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I. KHÁI NIỆM NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI 

1. Quy định của pháp luật quốc tế 

1.1. Khái niệm buôn bán người theo Nghị định thư về phòng, chống 

buôn bán người 

Theo Điều 3 Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán 

người (BBN), đặc biệt là PNTE, bổ sung cho Công ước của Liên hiệp quốc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định thư 

Palermo): 

a) “BBN” là “việc tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp và nhận 

người nhằm mục đích bóc lột bằng cách đe dọa, sử dụng bạo lực hay các hình 

thức ép buộc, bắt cóc, lừa gạt, lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương 

hay bằng việc cho hoặc nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một 

người kiểm soát đối với những người khác vì mục đích bóc lột. 

Hành vi bóc lột ở đây ít nhất là bao gồm bóc lột vì mục đích mại dâm hoặc 

các hành vi bóc lột tình dục khác, các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng 

bức, nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ, khổ sai hay lấy các bộ phận cơ 

thể. 

b) Việc một nạn nhân của việc BBN chấp nhận sự bóc lột có chủ ý được 

nêu tại Khoản (a) trên đây sẽ không được tính đến nếu bất kỳ một cách thức nào 

nêu trong Khoản (a) đã được sử dụng.  

c) Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hay nhận trẻ em 

nhằm mục đích bóc lột sẽ bị coi là BBN ngay cả khi việc này được thực hiện 

không cần dùng đến bất kỳ một cách thức nào được nói tại Khoản (a) trên đây. 

d) “Trẻ em” có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi. 

1.2. Các yếu tố cơ bản cấu thành khái niệm BBN 

- Trường hợp BBN lớn 

Đối tượng bị buôn bán: Người lớn (cả nam lẫn nữ, từ đủ 18 tuổi trở lên). 

Hành vi: Thực hiện một trong các hành vi sau đây: (1). Tuyển mộ; (2). Vận 

chuyển; (3). Chuyển giao; (4). Chứa chấp (che giấu); (5). Tiếp nhận. 

Phương thức: (1). Đe dọa, sử dụng bạo lực; (2). Ép buộc, bắt cóc; (3). Lừa 

gạt; (4). Lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương của nạn nhân; (5). 

Cho hoặc nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một người kiểm 

soát đối với một người khác. 
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Mục đích: Bóc lột nạn nhân (bóc lột ở đây có thể hiểu là khai thác sức lao 

động hoặc khai thác bản thân nạn nhân) bao gồm: (1). Các hình thức bóc lột mại 

dâm hoặc các hành vi bóc lột tình dục khác; (2). Các hình thức lao động hay 

dịch vụ cưỡng bức; (3). Nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ; (4). Khổ sai; 

(5). Lấy các bộ phận cơ thể. 

CÁC DẤU HIỆU TRONG ĐỊNH NGHĨA BUÔN BÁN NGƯỜI  

(TRÊN 18 TUỔI) 

 

- Trường hợp buôn bán trẻ em 

Đối tượng bị buôn bán: Trẻ em (cả nam lẫn nữ dưới 18 tuổi). 

Hành vi: Thực hiện một trong các hành vi: (1). Tuyển mộ; (2). Vận chuyển; 

(3). Chuyển giao; (4). Chứa chấp; (5). Tiếp nhận.  

Phương thức: Không cần tính là tội phạm đã sử dụng phương thức nào, sự 

đồng ý của trẻ em là vô hiệu trong mọi trường hợp. 

Mục đích: Bóc lột nạn nhân, bao gồm: (1). Bóc lột mại dâm hoặc các hành 

vi bóc lột tình dục khác; (2). Các hình thức lao động hay dịch vụ cưỡng bức; (3). 

Nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ; (4). Khổ sai; (5). Lấy các bộ phận cơ 

thể. 

CÁC DẤU HIỆU TRONG ĐỊNH NGHĨA BUÔN BÁN TRẺ EM 

(Người dưới 18 tuổi theo quy định của luật pháp quốc tế) 
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1.3. Khái niệm buôn bán người theo Công ước ASEAN về phòng, chống 

mua bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Điều 2) 

a. “Buôn bán người” là việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa 

chấp hoặc tiếp nhận người nhằm mục đích bóc lột bằng cách sử dụng hoặc đe 

dọa sử dụng vũ lực hay bằng các hình thức ép buộc, bắt cóc, gian lận, lừa đảo, 

lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương hay bằng việc đưa hay nhận 

tiền hoặc lợi ích để đạt được sự đồng ý của người có quyền kiểm soát người 

khác. Hành vi bóc lột sẽ bao gồm, ở mức tối thiểu, việc bóc lột mại dâm những 

người khác hay những hình thức bóc lột tình dục khác, các hình thức lao động 

hay dịch vụ cưỡng bức, nô lệ hay những hình thức tương tự nô lệ, khổ sai hoặc 

việc lấy các bộ phận cơ thể; 

b. Việc một nạn nhân bị buôn bán chấp nhận sự bóc lột có chủ ý được quy 

định tại điểm (a) của Điều này sẽ là không thích hợp nếu bất kỳ cách thức nào 

quy định tại điểm (a) đã được sử dụng; 

c. Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc tiếp nhận trẻ 

em nhằm mục đích bóc lột sẽ bị coi là “buôn bán người” ngay cả khi việc này 

được thực hiện không cần dùng đến bất kỳ cách thức nào được quy định tại điểm 

(a) của Điều này; 

d. “Trẻ em” là bất kỳ người nào dưới mười tám (18) tuổi; 

