơ quan do Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào (MLSW) kết hợp với tổ 

chức IOM vận hành. Trong vòng một tuần, cảnh sát thực hiện phỏng vấn các trƣờng hợp bị buôn bán; các tổ chức liên quan (AFESIP, 

Tổ chức Village Focus International, và World Vision) giới thiệu các chƣơng trình hỗ trợ tái hòa nhập; các bác sỹ y khoa kiểm tra tình 

trạng sức khỏe và điều trị nếu có thể. Bộ Lao động, IOM và/hoặc WV hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình, sau đó một cơ quan liên quan 

thực hiện đánh giá nhu cầu và nhân thân để cùng tìm ra chƣơng trình hỗ trợ tái hòa nhập thích hợp. Tùy theo từng cơ quan, hỗ trợ này 

có thể là giúp nạn nhân ở lại một trong bốn cơ sở hỗ trợ tại Lào, tham gia đào tạo nghề trong môi trƣờng an toàn cũng nhƣ đƣợc hỗ trợ 

xã hội và tâm lý. Trong các trƣờng hợp khác, những hình thức hỗ trợ tƣơng tự đƣợc cung cấp cho các nạn nhân ở tại cộng đồng mà 

không có sự tham gia của các cơ sở hỗ trợ. Ngay khi chọn đƣợc các chƣơng trình tái hòa nhập, ngƣời hồi hƣơng vẫn đƣợc theo dõi ở 

nơi cƣ trú trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm. Việc theo dõi này cũng áp dụng đối với các trƣờng hợp buôn bán ngƣời nội địa, do 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào (LWU) và tổ chức AFESIP thực hiện. Cả hai cơ quan này điều hành các cơ sở hỗ trợ cho nạn nhân của buôn 

bán ngƣời nội địa với các dịch vụ tƣơng tự đề cập ở trên. Mặc dù nam giới có thể đƣợc xác định là nạn nhân của buôn bán ngƣời theo 

Bộ luật Hình sự nhƣng hầu hết các dịch vụ hiện có đều chỉ giành cho phụ nữ và trẻ em.   

 
Ở Miến Điện, một số các kênh liên chính phủ hỗ trợ hồi hƣơng nạn nhân trở về từ nƣớc khác, đặc biệt từ Trung Quốc và Thái Lan. Tất 

cả các nạn nhân, không phân biệt tuổi tác và giới tính, có quyền đƣợc bảo vệ và nhận đƣợc hỗ trợ theo luật phòng chống buôn bán 

ngƣời. Tuy nhiên, trên thực tế, các dịch vụ cho phụ nữ và trẻ em toàn diện hơn các dịch vụ giành cho nam giới. Khi trở về, nạn nhân 

đƣợc lƣu trú tại một trong năm cơ sở trung chuyển/tiếp nhận đặt ở toàn quốc, do Bộ Phúc lợi quản lý, trong một khoảng thời gian ngắn 

trƣớc khi hồi gia. Dạy nghề, chăm sóc y tế khẩn cấp và tƣ vấn cơ bản là các dịch vụ đƣợc cung cấp trong giai đoạn này. Trong các 

trƣờng hợp ngoại lệ, nạn nhân là trẻ em đƣợc đánh giá là có hoàn cảnh gia đình chƣa thuận lợi để tiếp nhận có thể đƣợc hỗ trợ dài hạn. 

Bộ Phúc lợi Xã hội sẽ chủ trì một cuộc họp bàn về việc hồi hƣơng và tái hòa nhập ngay sau khi nạn nhân trở về để điều phối các hoạt 

động hỗ trợ nhằm tái hòa nhập có hiệu quả cho nạn nhân. Trách nhiệm đƣợc phân công giữa các bên liên quan và bao gồm đánh 

giá/xác minh nhân thân, hỗ trợ xin giấy tờ tùy thân, phỏng vấn của cơ quan hành pháp, tham gia thủ tục pháp lý, cung cấp phƣơng tiện 

trở về và phân bổ trách nhiệm hỗ trợ tái hòa nhập. Bộ Phúc lợi Xã hội, Tầm nhìn Thế giới (World Vision) và Cứu trợ Trẻ em (Save the 

Children) là những tổ chức cung cấp dịch vụ tái hòa nhập dài hạn ở Miến Điện. Nếu nạn nhân trở về khu vực là địa bàn dự án của Tầm 

nhìn Thế giới và Cứu trợ Trẻ em, nạn nhân có thể nhận đƣợc gói tái hòa nhập đầy đủ bao gồm đánh giá nhu cầu, tập huấn kỹ năng 

nghề, hỗ trợ vật chất và việc làm, hỗ trợ tâm lý và xã hội cũng nhƣ các hoạt động theo dõi và hỗ trợ tiếp trong thời gian từ một đến hai 

năm. Ở những vùng sâu vùng xa khó tiếp cận, Bộ Phúc lợi Xã hội với sự trợ giúp của Quy nhi đồng LHQ cung cấp gói hỗ trợ tái hòa 

nhập một phần, bao gồm hỗ trợ tiền, vật dụng cần thiết và theo dõi trong thời gian ngắn. Ngoài ra, Tổ chức Di cƣ Quốc tế hỗ trợ tiền 

mặt với trƣờng hợp chƣa đƣợc hỗ trợ hoặc hỗ trợ chƣa đủ để hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân nam và phụ nữ hồi hƣơng từ nƣớc ngoài. 

Nạn nhân bị buôn bán trong nƣớc phần lớn do các cơ quan thực thi pháp luật xác định. Tuy nhiên, họ nhận đƣợc rất ít hỗ trợ khi tái hòa 

nhập cộng đồng. Tƣơng tự, ngƣời tự trở về cũng chỉ nhận đƣợc hỗ trợ tối thiểu; nếu họ thông báo với cơ sở hỗ trợ hoặc cơ quan thực 

thi pháp luật về việc bị bóc lột, họ có thể nhận đƣợc một khoản trợ cấp nhỏ hoặc một hỗ trợ của Bộ Phúc lợi Xã hội với hỗ trợ của Quỹ 

nhi đồng LHQ, nhƣng không có dịch vụ toàn diện cho những ngƣời này.  
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Bộ Phát triển Xã hội và Phúc lợi Thái Lan (Bộ Phát triển Xã hội - DSDW) phối hợp với cảnh sát, Tổ chức Di cƣ Quốc tế, các tổ chức 

phi chính phủ trong nƣớc tiếp nhận nạn nhân ngƣời Thái Lan ở sân bay Băng Cốc khi trở về. Tiếp đó, tiến hành phỏng vấn với từng 

ngƣời hồi hƣơng về trải nghiệm bị buôn bán và để xác định hỗ trợ ban đầu thích hợp nhất ở giai đoạn này. Nạn nhân sẽ lƣu trú tạm thời 

tại các cơ sở hỗ trợ của chính phủ cùngvới các dịch vụ bảo vệ cho tới khi hoàn thành các công tác điều phối cần thiết ở cấp quốc gia và 