e. “Nạn nhân” là bất kỳ người nào là đối tượng của hành vi buôn bán người 

được định nghĩa trong Công ước này; 

f. “Nhóm tội phạm có tổ chức” là một nhóm có cơ cấu gồm từ ba (3) người 

trở lên tồn tại trong một thời gian và phối hợp hoạt động để thực hiện một hay 

nhiều tội phạm nghiêm trọng hoặc các hành vi phạm tội được quy định trong 

Công ước này, nhằm có được, trực tiếp hay gián tiếp, lợi ích về tài chính hay vật 

chất khác; 

g. “Tội phạm nghiêm trọng”, như được quy định tại khoản (f) của Điều 

này, là hành vi cấu thành tội phạm có thể bị trừng phạt với khung hình phạt tước 

tự do tối  đa là ít nhất bốn năm hoặc hình phạt khác nặng hơn; 

h. “Tội phạm xuyên quốc gia” là một hành vi phạm tội có tính chất xuyên 

quốc gia. Một hành vi phạm tội có tính chất xuyên quốc gia nếu: 

(i) hành vi đó được thực hiện ở nhiều quốc gia; 

(ii) hành vi đó được thực hiện ở một quốc gia nhưng phần chủ yếu của việc 

chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển nó lại diễn ra ở một quốc gia 

khác; 

(iii) hành vi đó được thực hiện ở một quốc gia nhưng liên quan đến một 

nhóm tội phạm có tổ chức tham gia các hoạt động phạm tội ở nhiều quốc gia;  



4 

 

hoặc 

iv) hành vi đó được thực hiện ở một quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở 

một quốc gia khác. 

i. “Công chức” có nghĩa là: 

(i) bất kỳ người nào giữ chức vụ về lập pháp, hành pháp, hành chính hoặc 

tư pháp của một Bên do được bầu hay bổ nhiệm, làm việc không thời hạn hoặc 

có thời hạn, được trả lương hay không được trả lương, bất kể cấp bậc của 

người đó; 

(ii) bất kỳ người nào thực hiện chức năng nhà nước, kể cả cho cơ quan hay 

doanh nghiệp nhà nước, hoặc cung cấp một dịch vụ công, theo quy định 

trong pháp luật quốc gia của một Bên và được áp dụng trong lĩnh vực pháp 

luật liên quan của Bên đó; 

(iii) bất kỳ người nào được định nghĩa là “công chức” trong pháp luật quốc 

gia của Bên đó. 

j) "Tài sản" là mọi loại của cải, dù là vật chất hay phi vật chất, động sản 

hay bất động sản, hữu hình hay vô hình và các văn bản hay văn kiện pháp lý là 

bằng chứng cho quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với những của cải đó; 

k) "Tài sản do phạm tội mà có" là bất cứ tài sản nào bắt nguồn hay có được 

một cách trực tiếp hay gián tiếp từ việc phạm tội; 

l) "Phong toả" hoặc "tạm giữ" là việc tạm thời cấm chuyển giao, chuyển 

đổi, chuyển nhượng hay chuyển dịch tài sản hoặc việc tạm thời giám sát hay 

kiểm soát tài sản theo lệnh của toà án hay một cơ quan có thẩm quyền khác; 

m) "Tịch thu", bao gồm cả việc tước đoạt, là việc tước bỏ vĩnh viễn quyền sở 

hữu tài sản theo lệnh của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác; 

n) "Hành vi phạm tội nguồn" là bất kỳ một hành vi phạm tội nào dẫn đến 

việc  làm phát sinh những tài sản có thể trở thành đối tượng của hành vi phạm 

tội được quy định trong Điều 7 của Công ước này. 

2. Quy định của pháp luật Việt Nam 

2.1. Khái niệm MBN theo pháp luật Việt Nam 

Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Việt Nam đưa ra 

được một khái niệm thống nhất, đầy đủ và toàn diện về nạn nhân của tội phạm 

mua bán người. Mặc dù tại Điều 2 và Điều 3 của Luật phòng, chống mua bán 

người năm 2011, có đưa ra khái niệm “nạn nhân” của tội phạm mua bán người, 

tuy nhiên, khái niệm này lại không phù hợp với những thay đổi của Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vì vậy, nạn nhân của tội phạm mua 
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bán người phải phản ánh được những nội hàm theo quy định của Điều 150 và 

Điều 151 - Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

Theo đó, nạn nhân của tội phạm mua bán người có thể được hiểu là người 

bị chuyển giao hoặc tiếp nhận để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất 

khác, bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể của nạn nhân 

hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; hoặc thực hiện hành vi tuyển mộ, vận 

chuyển, chứa chấp để thực hiện một trong các hành vi chuyển giao hoặc tiếp 

nhận nhằm các mục đích nêu trên bằng các thủ đoạn của đối tượng phạm tội như 

dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác. 

Trẻ em được xác định là nạn nhân của tội phạm mua bán người dưới 16 

tuổi khi người đó bị các đối tượng thực hiện hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận 

người để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác (trừ trường hợp vì 

mục đích nhân đạo), bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ 

thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác; hoặc tuyển mộ, vận 

chuyển, chứa chấp người để thực hiện một trong các hành vi nêu trên. 

Điều 151 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với 

những người dưới 16 tuổi, cho dù họ chủ động đồng ý trong bất kể giai đoạn nào 

của quá trình mua bán mà không có dấu hiệu bị cưỡng ép, ép buộc, lừa gạt, gian 

dối hoặc thủ đoạn khác, họ vẫn được xác định là nạn nhân của tội phạm mua bán 

người dưới 16 tuổi.  

2.2. Căn cứ để xác định nạn nhân 

Công tác xác định nạn nhân của tội phạm mua bán người phải dựa vào 

một số căn cứ nhất định được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành. Cụ 

thể là: 

- Thứ nhất, một người được xác định là nạn nhân khi: 

+ Người đó bị coi người như một loại hàng hóa để trao đổi bằng tiền hoặc 

lợi ích vật chất khác (tức là bị mua bán). 

+ Người đó bị tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp, chuyển giao hoặc tiếp 

nhận để: 

* Ép buộc bán dâm. 

* Ép buộc làm đối tượng sản xuất băng, đĩa hình, sách, tranh, ảnh, lịch và 

những hình thức khác có nội dung tuyên truyền lối sống đồi trụy, khiêu dâm. 

* Ép buộc biểu diễn cho người khác xem thân thể mình với mục đích kích 

động tình dục. 

* Làm nô lệ tình dục. 

* Cưỡng bức lao động. 

* Lấy các bộ phận cơ thể một cách bất hợp pháp. 

* Ép buộc đi ăn xin. 

* Ép buộc làm vợ hoặc chồng. 

* Ép buộc đẻ con trái ý muốn của họ. 
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* Ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 

* Vì mục đích vô nhân đạo khác: cưỡng bức phục vụ trong gia đình, tiến 

hành các loại thí nghiệm... 

+ Người đó được phát hiện, giải cứu cùng với các nạn nhân khác. 

+ Người đó đã có thời gian chung sống cùng với nạn nhân tại nơi bị các 

đối tượng giam giữ, quản lý và bị đối xử như những nạn nhân này. 

+ Người đó có biểu hiện về thể chất và tinh thần: Có dấu hiệu bị bóc lột 

tình dục, cưỡng bức lao động, bị đối xử tàn tệ, bị thương tích, sợ hãi, hoảng 

loạn, trầm cảm, tự kỷ, ốm yếu. 

+ Thời gian người đó rời khỏi địa phương nơi cư trú thì thân nhân của họ 

trình báo cơ quan chức năng về việc họ bị mất tích hoặc là đối tượng của một 

trong những hành vi được quy định tại các điểm trên.  

- Thứ hai, việc xác định nạn nhân phải dựa vào các nguồn tài liệu, chứng 

cứ. Cụ thể gồm: 

+ Tài liệu, chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp; 

+ Thông tin, tài liệu do cơ quan giải cứu nạn nhân cung cấp; 

+ Thông tin, tài liệu do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp; 

+ Tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cung cấp; 

+ Lời khai, tài liệu do nạn nhân cung cấp; 

+ Lời khai, tài liệu do người thực hiện hành vi mua bán người cung cấp; 

+ Lời khai, tài liệu do những người biết sự việc cung cấp; 

+ Các thông tin, tài liệu hợp pháp khác. 

- Thứ ba, trong trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được 

một người có phải là nạn nhân hay không, sau khi xác minh lý lịch, thời gian 

vắng mặt khỏi địa phương nơi họ cư trú, lý do vắng mặt phù hợp với lời khai 

của họ về việc là đối tượng của một trong những hành vi mua bán người hoặc 

các hành vi liên quan thì các căn cứ sau sẽ được xem xét để xác nhận người đó 

là nạn nhân: 

+ Người đó được phát hiện, giải cứu cùng với các nạn nhân khác; 

+ Người đó đã có thời gian chung sống cùng với nạn nhân tại nơi các đối 

tượng thực hiện hành vi mua bán người và các hành vi liên quan giam giữ, quản 

lý và bị đối xử như những nạn nhân này; 

+ Biểu hiện về thể chất và tinh thần: có dấu hiệu bị bóc lột tình dục, 

cưỡng bức lao động, bị đối xử tàn tệ, bị thương tích, sợ hãi, hoảng loạn, trầm 

cảm, ốm yếu; 

+ Thời gian người đó rời khỏi địa phương nơi cư trú thân nhân của họ 

trình báo cơ quan chức năng về việc họ bị mất tích hoặc là đối tượng của một 

trong những hành vi mua bán người và hành vi liên quan; 

+ Những thông tin hợp pháp khác giúp có cơ sở để tin rằng người đó là 

nạn nhân. 
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2.3. Giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân 

Theo quy định hiện nay của hệ thống pháp luật Việt Nam có 04 loại giấy 

tờ, tài liệu chứng nhận một người là nạn nhân để giúp cho các cơ quan có thẩm 

quyền nhanh chóng và hiệu quả trong việc xác định nạn nhân, đó là: 

- Loại thứ nhất: Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan Công an cấp huyện 

trong trường hợp có đủ điều kiện xác định là nạn nhân khi thực hiện việc xác 

minh theo yêu cầu của Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội. 

- Loại thứ hai: Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan Công an, Bộ đội biên 

phòng, Cảnh sát biển đã giải cứu nạn nhân. 

- Loại thứ ba: Giấy xác nhận là bị hại/nạn nhân trong vụ án mua bán 

người của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân. 

 - Loại thứ tư: Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp 

hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân. 

3. So sánh khái niệm “MBN” của Việt Nam với định nghĩa “BBN” của 

Nghị định thư về phòng, chống BBN 

Nghiên cứu các quy phạm pháp luật của Việt Nam có liên quan đến tội 

MBN và tội MBN dưới 16 tuổi đặt trong mối tương quan so sánh với pháp luật 

quốc tế cho thấy, quan niệm “MBN” của Việt Nam theo BLHS (năm 2015) và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS (năm 2015) có nội hàm rộng, bao 

gồm cả hành vi MBN đơn lẻ lẫn hành vi MBN có tổ chức, có đồng phạm và về 

cơ bản tương đồng với khái niệm “BBN” của quốc tế. 