nạn nhân đƣợc đƣa về nhà. Cơ quan phòng chống Buôn bán Phụ nữ và Trẻ em (BATWC) làm việc với các cơ quan địa phƣơng, khu 

vực tƣ nhân và các tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ ngƣời hồi hƣơng tái hòa nhập xã hội và kinh tế. Quá trình này bao gồm đánh giá 

nhu cầu với sự tham gia của nạn nhân và gia đình họ, xem xét các điều kiện kinh tế tại địa phƣơng. Ngƣời hồi hƣơng sau đó trải qua 

một trong chín chƣơng trình hỗ trợ dài hạn ở cơ sở hỗ trợ trong nƣớc (bốn cho phụ nữ, bốn cho nam giới và một cho trẻ em nam) trong 

khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng nhằm hỗ trợ tâm lý và đào tạo kỹ năng. Đào tạo kỹ năng thông thƣờng bao gồm các khóa học nấu ăn, 

trang điểm giành cho phụ nữ, các lớp cơ khí và kỹ thuật cho nam giới. Hoặc là, họ có thể lựa chọn chế độ hỗ trợ ngoại trú cung cấp các 

chƣơng trình đào tạo tƣơng tự nhƣng không thực hiện ở trong cơ sở hỗ trợ. Ngay khi các khóa học này hoàn thành, BATWC và các cơ 

quan địa phƣơng điều phối với các đối tác ở cấp huyện và xã đánh giá mức độ thành công của chƣơng trình tái hòa nhập và cung cấp 

hƣớng dẫn và hỗ trợ thêm. Giai đoạn này thƣờng diễn ra từ ba tháng tới một năm. Đối với những nạn nhân tự trở về từ Thái Lan, các 

đối tác phi chính phủ ở nƣớc đến thƣờng thông báo cho Bộ Phát triển Xã hội sự trở về của họ, sau đó cán bộ của Bộ Phát triển Xã hội 

cùng với lực lƣợng cảnh sát tiến hành quy trình xác định nạn nhân tại văn phòng xuất nhập cảnh. Nếu ngƣời tự trở về đƣợc xác định là 

nạn nhân bị buôn bán, họ đƣợc hƣởng dịch vụ bảo vệ nhƣ các nạn nhân khác ngƣời Thái. Liên quan tới hồi hƣơng và tái hòa nhập cho 

nạn nhân là ngƣời nƣớc ngoài, Thái Lan coi trọng hợp tác quốc tế về hồi hƣơng an toàn thông qua các cơ chế liên chính phủ đi kèm với 

các quy trình thực hiện chuẩn (SOP) hƣớng tới cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm để duy trì quyền và lợi ích tốt nhất cho nạn 

nhân. 

 

 

Ở Việt Nam, Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội (Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội - MOLISA) chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 

công tác bảo vệ và tái hòa nhập cho nạn nhân bị buôn bán. Luật phòng chống buôn bán ngƣời mới ban hành của Việt Nam công nhận 

nạn nhân là phụ nữ và nam giới, mặc dù nam giới thƣờng ít đƣợc hỗ trợ do thiếu các chƣơng trình thích hợp và phù hợp về giới trong 

các cơ sở hỗ trợ. Nạn nhân ngƣời Việt Nam đƣợc xác định ở biên giới Campuchia, Lào, Trung Quốc đƣợc đƣa về thông qua các kênh 

ngoại giao tại các cửa khẩu biên giới đƣờng bộ. Đối với những ngƣời hồi hƣơng từ các nơi xa hơn, đặc biệt từ Thái Lan và Malaysia, 

các phái đoàn ngoại giao của Việt Nam hỗ trợ nạn nhân trở về với sự trợ giúp của IOM và các tổ chức phi chính phủ liên quan. Ở các 

khu vực nhất định, có thể cần hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng hoặc các cơ sở hỗ trợ ngắn hạn do Bộ Tƣ lệnh Bộ đội Biên phòng hoặc Bộ 

Lao động Thƣơng binh Xã hội quản lý. Có ba cơ sở thuộc Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội, hai cơ sở ở khu vực miền Bắc giành cho 

ngƣời trở về từ Trung Quốc và một cơ sở ở khu vực miền Nam giành cho ngƣời trở về từ Campuchia, cung cấp chỗ ở, nhu cầu thiết 

yếu cơ bản, chăm sóc sức khỏe và tƣ vấn ban đầu trong vòng tối đa là 15 ngày. Sau đó, nạn nhân có thể tìm kiếm thêm hỗ trợ thông qua 

một trong năm cơ sở hỗ trợ dài hạn do cơ quan địa phƣơng quản lý với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức phi chính phủ 

quốc tế. Các cơ sở này thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn những trung tâm tiếp nhận đề cập ở trên, tuy nhiên có xu hƣớng nhận nạn nhân có 

họ hàng sống ở cùng khu vực. Các dịch vụ chủ yếu hỗ trợ nạn nhân tiếp tục đƣợc đến trƣờng, đào tạo nghề, hỗ trợ pháp lý, chăm sóc 

sức khỏe và tƣ vấn tùy theo kết quả của đánh giá nhu cầu cũng nhƣ lựa chọn của ngƣời hƣởng lợi và gia đình họ. Các cơ sở không xác 

định trƣớc thời gian lƣu trú và nạn nhân có thể lƣu trú trong hai năm, sau đó hỗ trợ tiếp theo tùy theo từng cá nhân chứ không theo 

chuẩn chung. Nạn nhân có thể lựa chọn hỗ trợ ngoại trú thông qua các văn phòng của Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội ở các tỉnh tối 

đa là 6 tháng nhƣ đào tạo nghề, hỗ trợ tìm việc làm hoặc vay vốn. Ngoài ra, luật phòng chống buôn bán ngƣời cũng cho phép nhiều nạn 

nhân tự trở về trình báo việc họ bị bóc lột với cơ quan chính phủ, để đƣợc xác định là nạn nhân của buôn bán ngƣời và nhận hỗ trợ. 