3.1. Hành vi 

Pháp luật Việt Nam quy định các loại hành vi của MBN bao gồm chuyển 

giao, tiếp nhận, vận chuyển, chứa chấp để chuyển giao người, yếu tố chuyển 

giao là yếu tố bắt buộc. Tức là nếu tuyển mộ không phải để chuyển giao, vận 

chuyển không phải để chuyển giao, chứa chấp không phải để chuyển giao, thì 

không phạm tội MBN theo pháp luật Việt Nam. Đây là sự khác biệt giữa pháp 

luật Việt Nam với Nghị định thư Palermo. Nghị định thư Palermo quy định các 

loại hành vi gồm: chuyển giao, tiếp nhận, vận chuyển, chứa chấp tức là chỉ cần 1 

trong 5 hành vi là đủ trở thành yếu tố của tội phạm MBN không cần có yếu tố 

bắt buộc khác. 

3.2. Phương thức, thủ đoạn 

Pháp luật Việt Nam quy định 03 phương thức, thủ đoạn mà bọn tội phạm 

sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội MBN. Đó là: (1). Dùng vũ lực hoặc đe 

dọa dùng vũ lực; (2). Lừa gạt; (3). Dùng thủ đoạn khác. Mặc dù, BLHS (năm 

2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS (năm 2015) không liệt kê 
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đầy đủ tên các phương thức, thủ đoạn được nêu trong Nghị định thư về phòng, 

chống BBN, như: đe dọa sử dụng, sử dụng các hình thức ép buộc, bắt cóc, lừa 

gạt, lạm dụng quyền lực hoặc vị thế dễ bị tổn thương hay bằng việc cho hoặc 

nhận tiền hay lợi nhuận để đạt được sự đồng ý của một người kiểm soát đối với 

những người khác (nghĩa là hành vi BBN xảy ra một cách trái ý muốn của nạn 

nhân), nhưng bản thân khái niệm “dùng thủ đoạn khác” đã bao hàm các phương 

thức này, thậm chí còn rộng hơn các phương thức, thủ đoạn phạm tội này. 

Trong trường hợp đối tượng bị xâm hại là trẻ em (người dưới 16 tuổi) thì 

không cần tính đến các phương thức, thủ đoạn phạm tội này, nghĩa là trong 

trường hợp trẻ em hoàn toàn đồng tình với hành vi của kẻ phạm tội thì vẫn bị coi 

là MBTE nếu có những hành vi sau: 

- Chuyển giao, tiếp nhận trẻ em nhằm mục đích để giao, nhận tiền, tài sản 

hoặc lợi ích vật chất khác hoặc; 

- Để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động hoặc; 

- Lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác hoặc; 

- Có hành vi tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người khác để thực hiện 

hành vi chuyển giao hay tiếp nhận người nhằm mục đích nêu trên. 

 

3.3. Mục đích 

 

So sánh Nghị định thư 

BLHS (năm 2015) và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của BLHS (năm 2015) 

Sự 

khác nhau 

về mục 

đích giữa 

luật pháp 

luật quốc 

tế và luật 

pháp Việt 

Nam 

 
Để giao, nhận tiền, tài sản, 

hoặc lợi ích vật chất khác 

Bóc lột (bóc lột mại dâm, các hình 

thức bóc lột tình dục khác, cưỡng 

bức lao động, làm phục vụ, bắt làm 

nô lệ hoặc những hành động tương 

tự như nô lệ, lao động khổ sai hoặc 

lấy nội tạng) hoặc các hình thức bóc 

lột khác 

Để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao 

động, lấy bộ phận cơ thể của nạn 

nhân hoặc vì mục đích vô nhân 

đạo khác 

 Để thực hiện hành vi quy định tại 

điểm a hoặc điểm b khoản này 

 

Như vậy, pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế có sự khác biệt về mục 

đích ngoài những mục đích bóc lột tình dục, cường bức lao động thì BLHS còn 

quy định mục đích giao nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác. 

3.4. Đối tượng 

- Đối tượng bị buôn bán/mua bán theo quy định của Nghị định thư và pháp 

luật Việt Nam bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em. 
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- Định nghĩa “trẻ em” của pháp luật Việt Nam chưa tương thích với Nghị 

định thư. Theo pháp luật hiện hành của Việt Nam thì trẻ em là người dưới 16 

tuổi, trong khi đó theo Nghị định thư thì trẻ em là người dưới 18 tuổi. 

Một số điểm khác biệt giữa pháp luật hình sự Việt Nam và pháp luật quốc 

tế về tội phạm mua bán người 

Xác định độ tuổi 

Theo pháp luật hình sự Việt Nam, trẻ em được xác định là người dưới 16 

tuổi, trong khi pháp luật quốc tế quy định trẻ em là người dưới 18 tuổi. Như vậy, 

nếu người bị mua bán là người dưới 16 tuổi thì người phạm tội bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội MBN dưới 16 tuổi (Điều 151 BLHS 2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của BLHS năm 2015), còn nếu người bị mua bán từ đủ 16 

tuổi trở lên thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội MBN 

(Điều 150, BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 

2015). Sự chưa tương thích này đã hạn chế việc bảo vệ nạn nhân là các đối 

tượng từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi mà các đối tượng này không được pháp 

luật bảo vệ đặc biệt hơn. 

Định nghĩa về MBN 

Mặc dù Điều 150 và Điều 151 đã cố gắng bám sát định nghĩa về buôn bán 

người được quy định tại Điều 3, Nghị định thư Palermo, tuy nhiên, những 

trường hợp tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp nhưng không có hành vi chuyển 

giao thì lại không xử lý được về hành vi MBN hoặc MBN dưới 16 tuổi. 

Ví dụ: Một đối tượng lừa gạt một người khác sang Ma-lai-xi-a để làm ăn, 

nhưng khi sang đến Ma-lai-xi-a, họ buộc người này phải bán dâm và chính họ là 

người tổ chức, môi giới mại dâm, bóc lột lao động tình dục. Do không thỏa mãn 

dấu hiệu tuyển mộ để chuyển giao nên không xử lý được về tội MBN. Đây là 

vấn đề vướng mắc khi điều luật quy định không thật sát với quy định của pháp 

luật quốc tế. 

Ngoài ra, theo cách hiểu của các nhà làm luật và cơ quan thực thi pháp luật 

Việt Nam, khi nói đén mua bán hay BBN là nói đến mục đích vì lợi nhuận từ 

việc này. Điều này đã được cụ thể hóa từ Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi 2009 và 

tiếp tục được kế thừa trong BLHS 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS năm 2015. Thực tiễn xét xử cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng 

Việt Nam luôn phải điều tra, xác định yếu tố vụ lợi của loại tội phạm MBN, 

trong khi pháp luật quốc tế lại không coi đó là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. 

Đây cũng là một vấn đề chưa tương thích và pháp luật hình sự Việt Nam chưa 

thật sự nội luật hóa. 

Xử lý đối với trường hợp bị can phạm nhiều tội, trong đó có tội MBN 

Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trựng trị BBN, đặc biệt là phụ nữ 

và trẻ em mới chỉ quan tâm đến xử lý hành vi MBN. Trong thực tiễn, nạn nhân 

của các vụ án MBN còn có thể bị xâm hại tình dục (hiếp dâm, cưỡng dâm), xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe (giết người, cố ý gây thương tích) hoặc các hành vi 
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xâm phạm khác. Theo pháp luật Việt Nam, nếu người phạm tội, ngoài hành vi 

MBN còn thực hiện các hành vi phạm tội khác như giết người, hiếp dâm, cưỡng 

dâm… thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm này. 

Tuy nhiên, trong các tình tiết tăng nặng định khung của loại tội phạm này 

cũng có các dấu hiệu của tội phạm khác như cố ý gây thương tích, gây tổn hại 

sức khỏe cho nạn nhân, làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Khi đã là dấu hiệu định 

khung thì không được coi là dấu hiệu định tội riêng biệt nữa. Do vậy, khi truy 

cứu trách nhiệm hình sự của bị can, cần hết sức lưu ý để phân biệt và định tội, 

định khung hình phạt chính xác. Tùy theo từng vụ án cụ thể để xác định là một 

tội hay hai hoặc nhiều tội. 

Ví dụ: Một người mua người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Họ biết 

rõ là nếu lấy cả 02 quả thận hoặc quả tim của nạn nhân thì người đó sẽ chết 

nhưng vẫn thực hiện. Trường hợp này phải xét xử hai tội MBN và tội giết người. 

Đây là hành vi cố ý trực tiếp, khác với hành vi làm chết người. Hành vi làm chết 

người là hành vi của người phạm tội khi thực hiện tội phạm không mong muốn 

hậu quả xảy ra hoặc không lường trước được hậu quả xảy ra. 

Tội phạm MBN và cưỡng bức lao động 

Trong pháp luật quốc tế, tội MBN vì mục đích cưỡng bức lao động và tội 

cưỡng bức lao động có rất nhiều điểm tương đồng. Cụ thể, tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO) khi thống kê số nạn nhân của nạn cưỡng bức lao động đã chỉ rõ: 

“Cưỡng bức lao động bao gồm nhiều hình thức, như làm thuê để trả nợ, buôn 

bán người và các hình thức nô lệ thời hiện đại khác” 1. Tại Hoa Kỳ, tội phạm 

MBN và tội phạm cưỡng bức lao động có khung hình phạt là hoàn toàn tương 

đương. 

Trong khi đó, pháp luật Việt Nam quy định hai tội MBN (Điều 150, 151) 

và Cưỡng bức lao động (Điều 297) là hai tội riêng biệt với khung hình phạt hoàn 

toàn khác nhau. Trong khi tội MBN quy định tại Chương XIV về Các tội xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự con người thì tội Cưỡng bức 

lao động lại nằm tại Mục 3: Các tội khác xâm phạm an toàn công cộng của 

Chương XXI về Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. 

 

 

Nếu một người có hành vi vận chuyển trẻ em tới xưởng/nhà máy để 

cưỡng bức lao động thì sẽ bị xét xử theo Điều 151 với mức hình phạt cao nhất 

lên tới tù chung thân, tuy nhiên người trực tiếp cưỡng bức, bóc lột lao động trẻ 

em chỉ có thể bị xét xử theo Điều 297 với mức hìn phạt cao nhất là phạt tù 12 

năm. 

 

                                           
1 Xem http:/www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm (truy cập ngày 09/6/2016). 
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Điều tra viên khi xác định hành vi phạm tội của tội phạm MBN vì mục đích 

cưỡng bức lao động cần phải đặc biệt lưu ý các yếu tố cấu thành hai loại tội 

phạm này, cụ thể là việc có hay không hành vi chuyển giao, tiếp nhận người 

nhằm mục đích cưỡng bức lao động. Đây là yếu tố then chốt, đặc biệt là trong 

những vụ án mà người tuyển mộ lao động cũng chính là người cưỡng bức lao 

động. 