Tuy nhiên, quy trình này thƣờng không khả thi do không có đủ chứng cứ để xác định nạn nhân khiến cho những ngƣời này chỉ có một 

lựa chọn duy nhất là tìm kiếm hỗ trợ từ các cơ sở hỗ trợ dài hạn có thể thực hiện nhiều chức năng nhiệm vụ hơn.  
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Hỗ trợ tái hòa nhập kinh tế ở Miến 

Điện, 2011. 
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VẤN ĐỀ 1. NẠN NHÂN CHƢA ĐƢỢC XÁC ĐỊNH 

 

Nạn nhân của buôn bán ngƣời có thể rơi vào một trong hai nhóm sau 

– đƣợc xác định và chƣa đƣợc xác định. Nạn nhân đƣợc xác định là 

những ngƣời đƣợc cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân của 

buôn bán ngƣời, đƣợc hƣởng tất cả các quyền và dịch vụ liên quan 

tới bảo vệ nạn nhân bị buôn bán. Nạn nhân chƣa đƣợc xác định – 

đƣợc xem là chiếm phần lớn trong số nạn nhân của buôn bán ngƣời 

trên thế giới – có thể đang hoặc vừa thoát ra từ môi trƣờng gây tổn 

hại, nhƣng chƣa đƣợc xác định là ngƣời có các quyền đặc biệt đƣợc 

bảo vệ và đƣợc hỗ trợ nhƣ nạn nhân của một loại hình tội phạm. Nạn 

nhân chƣa đƣợc xác định, đặc biệt là những ngƣời bị buôn bán sang 

một nƣớc khác, là đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng do họ có thể bị coi là 

ngƣời lao động di cƣ bất hợp pháp hoặc tự nguyện làm mại dâm và 

dễ bị coi là tội phạm. Tƣơng tự, nhu cầu hỗ trợ của họ thƣờng không 

đƣợc công nhận và đáp ứng. Trong các diễn đàn của những ngƣời 

trực tiếp làm công tác hỗ trợ tái hòa nhập, hầu hết các nƣớc nguồn 

nhƣ Campuchia, Lào và Miến Điện nêu ra khó khăn trong công tác 

tìm kiếm „ngƣời mất tích” có khả năng là nạn nhân bị buôn bán chƣa 

đƣợc xác định ở nƣớc ngoài cũng nhƣ thách thức trong xác định nạn 

nhân từ những ngƣời bị đẩy trả về và những ngƣời tự trở về. Những 

ngƣời làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở Việt Nam thừa nhận phần lớn 

nạn nhân của buôn bán ngƣời ở Việt Nam có thể là „ngƣời tự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cơ sở hỗ trợ nạn nhân xác định những 

vấn đề chính trong quá trình (Tái)Hòa nhập 

by Victim Service Providers 

Những người làm trong lĩnh vực phòng chống buôn bán 

người thiết kế các thẻ xác định nhanh nạn nhân cho các 

cán bộ tuyến đầu sử dụng, những người có thể tiếp xúc 

với nạn nhân. 
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 trở về‟, biết ít thông tin về quyền và dịch vụ cho nạn nhân bị buôn  

bán trong khuôn khổ luật pháp và thậm chí có thể không biết mình 

đƣợc coi là nạn nhân của buôn bán ngƣời. 

 

Những ngƣời thực thi ở những nơi thƣờng là nƣớc đến nhƣ Thái Lan, 

thừa nhận những thách thức tƣơng tự trong xác định nạn nhân do nạn 

nhân có thể e dè trong việc yêu cầu hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ, 

hoặc không biết cách trình báo trƣờng hợp của mình hoặc yêu cầu hỗ 

trợ.  

 

 

Hầu hết các nƣớc thƣờng đề cập nhiều hơn tới những lỗ hổng trong 

hệ thống xác định nạn nhân, ngăn cản việc cung cấp hỗ trợ cho nhiều 

hơn nữa nạn nhân muốn và cần hỗ trợ. Xác định nạn nhân thƣờng 

khó khăn hơn do thực tế nhiều nạn nhân không biết buôn bán ngƣời 

là gì hoặc không biết mình rơi vào nhóm ngƣời „bị buôn bán‟ có 

quyền đƣợc bảo vệ và nhận dịch vụ.              

 

 

 

 

 

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ: Nạn nhân bị buôn bán dƣới hình thức cƣỡng ép kết hôn chƣa đƣợc xác định tự hòa nhập thành công 

 

T là một bà mẹ trẻ 22 tuổi người Việt Nam. Cô được một người họ hàng hứa hẹn tìm cho một công việc lương cao ở tỉnh khác. 

Trong suốt chuyến đi, cô bị cho uống thuốc mê, sau khi tỉnh dậy cô thấy mình đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. 

Năm năm sau, khi đứa con trai thứ hai được ba tuổi, cô quyết định trốn thoát với sự trợ giúp của một hàng xóm người Việt, cũng 

từng là nạn nhân bị buôn bán. Tuy nhiên, người hàng xóm này đã lừa cô một lần nữa và bán con trai cô cho một người Trung 

Quốc khác; từ đó đến nay cô không gặp lại đứa con của mình. Lang thang khắp Trung Quốc, không nhà cửa, không việc làm, T 

gặp một người đàn ông hứa cho cô một công việc và chỗ ở. Sau đó, người này đã giới thiệu cô với một phụ nữ người Việt, bản 

thân cũng đã từng bị buôn bán, giúp đỡ cô trở về Việt Nam. Quay trở lại quê hương sau hơn 10 năm, mọi thứ dường như đã thay 

đổi; thậm chí chồng cô cũng đã bỏ đi với đứa con chung. T phải đối mặt với nhiều khó khăn khi hòa nhập với gia đình. Cô không 

còn tự tin, thấy hết hy vọng và gặp vấn đề về tâm thần. Tất cả những gì cô có thể làm là giúp đỡ bố mẹ già làm ruộng. Cán bộ 

của một tổ chức phi chính phủ, cùng với cán bộ địa phương đã tới thăm cô và hỗ trợ tái hòa nhập, bao gồm cung cấp giống nuôi, 

bảo hiểm y tế và tập huấn sâu hơn về kỹ thuật làm ruộng. Những cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ cô hoàn thiện thủ tục li dị 

và tạo điều kiện cho cô học văn hóa. Đặc biệt, việc tham gia vào trong một nhóm tự lực ở địa phương của những nạn nhân bị 

buôn bán khiến cô lấy lại được tự tin và tự chủ. Hiện nay, cô đã tái hôn, có một đứa con đã một tuổi và sống hạnh phúc với gia 

đình mới. 
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VẤN ĐỀ 2.  CHƢA CÓ GIẢI THÍCH CỤ THỂ VỀ ĐỊNH NGHĨA „TÁI HÒA NHẬP THÀNH CÔNG‟ 

 

Những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân trong khu vực 

tiểu vùng sông Mê-Công lo ngại những lợi ích của các dịch vụ hỗ trợ 

xã hội, tâm lý và y tế có đƣợc trong những ngày đầu hoặc tuần đầu 

của quá trình chăm sóc tạm thời có nguy cơ không còn khi đƣa nạn 

nhân trở về môi trƣờng đã đẩy họ ra đi. Theo giải thích của các cán 

bộ ở Lào, “Nghèo đói và thiếu hoạt động tạo thu nhập ở địa phương 

có thể...đẩy người dân di cư. Nếu nghèo đói vẫn tồn tại ở đó, liệu 

chúng ta có nên đưa nạn nhân trở lại những nơi này không?”  Các 

cán bộ ở Lào và Miến Điện tranh luận về việc liệu những hình thức 

tái hòa nhập hiệu quả nhất có phải là trở về quê hƣơng không hay 

hòa nhập ở một địa phƣơng nơi các nạn nhân có thể dễ tìm việc để 

nuôi sống bản thân và gia đình (mặc dù cũng thừa nhận nhiều vấn đề 

nảy sinh từ cách tiếp cận này).   