Mặc dù việc bổ sung, sửa đổi các quy định về cưỡng bức lao động và MBN 

cho phù hợp với pháp luật quốc tế và các công ước mà Việt Nam đã ký kết là 

một bước tiến lớn của BLHS (năm 2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của BLHS (năm 2015), tuy nhiên pháp luật hình sự Việt Nam vẫn còn những 

khác biệt nhất định, khiến cho việc xử lý tội phạm MBN và cưỡng bức lao động 

cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cho nạn nhân cưỡng bức lao động trở nên 

khó khăn hơn. 



1. Xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân là công dân Việt Nam bị 

mua bán ra nước ngoài 

a. Xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân đang ở nước ngoài 

Bước 1: Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ 

quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước 

ngoài khi tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân do cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước trao 

đổi hoặc do nạn nhân, người biết việc đến trình báo, thực hiện các công việc sau: 

- Trường hợp có thông tin cho biết nạn nhân chưa được giải cứu thì thông 

báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại để phối hợp kiểm tra, xác 

minh và tổ chức giải cứu nếu xác định nguồn thông tin có căn cứ. 

- Trường hợp nạn nhân đã được giải cứu hoặc người tự khai là nạn nhân 

đến trình báo tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiến hành các hoạt 

động sau đây: 

+ Tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, thu thập tài liệu liên quan đến 

việc nạn nhân bị mua bán và các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, giấy 

tờ xuất nhập cảnh Việt Nam. 

+ Hướng dẫn nạn nhân kê khai vào Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua 

bán từ nước ngoài trở về.  

+ Thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và phối hợp với cơ quan chức 

năng nước sở tại hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân. 

+ Cấp giấy thông hành cho nạn nhân về nước đối với những trường hợp 

không có giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ. 
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+ Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định là công dân Việt Nam hoặc chưa đủ 

căn cứ xác định là nạn nhân thì gửi văn bản, kèm theo hồ sơ của người đó về 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh để xác minh. 

+ Cấp giấy thông hành cho nạn nhân đối với những trường hợp được Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh đồng ý nhận trở về. 

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức cho nạn nhân đã có giấy tờ 

xuất nhập cảnh hợp lệ về nước. 

+ Thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh về thời gian 

về nước của nạn nhân để tổ chức tiếp nhận. 

Bước 2: Cơ quan chức năng ở trong nước tiến hành xác minh, xác định 

nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm tổ chức xác minh hoặc chỉ 

đạo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có liên quan xác minh, 

đồng thời gửi văn bản cho Cục CSHS, Bộ Công an để phối hợp xác minh khi 

cần thiết. 

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu 

xác minh, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh báo cáo kết quả 

xác minh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

- Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được kết quả xác 

minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm trả lời cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài. 

Bước 3: Tổ chức tiếp nhận nạn nhân trở về: 

Nếu nạn nhân trở về qua cửa khẩu, sân bay quốc tế, thực hiện tiếp nhận 

theo quy trình sau đây: 

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 

thuộc các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc tiếp nhận như sau:  

+ Trước ngày nạn nhân dự kiến nhập cảnh ít nhất 03 (ba) ngày, Cục Quản 

lý xuất nhập cảnh thông báo về thời gian, địa điểm, danh sách nạn nhân trở về 

cho Cục CSHS, Sở Lao động thương binh và xã hội nơi có cửa khẩu nạn nhân 

trở về để phối hợp tiếp nhận. 

+ Tại cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh: thực hiện việc đối chiếu, kiểm diện 

và tiếp nhận nạn nhân; ký Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước 

ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài (nếu có); làm thủ tục nhập cảnh 

cho nạn nhân; kiểm tra hồ sơ của nạn nhân do phía nước ngoài bàn giao hoặc 

đưa cho nạn nhân mang về; nếu chưa có Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán 

từ nước ngoài trở về thì hướng dẫn nạn nhân kê khai; cấp Giấy chứng nhận về 

nước cho nạn nhân. 

+ Nếu nạn nhân có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú thì hỗ trợ tiền tàu xe 

và tiền ăn trong thời gian đi đường. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người 

không có khả năng tự trở về địa phương nơi cư trú thì thông báo cho người thân 

thích đến nhận hoặc bố trí người đưa về nơi người thân thích của nạn nhân cư 
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trú. Trường hợp nạn nhân không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng lưu trú tại 

cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân là trẻ em không nơi 

nương tựa thì bàn giao nạn nhân cho Sở Lao động thương binh và xã hội nơi có 

cửa khẩu để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

+ Thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an 

cấp tỉnh nơi nạn nhân về cư trú để quản lý, theo dõi. 

+ Tại cửa khẩu sân bay quốc tế nơi nạn nhân nhập cảnh, Cục Cảnh sát 

hình sự lấy lời khai ban đầu của nạn nhân để khai thác, thu thập thông tin, tài 

liệu về tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi mua bán người, phục vụ công tác điều 

tra, xử lý theo pháp luật. 

+ Sở Lao động thương binh và xã hội nơi có cửa khẩu sau khi nhận bàn 

giao nạn nhân từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, có trách nhiệm đưa nạn nhân vào 

cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại địa phương mình để thực 

hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

Nếu nạn nhân trở về qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt, cảng biển, thực 

hiện theo quy trình sau: 

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo cho Công an cấp tỉnh nơi có cửa 

khẩu nạn nhân nhập cảnh chậm nhất là 03 (ba) ngày trước khi nạn nhân dự kiến 

nhập cảnh để chỉ đạo Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát hình 

sự phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp nhận. 