 

Những vấn đề liên quan tới gia đình và xã hội chƣa đƣợc giải quyết 

cũng đƣợc xem nhƣ là thách thức đối với tái hòa nhập thành công và 

an toàn, ví dụ nhƣ bạo lực, xung đột, hay lạm dụng trong gia đình. 

Bên cạnh các vấn đề gia đình/xã hội, các yếu tố an ninh cũng đe dọa 

tới sự thành công của quá trình tái hòa nhập. Do hầu hết nạn nhân 

chƣa đƣợc xác định, bọn tội phạm trong các trƣờng hợp này vẫn tự 

do – bao gồm cả cá nhân hoặc trung tâm môi giới có quan hệ chặt 

chẽ với cộng đồng ở quê nhà. Những ngƣời làm công tác hỗ trợ nạn 

nhân ở Thái Lan đƣa ra các ví dụ khi kẻ môi giới gây ảnh hƣởng với 

bố mẹ của nạn nhân, dẫn tới hậu quả tiêu cực cho nạn nhân.   

 

Các cán bộ làm trực tiếp ở một số nƣớc nhƣ Campuchia, Trung Quốc 

và Việt Nam đã thảo luận về thách thức chung của việc xác định tái 

hòa nhập có „thành công‟ hay không do các chƣơng trình tái hòa 

nhập đƣợc hỗ trợ kinh phí trong thời gian tƣơng đối ngắn. Đây cũng 

là một chủ đề quan tâm chung ở tất cả các nƣớc, với mong muốn tìm 

hiểu các kết quả của quá trình tái hòa nhập cho nạn nhân sau hai 

hoặc ba năm bị buôn bán, trong khi ngân sách chỉ kéo dài trong vòng 

3 tháng, sáu tháng hoặc một năm. Nhiều thảo luận cũng nêu lên 

thách thức của việc chƣa có định nghĩa rõ ràng đƣợc thống nhất rộng 

rãi về “tái hòa nhập thành công”. 

 

 

 

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ: Nạn nhân mồ côi bị biến thành nô lệ lần hai 
 

Một em gái mô côi đã được trở về cộng đồng sống cùng với gia đình nhà dì, mặc dù dì của em có đông con. Em cuối cùng đã bị ép 

làm việc trong môi trường tương tự nô lệ cho chính người dì và các em, nguyên nhân là do nguy cơ này không được phát hiện ra 

trong quá trình đánh giá và xác minh nhân thân. 
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CÂU CHUYỆN THỰC TẾ: Tái hòa nhập thành công ở Miến Điện 

nhờ giải quyết nhiều hơn vấn đề gia đình 

N 16 tuổi được một người bạn thuyết phục đi làm ở Thái Lan. Tại 

khu vực biên giới, một kẻ môi giới đã hứa hẹn với họ một công việc 

tốt lương cao, nhưng cuối cùng bán các cô gái cho một quán 

karaoke ở bên kia biên giới. Bạn N đã nhanh chóng trốn thoát, còn N 

thì không gặp may và bị bóc lột tình dục. Trong hai tháng, cô bị 

chuyển tới một quán karaoke khác, sau đó bị bán cho một chủ chứa, 

kẻ này đã đưa cô qua Malaysia trái phép để làm việc trong một nhà 

thổ. Sau đó ba năm, cô đã thoát khỏi động quỷ khi một người khách 

mua cô từ chủ chứa. Tuy nhiên, khi cô từ chối sống với người đàn 

ông đó, hắn đã khóa cô ở trong một căn phòng nhỏ trong suốt hai 

tháng. Một ngày nọ, khi nghe thấy tiếng động ầm ĩ, những người 

sống trong khu căn hộ đã nghi ngờ và báo cho cảnh sát tới cứu cô. 

Với sự trợ giúp của các cơ quan chính phủ Miến Điện và một dự án 

LHQ, N đã được trở về với gia đình. Dự án LHQ sau đó đã phối hợp 

với một tổ chức phi chính phủ thực hiện đánh giá và xác minh nhân 

thân và hỗ trợ tái hòa nhập. Cán bộ tổ chức phi chính phủ đã tư vấn 

sâu trong bốn tháng và tiếp tục theo dõi hai lần một tháng. Do N 

mong muốn giúp bố mẹ công việc đồng áng, tổ chức này đã hỗ trợ 

gia đình cô hai con trâu và một máy cày tay. Kết quả là, công việc 

đồng áng thuận lợi, tạo thu nhập cho gia đình và thậm chí còn có 

tiền tiết kiệm. N tham gia vào nhóm các nạn nhân, nơi cô gặp gỡ và 

biết được nhiều bạn trẻ khác cũng có chung số phận. Điều này đã 

khuyến khích N tích cực trong các chiến dịch nâng cao nhận thức 

cộng đồng thông qua việc chia sẻ những trải nghiệm về buôn bán 

người cho những bạn đồng đẳng và những người khác trong cộng 

đồng. N hiện nay đã 24 tuổi và sống hạnh phúc cùng gia đình. Sự 

phục hồi và tái hòa nhập của N thành công là do sự trợ giúp rất lớn 

thông qua cách mà các nhà cung cấp dịch vụ đã làm việc với toàn 

thể gia đình, giải quyết thực trạng kinh tế mặc dù sự tự tin của N có 

được là nhờ cách tiếp cận bằng liệu pháp nhóm và cá nhân. 

 

Hỗ trợ kinh tế cho nạn nhân ở Miến Điện nhằm 

đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội của toàn gia đình. 
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VẤN ĐỀ 3.  CHƢA CÓ CÁC DỊCH VỤ CHO NẠN NHÂN LÀ NAM GIỚI 

Nhiều nƣớc đều công nhận phần lớn nạn nhân nam có nhu cầu hỗ trợ 

khác so với phụ nữ và trẻ em. Nam giới có thể do dự khi bị coi là 

„nạn nhân‟ để đƣợc bảo vệ và hỗ trợ. Mặc dù các nƣớc công nhận 

những thách thức này nhƣng các dịch vụ phù hợp cho nạn nhân nam 

giới còn ít trong khi buôn bán ngƣời và/hoặc lao động cƣỡng ép ở 

nam giới đƣợc coi là một loại tội phạm theo luật hình sự hoặc luật 

phòng chống buôn bán ngƣời ở tất cả các nƣớc tiểu vùng sông Mê-

Công. Nhƣ đã nêu ở trên, các cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ 

nạn nhân tranh luận về các thách thức trong xác định nạn nhân nam,  

do các cơ quan tuyến đầu thiếu kiến thức về các chỉ số về buôn bán 

lao động, cụ thể là làm thế nào để phân biệt một nạn nhân của buôn 

bán lao động với một ngƣời lao động di cƣ không có giấy tờ và 

không bị bóc lột. Các cơ sở hỗ trợ cho nam giới chính thức chỉ có ở 

Thái Lan và ở tỉnh Koh Kong, Campuchia. Trung tâm trung chuyển 

ở Lào đăng ký tên nạn nhân nam và có thể hỗ trợ ban đầu nhƣng 

không có dịch vụ cho nam giới ở cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Tƣơng tự, ở 

Việt Nam – đặc biệt là ở khu vực biên giới phía Bắc giáp với Trung 

Quốc – các cơ sở hỗ trợ thừa nhận sự cần thiết hỗ trợ các nạn nhân 

nam của bóc lột và buôn bán lao động. Campuchia có các dịch vụ 

đào tạo nghề, tâm lý và pháp lý cho nam giới trong khi Miến Điện 

đang thực hiện quá trình tham vấn cho kế hoạch mở rộng hỗ trợ tái 

hòa nhập mang tính cá nhân cho nạn nhân nam  bị buôn bán. 

VẤN ĐỀ 4.  CUNG CẤP HỖ TRỢ KINH TẾ, TRONG ĐÓ CÓ ĐÀO TÀO NGHỀ, THƢỜNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TÌNH 

HÌNH KINH TẾ Ở NƠI NẠN NHÂN TÁI HÒA NHẬP 

  

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ: Nam giới ngƣời Campuchia bắt đầu cuộc sống mới với những kỹ năng mới và một cửa hàng cắt tóc nhỏ 

LH là một chàng trai 23 tuổi khi anh rời làng cùng với 7 người khác đi tìm việc ở Thái Lan. Công việc đầu tiên của anh là làm trong đồn 

điền. Anh ở đó một tháng cho đến khi một người làm cùng thuyết phục anh tìm kiếm một công việc khác tốt hơn ở Băng Cốc. Cuối cùng 

anh bị lừa và bị bán lên một tàu đánh cá. Sau khoảng ba tháng trên biển liên tiếp bị lạm dụng, LH đã trốn thoát khỏi con tàu khi đang 

thả neo ở một cảng của Malaysia. Không may cho anh, sau khi trốn thoát, anh rơi vào tay của một kẻ buôn người và bị bán cho một đồn 

điền cao su. Sau khi bị ép lao động mà không được trả lương, anh đã bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ. Đại sứ quán Campuchia, với sự trợ 

giúp của một tổ chức phi chính phủ Campuchia, cuối cùng đã đưa anh trở về sau sáu tháng bị giam cầm. Khi trở về nước, các cán bộ xã 

hội chính phủ và phi chính phủ đã giúp anh trở về cộng đồng. Tổ chức phi chính phủ cũng giúp anh học nghề cắt tóc và hỗ trợ nguồn 

vốn nhỏ để mở cửa hiệu cắt tóc trước nhà. Hỗ trợ này đảm bảo một công việc thường xuyên với lượng khách hàng ổn định, tạo thu nhập 

từ 2,5-5 đô la Mỹ một ngày, giúp anh có tiền nuôi em trai đi học. Vào các buổi tối, anh dạy toán và tiếng Khơ me cho các trẻ em trong 

làng. Kế hoạch mới nhất của anh là mượn tiền của Quỹ Tầm nhìn, là một chường trình tín dụng vi mô của tổ chức Tầm nhìn Thế giới để 

mở rộng kinh doanh bằng cách mở cửa hàng hoa quả và bán ga. Hiện nay, LH đã hòa nhập thành công vào cộng đồng; anh có nhiều 

bạn bè, hàng xóm thân thiết với anh như những người khác trong làng. Bố mẹ anh cảm thấy rất tự hào vì anh đã có thể vượt qua được 

quá khứ buồn, và vui mừng vì anh có thể giúp được em trai đi học. Anh đã có người yêu và sắp tới có kế hoạch làm đám cưới.    
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Đào tạo nghề cho nạn nhân của buôn bán ngƣời ở các nƣớc tiểu vùng 

sông Mê-Công nhìn chung đƣợc thực hiện trong các cơ sở hỗ trợ và 

thƣờng thƣờng bao gồm các chƣơng trình dạy nghề nhất định nhƣ 

may, dệt, làm tóc hay nấu ăn. Các chƣơng trình này thƣờng giành 

cho đối tƣợng mục tiêu đặc thù nhƣ trẻ em gái vị thành niên nên có 

xu hƣớng không thích hợp với nhiều nạn nhân của buôn bán ngƣời  

không thuộc nhóm này. Những khóa học kéo dài từ ba đến sáu tháng, 

sau đó khi nạn nhân trở về cộng đồng, thƣờng đƣợc hƣởng cùng gói 

hỗ trợ kinh tế bao gồm dụng cụ hành nghề và vốn để mở cửa hàng 

theo kỹ năng đã học. Đối với những công việc không phải mở cửa 

hàng, đôi khi nạn nhân có thể đƣợc hỗ trợ sắp xếp nơi học việc hoặc 

làm việc. 

 

Diễn đàn của những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân ở 

khu vực khu vực tiểu vùng sông Mê-Công cho thấy không có nhiều 

câu chuyện thành công về công tác hỗ trợ dạy nghề và kinh tế giúp 

ngƣời hƣởng lợi có một cuộc sống ổn định, bền vững. Các đại biểu 

Campuchia giải thích do các chƣơng trình đào tạo không đáp ứng 

đƣợc nhu cầu của thị trƣờng lao động ở những khu vực nơi nạn nhân 

tái hòa nhập. Các đại biểu cũng cho rằng đôi khi học viên thiếu kiến 

thức cơ bản cần có nhƣ đọc và viết để có thể học thành công khóa 

học hoặc đƣợc tuyển dụng và/hoặc mở cửa hàng kinh doanh. Những 

thảo luận ở Trung Quốc phát hiện ra vấn đề là tự do cá nhân của 

những ngƣời phụ nữ ở khu vực vùng sâu vùng xa thƣờng khá hạn 

chế, cuộc sống hiện tại không 

cho phép họ có thể tận dụng 

những kỹ năng mới học. Những 

cán bộ ở Lào cho biết thƣờng 

thì bố mẹ là ngƣời quyết định 

con cái học gì chứ không quan 

tâm tới mối quan tâm của nạn 

nhân hay tình hình thực tế của 

thị trƣờng. Ở Miến Điện, câu 

hỏi đặt ra là liệu việc đào tạo tại 

cơ sở hỗ trợ có nên tập trung 

vào kỹ năng sống, xây dựng kế 

hoạch của bản thân và cung cấp 

kiến thức cơ bản về y tế thay vì đào tạo dạy nghề, do thông thƣờng 

thời gian lƣu trú ở cơ sở hỗ trợ quá ngắn để nạn nhân có thể tiếp thu 

đƣợc những kỹ năng có thể sử dụng đƣợc trên thực tế. 