- Công an cấp tỉnh nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh khi nhận được 

thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm trao đổi, thống nhất 

kế hoạch tiếp nhận với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Lao động thương binh 

và xã hội nơi có cửa khẩu nạn nhân nhập cảnh để phối hợp tiếp nhận. 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu nơi nạn nhân nhập cảnh chủ trì thực hiện: đối 

chiếu, kiểm diện nạn nhân; ký Biên bản giao, nhận nạn nhân bị mua bán từ nước 

ngoài trở về với cơ quan chức năng nước ngoài; hướng dẫn nạn nhân kê khai 

vào Tờ khai dành cho nạn nhân bị mua bán ra nước ngoài và làm thủ tục nhập 

cảnh cho nạn nhân, sau đó bàn giao nạn nhân cho Cơ quan Quản lý xuất nhập 

cảnh Công an cấp tỉnh.  

- Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh sau khi nhận bàn giao 

nạn nhân thì cấp Giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân và phối hợp với Phòng 

CSHS Công an cấp tỉnh lấy lời khai ban đầu của nạn nhân để khai thác, thu thập 

thông tin, tài liệu về tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi mua bán người, phục vụ 

công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Nếu nạn nhân có nguyện vọng tự trở về nơi cư trú, thì hỗ trợ tiền tàu xe 

và tiền ăn trong thời gian đi đường. 

+ Trường hợp nạn nhân là trẻ em, người không có khả năng tự trở về địa 

phương nơi cư trú thì thông báo cho người thân đến nhận hoặc bố trí người đưa 

về nơi người thân của nạn nhân cư trú. 
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+ Trường hợp nạn nhân không có nơi cư trú hoặc có nguyện vọng được 

lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, hoặc nạn nhân là trẻ em 

không nơi nương tựa thì bàn giao nạn nhân cho Sở Lao động thương binh và xã 

hội nơi có cửa khẩu tiếp nhận nạn nhân để hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

- Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận nạn 

nhân sau khi đã thực hiện các thủ tục nêu trên, thông báo cho Cơ quan Quản lý 

xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi nạn nhân về cư trú để quản lý, theo dõi. 

- Sở Lao động thương binh và xã hội sau khi nhận bàn giao nạn nhân từ 

Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có trách nhiệm đưa nạn nhân 

vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân tại địa phương mình để thực 

hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 
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Sơ đồ 3.1: Quy trình xác minh, xác định nạn nhân đang ở nước ngoài 
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Sơ đồ 3.2: Quy trình tiếp nhận nạn nhân từ nước ngoài trở về 
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b. Xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân từ nước ngoài tự trở về 

Trường hợp nạn nhân từ nước ngoài tự trở về, đến trình báo tại Đồn Biên 

phòng hoặc được Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển phát hiện tại khu vực biên 

giới, hải đảo, trên biển thực hiện theo quy trình sau đây: 

- Đồn Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện: 

- Bố trí chỗ ở tạm thời và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người khai là nạn 

nhân trong trường hợp cần thiết. 

- Lấy lời khai nạn nhân; kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nhân thân, 

quốc tịch và các thông tin tài liệu làm căn cứ xác định nạn nhân. 

- Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện 

hành vi mua bán người mà nạn nhân biết để phục vụ cho công tác điều tra tội 

phạm mua bán người. 

- Bàn giao nạn nhân cho Ủy ban nhân dân cấp xã gần nhất nơi người đó 

trình báo hoặc được phát hiện. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp 

huyện và cơ quan Công an cấp huyện thực hiện việc tiếp nhận, xác minh như đối 

với nạn nhân bị mua bán trong nước. 

Trường hợp nạn nhân từ nước ngoài tự trở về, đến trình báo tại cơ quan 

Công an hoặc chính quyền địa phương thì việc tiếp nhận, xác minh, xác định và 

hỗ trợ nạn nhân trong trường hợp này được thực hiện như trường hợp nạn nhân 

bị mua bán trong nước. 
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Sơ đồ 3.3: Xác minh, xác định, tiếp nhận nạn nhân từ nước ngoài tự trở về 

 

 

Bàn giao nạn nhân cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã gần nhất nơi 

người đó trình báo hoặc phát hiện 
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2. Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân Việt Nam bị 

mua bán trong nước 

a. Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân tự đến trình báo 

Bước 1: Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã khi tiếp nhận nạn nhân, 

người đại diện hợp pháp của nạn nhân khai báo về việc bị mua bán, có trách 

nhiệm hướng dẫn người đó kê khai vào Tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán 

trong nước và thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người khai là nạn nhân 

trong trường hợp cần thiết; thông báo cho Phòng Lao động thương binh và xã 

hội cấp huyện. 

Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện, trong thời hạn 

không quá 03 (ba) ngày kể từ khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân 

hoặc Công an cấp xã về nạn nhân, thực hiện các nội dung sau: 

- Trường hợp có giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân thì bố trí cho họ trở 

về nơi cư trú hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định. 

- Trường hợp chưa có giấy tờ, tài liệu chứng nhận nạn nhân thì gửi văn 

bản đề nghị Công an cấp huyện nơi nạn nhân cư trú hoặc nơi nạn nhân khai xảy 

ra vụ việc mua bán người để xác minh. Trong thời gian chờ xác minh, người 

khai là nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định của pháp luật. Sau 

khi có văn bản trả lời của Công an cấp huyện xác định là nạn nhân thì thực hiện 

việc hỗ trợ nạn nhân như đối với trường hợp đủ căn cứ xác định nạn nhân. 