 

Các diễn đàn có sự đồng thuận rõ ràng về việc cải thiện và điều 

chỉnh hơn nữa các hình thức đào tạo và hỗ trợ cung cấp cho nạn nhân 

của buôn bán ngƣời. Việc xây dựng chƣơng trình cho mọi đối tƣợng 

giành rất ít thời gian cho vấn đề xây dựng kỹ năng, cho thấy thành 

công hạn chế trong việc đảm bảo tái hòa nhập kinh tế thành công cho 

ngƣời hƣởng lợi trong cộng đồng.

 

“Đào tạo nghề trong 

các cơ sở hỗ trợ cần 

phù hợp với nạn 

nhân và bối cảnh 

cộng đồng” 

Một nhà cung cấp dịch 

vụ ở Lào cho biết 
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Các em gái tham gia khóa học may tại 

một cơ sở hỗ trợ dài hạn ở Lào. 

Thông qua tăng cƣờng hợp tác với các 

công ty, các tổ chức phi chính phủ 

đang cố gắng giúp những ngƣời 

hƣởng lợi tìm việc làm sau khi kết 

thúc khóa học.    

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ: Hòa nhập đem đến cơ hội tốt hơn tái hòa nhập, trƣờng hợp ở Lào 

 

P được một người môi giới cùng làng thuê làm việc ở Thái Lan. Cô đã vượt biên bằng thuyền cùng với nhiều người Lào khác. Khi 

tới Băng Cốc, cả nhóm bị tách ra đến những địa điểm làm việc khác nhau. P được giao làm giúp việc cho một gia đình người Thái. 

Do chủ nhà không trả lương nên cô quyết định nghỉ việc và đến làm cho một gia đình khác cũng cần giúp việc gia đình. Tuy nhiên, 

điều kiện làm việc ở đây còn tồi tệ hơn: cô lại không được nhận lương đồng thời còn bị đánh đập và lạm dụng mỗi khi người chủ 

không hài lòng với công việc của cô. Một ngày, P bị đánh đập tàn bạo đến mức cô không thể nghe rõ trong một thời gian dài. 

Không thể chịu đựng bị đối xử tồi tệ được nữa, cô đã trốn thoát khỏi ngôi nhà đó và tới trình báo cảnh sát. Trong một buổi phỏng 

vấn sàng lọc nạn nhân, cô được xác định là nạn nhân của buôn bán người và sau đó được chuyển tới cơ sở hỗ trợ Kredtakarn. Khi 

trở về Lào bằng con đường chính thức, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội đã chuyển cô vào một chương trình hỗ trợ tái hòa nhập của 

tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại cộng đồng. Cán bộ của tổ chức phi chính phủ phối hợp với Sở Lao động và Hội phụ nữ Lào để thực 

hiện đánh giá nhu cầu và nhân thân. Đánh giá cho thấy P thích được học may do đó tổ chức phi chính phủ đã tạo điều kiện cho cô 

tham gia khóa học ba tháng tại một công ty đặt tại trung tâm của tỉnh, chi trả ăn ở và phương tiện đi lại cho cô trong suốt thời gian 

học. Khi kết thúc khóa học, tổ chức này cùng với Bộ Lao động và Hội Phụ nữ đã giúp P đàm phán với chủ nhà máy ký hợp đồng lao 

động. Hiện cô đang làm việc cho công ty này và không yêu cầu thêm bất cứ hỗ trợ nào nữa.  
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VẤN ĐỀ 5.  HỖ TRỢ TÂM LÝ, ĐẶC BIỆT LÀ CHỮA TRỊ SANG CHẤN, CẦN ĐƢỢC CẢI THIỆN 

 

Nạn nhân của buôn bán ngƣời đƣợc giải thoát khỏi những môi 

trƣờng làm việc có bóc lột nghiêm trọng cần đƣợc chăm sóc sức 

khỏe toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong khi những vết 

thƣơng về thể chất có thể nhìn thấy và chữa trị đƣợc, thì tác động tới 

sức khỏe tâm thần đặc biệt khó xác định và chữa trị, có thể  để lại 

hậu quả nặng nề cho nạn nhân. Một thách thức lớn là sự cần thiết 

phải cải thiện công tác hỗ trợ xã hội và tâm lý thông qua đào tạo các 

cán bộ thích hợp. Những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trở nạn 

nhân ở Campuchia cho biết còn thiếu các cơ sở hỗ trợ có đủ năng lực 

để cung cấp những dịch vụ này đặc biệt là cho nạn nhân bị chấn 

thƣơng nghiêm trọng. Các cán bộ cũng gợi ý thêm rằng đối với nạn 

nhân của bóc lột tình dục thƣờng đòi hỏi những hình thức hỗ trợ đặc 

biệt và những dịch vụ hiện có chƣa đa dạng để phục vụ những yêu 

cầu nhƣ vậy. Các cán bộ Thái Lan đã thảo luận về những khó khăn 

trong việc cung cấp hỗ trợ thích hợp cho những ngƣời bị rối loạn tâm 

thần, đôi khi là hậu quả của thời gian bị buôn bán. Các cán bộ Trung 

Quốc cũng xác định lỗ hổng giữa nhu cầu cá nhân của nạn nhân và 

số lƣợng cán bộ đƣợc đào tạo phù hợp và những dịch vụ riêng biệt. 

Trong một diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề  

 

 

thiếu các chƣơng trình chuyên biệt ở các cơ sở hỗ trợ cho những nạn 

nhân bị sang chấn nặng nề trong cùng môi trƣờng với những nạn 

nhân không gặp những vấn đề tƣơng tự.  

Các cán bộ Miến Điện đóng góp nhiều ý kiến về việc làm thế nào để 

giải quyết yêu cầu nâng cao năng lực trong công tác hỗ trợ xã hội và 

tâm lý một cách thực tiễn. Một ý kiến cho rằng cần đẩy mạnh việc 

vừa học vừa làm cho cán bộ của cơ sở hỗ trợ, tập trung vào các kỹ 

năng thực tế nhƣ đánh giá nhu cầu của nạn nhân, quản lý ca và các 

kỹ năng giao tiếp. Ý kiến khác đề xuất xem xét các cách thức để các 

tổ chức phi chính phủ có thể cung cấp thêm các hoạt động và các 

dịch vụ tâm lý và xã hội cho nạn nhân trong các trung tâm trung 

chuyển. 

Các diễn đàn thừa nhận về những lỗ hổng đáng chú ý trong các dịch 

vụ hỗ trợ cũng nhƣ những khó khăn đối với tái hòa nhập thành công 

cho nạn nhân. Do đó, việc xây dựng nội lực để giải quyết những yêu 

cầu xã hội và tâm lý phức tạp cần đƣợc ƣu tiên, khuyến khích thông 

qua hợp tác khu vực trong việc chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt 

nhất. 

THỰC TIỄN TỐT:  Viện Công tác Xã hội Quốc gia, Bộ Các 

Vấn đề Xã hội, Cựu chiến binh và Thanh thiếu niên (MoSVY), 

Campuchia 
Phát triển nguồn nhân lực được xác định là một yêu cầu trọng 

tâm của công tác chăm sóc xã hội-tâm lý cho nạn nhân bị buôn 

bán ở Campuchia. Để thực hiện vấn đề này, Bộ Các Vấn đề Xã 

hội hiện đang thành lập Viện Công tác Xã hội Quốc gia nhằm 

tập huấn cho các cán bộ của Bộ và các nhà cung cấp dịch vụ 

khác thuộc khối chính phủ và phi chính phủ về cải thiện chất 

lượng dịch vụ. 

 

THỰC TIỄN TỐT: Cán bộ cơ sở hỗ trợ thăm cộng đồng ở Miến 

Điện 

Các cán bộ phi chính phủ và cơ sở hỗ trợ ở Miến Điện phối hợp 

với nhau để tạo điều kiện cho các cán bộ cơ sở hỗ trợ đi cùng 

với các cán bộ phi chính phủ trong các chuyến thăm cộng đồng. 

Mục tiêu là nhằm xây dựng hiểu biết chung giữa các cán bộ cơ 

sở hỗ trợ và các cán bộ phi chính phủ về những thách thức nạn 

nhân bị buôn  bán gặp phải khi tái hòa nhập và cách thức các 

nhà cung cấp dịch vụ phối hợp cùng nhau hỗ trợ những nạn 

nhân đang phải đối mặt với các thách thức này 



15 

 

VẤN ĐỀ 6.  SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHUẨN (SOP) NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁC CÁN 

BỘ THỰC THI TRONG VIỆC CUNG CẤP HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP HIỆU QUẢ 

 

Trong khu vực tiểu vùng sông Mê-Công, phần lớn các cơ quan chính 

phủ và phi chính phủ hỗ trợ nạn nhân của buôn bán ngƣời đều có 

hƣớng dẫn về bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên, các cán bộ thực thi ở 

nhiều nƣớc nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy trình thực hiện và các 

công cụ nêu rõ cách thức cung cấp những dịch vụ có chất lƣợng và 

đạt tiêu chuẩn trong khung thời gian hợp lý, mô tả cụ thể cách thức 

liên lạc và điều phối.   

Trƣớc khi hồi hƣơng từ nƣớc đến trở về nƣớc đi, gia đình của mỗi 

nạn nhân đƣợc „xác minh‟ và „đánh giá‟ liệu gia đình có sẵn sàng và 

có khả năng nhận nạn nhân trở về an toàn. Các cán bộ ở Lào và 

Campuchia đều công nhận tầm quan trọng của những hƣớng dẫn 

thực hiện đối với công tác xác minh nhân thân và đánh giá gia cảnh. 

Các cán bộ Miến Điện cũng gợi ý rằng các hƣớng dẫn đối với đánh 

giá nhân thân cần đƣợc cải thiện, và đƣa vào những trình tự thủ tục 

chuẩn cho các trƣờng hợp khi kết quả đánh giá là „tiêu cực‟ (nghĩa là 

gia đình đã đƣợc đánh giá là không có khả năng nhận nạn nhân trở 

về), và khi nạn nhân không trở về quê mình.   

 

 

 

Trong thời gian nạn nhân lƣu trú tại cơ sở hỗ trợ và thời gian trở về 

quê hƣơng, cần thực hiện đánh giá nhu cầu để đảm bảo cách thức tốt 

nhất để hỗ trợ từng cá nhân hòa nhập trở lại với xã hội. Những ngƣời 

làm trực tiếp ở Miến Điện cho biết họ sẽ có thể hỗ trợ nạn nhân tái 

hòa nhập tốt hơn nếu những hƣớng dẫn đối với công tác đánh giá 

nhu cầu, kể cả đánh giá sức khỏe đƣợc cải thiện. Ở Việt Nam, có 

nhiều nạn nhân „tự trở về‟ mà không có bất kỳ hỗ trợ nào từ chính 

phủ hay một cơ sở hỗ trợ. Các cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ 

nạn nhân ở Việt Nam cho biết cần có một biểu mẫu xác định nạn 

nhân cho những cán bộ có thể sẽ tiếp xúc với nạn nhân tự trở về để 

có thể nhận ra và hỗ trợ các nạn nhân này tái hòa nhập và thích ứng 

với cuộc sống ở Việt Nam.   

Những ngƣời làm trực tiếp ở Việt Nam cũng đề xuất áp dụng rộng 

rãi hơn hƣớng dẫn chung của khu vực của COMMIT về bảo vệ nạn 

nhân ở cấp quốc gia và giải thích cụ thể hơn hƣớng dẫn này để 

hƣớng dẫn dễ tiếp cận và phù hợp hơn với các cán bộ tuyến đầu.   

Các cán bộ Campuchia đề xuất các hƣớng dẫn và quy trình thực hiện 

chuẩn về hỗ trợ tái hòa nhập cần tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức, 

nghĩa là tính bảo mật của nạn nhân đƣợc coi trọng và không gây tổn 

hại cho nạn nhân một cách cố ý. 

CÂU CHUYỆN THỰC TẾ: Nạn nhân tự trở về không đƣợc chuyển tuyến do thiếu hợp tác với các tổ chức phi chính phủ 

Một nạn nhân nữ bị bán ra nước ngoài với mục đích bóc lột tình dục đã tự tìm đường về nhà sau khi trốn thoát. Khi trở về làng, cô 

nghe nói có một tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán và liên lạc với họ nhờ giúp đỡ. Tổ chức đó đã tới phỏng vấn cô tại làng của 

cô, đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập trong chương trình của họ. Tuy nhiên, tổ chức này lại thiếu ngân sách và không thể hỗ trợ cô ngay 

lập tức. Tổ chức đề nghị cô đợi một vài tháng cho đến khi họ có đủ ngân sách, sau đó họ sẽ liên lạc với cô và hỗ trợ tái hòa nhập. 

Trong thời gian chuyển tiếp, tổ chức này không chuyển tuyến cô tới một cơ quan hay cơ sở hỗ trợ khác, kể cả cơ sở ngắn hạn hay 

chuyên về tái hòa nhập. Cô đợi chờ trong ba tháng ở quê nhà, không được hỗ trợ và không biết đến khi nào mới được hỗ trợ. 
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VẤN ĐỀ 7.  HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ GIỮA 

CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CẦN ĐƢỢC TĂNG CƢỜNG, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NHỮNG TRƢỜNG HỢP BUÔN BÁN 

XUYÊN BIÊN GIỚI 

Hỗ trợ nạn nhân của buôn bán ngƣời hòa nhập trở lại với xã hội là 

một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi có sự phối hợp và hợp tác từ nhiều 

các bên liên quan khác nhau, thƣờng là cả trong phạm vi một nƣớc 

và giữa các nƣớc. Những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn 

nhân công nhận những cải thiện đáng kể trong lĩnh vực này thông 

qua tiến trình COMMIT và và các đối tác thực hiện, nhƣng xác định 

các khiếm khuyết trong hợp tác là một trong những khó khăn chính 

đối với tái hòa nhập thành công. Diễn đàn ở Trung Quốc nêu lên sự 

cần thiết của quy trình chuẩn và có hệ thống đối với hỗ trợ nạn nhân, 

kể từ lúc giải cứu đến khi tái hòa nhập. Các diễn đàn ở Miến Điện 

nhấn mạnh một số đề xuất giống nhau trong đó có các đề xuất cụ thể 

về hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ 

quan hỗ trợ nạn nhân trong quá quá trình nạn nhân tham gia vào thủ 

tục pháp lý. 

Tại Lào, các đại biểu xác định sự cần thiết của việc tăng cƣờng trao 

đổi giữa các nhà cung cấp dịch vụ liên quan bài học kinh nghiệm và 

các thực tiễn tốt nhất, để đảm bảo các kinh nghiệm có giá trị giúp ích 

cho các bên liên quan. Các nhà cung cấp dịch vụ ở Việt Nam nêu lên 

vấn đề liên quan tới các dịch vụ đƣợc phân bố chƣa đồng đều giữa 

các vùng trong cả nƣớc, quan ngại về lỗ hổng trong giải quyết một số 

lĩnh vực nhất định gây khó khăn cho công tác hỗ trợ tái hòa nhập các 

trƣờng hợp chƣa đƣợc hỗ trợ. Ở Campuchia, tỷ lệ thuyên chuyển 

công tác cao trong các bộ ngành chính phủ liên quan và cộng đồng 

phi chính phủ thƣờng xuyên gây ra sự chậm trễ trong liên lạc và 

cung cấp dịch vụ.  

Trong các vấn đề thảo luận của Trung Quốc, có ý kiến đề xuất các 

nhà cung cấp dịch vụ hoạt động theo các quy trình đã đƣợc chuẩn 

hóa và có hệ thống để hạn chế sự phụ thuộc vào các cá nhân. Các cán 

bộ Thái Lan cũng nêu ra thách thức tƣơng tự khi hoạt động bị đình 

trệ khi có sự trung chuyển cán bộ ở cấp hoạch định chính sách. 

Giữa các nƣớc đi và nƣớc đến có sự thống nhất chung ở vấn đề hợp 

tác xuyên biên giới ở tất cả các cấp cần đƣợc cải thiện hơn nữa nhằm 

đảm bảo hỗ trợ tái hòa nhập hiệu qua cho nạn nhân của buôn bán 

ngƣời xuyên quốc gia. Hợp tác bao gồm hợp tác liên ngành chính 

phủ ở cấp quốc gia, ví dụ nhƣ trong thực hiện xác minh quốc tịch và 

xác minh nhân thân. Điều này khuyến khích hợp tác hơn nữa ở khu 

vực COMMIT, có sự tham gia của các tổ chức dân sự liên quan, 

đồng thời cũng kêu gọi hợp tác trong nƣớc giữa các cơ quan chính 

phủ và các tổ chức phi chính phủ cũng nhƣ giữa các tổ chức phi 

chính phủ. 
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Họp ra mắt mạng lƣới bảo vệ tái hòa 

nhập nạn nhân của buôn bán ngƣời ở 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do văn 

phòng quản lý hỗ trợ, văn phòng nội 

chính Vân Nam, Cục điều tra tội phạm 

tỉnh Vân Nam và Tổ chức Cứu trợ Trẻ 

em 



 

Một nạn nhân quyết định kể lại câu chuyện 

của cô về hoạt động của chính phủ và các tổ 

chức phi chính phủ đã ảnh hưởng tới cuộc 

sống của cô như thế nào. Campuchia, 2012 



 

Tài liệu này đƣợc UNIAP, Tầm nhìn Thế giới và Học viện NEXUS xây dựng cho Chính phủ các nƣớc COMMIT. UNIAP dịch sang ngôn ngữ của 

sáu nƣớc Mê-Công với sự tài trợ in ấn và vận chuyển của tổ chức Tầm nhìn Thế giới. 

 

Sáu Diễn đàn ở cấp quốc gia của những ngƣời trực tiếp làm công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập là một phần của Sáng kiến Tái hòa nhập khu vực 

COMMIT. Sáng kiến này bao gồm các hoạt động tổ chức diễn đàn tập hợp các kiến thức và quản điểm của những nhà cung cấp dịch vụ cho nạn 

nhân và khảo sát tái hòa nhập khu vực COMMIT thu thập quan điểm và ý kiến phản hồi của hơn 300 nạn nhân của buôn bán ngƣời. 

 

Các diễn đàn của các cán bộ thực thi quốc gia do các bộ ngành phúc lợi xã hội của các nƣớc COMMIT đảm nhiệm, bao gồm Bộ Các vấn đề Xã 

hội, Cựu chiến binh và Thanh thiếu niên (MoSAVY) ở Campuchia; Tổng Hội Phụ nữ Trung Quốc (AWCF) và Văn phòng phòng chống buôn bán 

ngƣời liên ngành (IMOAT) thuộc Bộ Công an Trung Quốc; Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội (MLSW) và Hội Phụ nữ Lào (LWU) của Lào; Bộ 

Phúc lợi Xã hội (DSW) và Đơn vị phòng chống buôn bán ngƣời của Trung ƣơng (CBTIP) ở Miến Điện; Bộ Phát triển Xã hội và An sinh 

(MSDHS) ở Thái Lan; và Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội (MOLISA) tại Việt Nam. 

 

Những hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho các diễn đàn do các Tổ chức World Vision, Dự án Liên minh các tổ chức LHQ về phòng chống buôn 

bán ngƣời (UNIAP), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children), Tổ chức Di cƣ Quốc tế (IOM), Học viện NEXUS, Quỹ nhi đồng LHQ 

(UNICEF) và các đối tác phi chính phủ địa phƣơng thực hiện.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vì sao nạn nhân từ chối hỗ trợ?  Làm thế nào để có thể xác định 

được nhiều nạn nhân hơn để hỗ trợ?  Nạn nhân có “tái hòa nhập 

thành công”khi trở lại môi trường đã đẩy nạn nhân di cư?  Làm 

thế nào để cải thiện công tác phối kết hợp giữa các ban ngành để 

cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho nạn nhân?  Vì sao hầu hết các 

chương trình đào tạo nghề vẫn chưa phù hợp với thị trường việc 

làm thực tế ở địa phương nơi nạn nhân sẽ tái hòa nhập?  Các mô 

hình thành công nào giảm thiểu định kiến đối với nạn nhân tái hòa 

nhập?  Làm thế nào để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ chăm 

sóc xã hội-tâm lý cho nạn nhân của buôn bán người?  Làm thế nào 

để có thể tiếp cận và hỗ trợ những nạn nhân „tự trở về‟? 