Bước 3: Công an cấp huyện nơi người khai là nạn nhân cư trú hoặc nơi họ 

khai xảy ra vụ việc mua bán người có trách nhiệm thực hiện những việc sau: 

- Xác minh, xác định nạn nhân và trả lời kết quả trong thời hạn không quá 

20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu xác minh của Phòng 

Lao động thương binh và xã hội cấp huyện. 

- Trường hợp xác minh thấy đủ căn cứ xác định là nạn nhân, cấp Giấy xác 

nhận nạn nhân bị mua bán, gửi kết quả xác minh và giấy xác nhận này về Phòng 

Lao động thương binh và xã hội để giải quyết việc hỗ trợ cho nạn nhân. 

- Đối với các vụ việc phức tạp hoặc việc xác minh liên quan đến nhiều địa 

phương thì Công an cấp huyện báo cáo Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) chỉ 

đạo việc xác minh; trong trường hợp này thời hạn xác minh trả lời kết quả không 

được quá 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Công an cấp huyện. Sau khi 

xác minh, nếu đủ căn cứ xác định nạn nhân thì cơ quan xác minh trả lời và cấp 

Giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán và thông báo cho Công an cấp huyện.  

b. Xác minh, xác định nạn nhân được giải cứu 

- Cơ quan giải cứu gồm Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển thực 

hiện theo quy trình sau đây: 

- Trường hợp người được giải cứu có đủ căn cứ để xác định nạn nhân thì 

thực hiện việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân; cấp Giấy xác nhận nạn 
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nhân bị mua bán; bàn giao nạn nhân cho Phòng Lao động thương binh và xã hội 

cấp huyện nơi giải cứu. 

- Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì sau khi thực hiện 

việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cơ quan giải cứu bàn giao người được giải cứu cho 

Phòng Lao động thương binh và xã hội của địa phương đó để đưa vào cơ sở bảo 

trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân hoặc nhà tạm lánh. 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi giải cứu nạn nhân thực 

hiện quy trình như sau: 

+ Trường hợp người được giải cứu đã được cấp Giấy xác nhận nạn nhân 

bị mua bán thì thực hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 

+ Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì gửi văn bản đề 

nghị Công an cấp huyện nơi người được giải cứu xác minh, xác định nạn nhân; 

khi có kết quả xác minh thì giải quyết các thủ tục như đối với trường hợp nạn 

nhân bị mua bán trong nước. 

Trong hai trường hợp trên, Công an cấp huyện nơi người được giải cứu 

thực hiện việc xác minh, xác định nạn nhân và trả lời kết quả cho Phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội. Trường hợp Công an cấp huyện xác định không 

phải là nạn nhân, Trưởng phòng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối 

hợp với Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân làm các thủ 

tục đưa người được giải cứu ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân theo quy định của pháp luật.  
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Sơ đồ 5.4: Quy trình tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công 

dân Việt Nam bị mua bán trong nước 
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3. Tiếp nhận, xác minh, xác định và trao trả nạn nhân là người nước 

ngoài bị mua bán tại Việt Nam 

a. Tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân 

- Trường hợp nạn nhân chưa được giải cứu thực hiện theo quy trình sau: 

Khi nhận được thông tin, tài liệu về nạn nhân do cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan, tổ chức trong nước trao đổi hoặc do 

người biết việc đến trình báo, cơ quan tiếp nhận thông tin có trách nhiệm báo 

ngay cho Phòng CSHS Công an cấp tỉnh nơi nạn nhân bị giữ để xác minh, điều 

tra, giải cứu. 

- Trường hợp nạn nhân đã được giải cứu hoặc là nạn nhân tự trình báo 

thực hiện theo quy trình sau: 

- Cơ quan Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển nơi giải cứu nạn nhân hoặc 

cơ quan Công an (cấp xã, huyện, tỉnh) nơi tiếp nhận người khai là nạn nhân thực 

hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân nếu thấy cần thiết và chuyển 

ngay người đó đến Phòng Lao động thương binh và xã hội nơi nạn nhân được 

giải cứu hoặc nơi gần nhất nạn nhân khai báo về việc bị mua bán. Trường hợp 

người được giải cứu có đủ căn cứ xác định nạn nhân thì cơ quan giải cứu cấp 

Giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán trước khi chuyển giao. 

- Phòng Lao động thương binh và xã hội, sau khi tiếp nhận nạn nhân, thực 

hiện ngay các việc sau: 

+ Đưa nạn nhân vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân và 

báo cáo Sở Lao động thương binh và xã hội để chỉ đạo việc hỗ trợ nạn nhân 

trong thời gian chờ xác minh. 

+ Thông báo cho Sở Ngoại vụ nơi nạn nhân được lưu giữ biết để thực 

hiện công tác đối ngoại theo quy định. 

+ Thông báo cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh. 

- Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh khi nhận được thông 

tin về nạn nhân khẩn trương tiếp xúc với nạn nhân và thực hiện các việc sau: 

+ Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của nạn 

nhân tại Việt Nam; lấy lời khai sơ bộ (nếu nạn nhân không biết tiếng Việt thì sử 

dụng người phiên dịch trong quá trình lấy lời khai). 

+ Chụp 06 ảnh cỡ 4cmx6cm và hướng dẫn nạn nhân kê khai vào Tờ khai 

dùng cho nạn nhân bị mua bán trong nước. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, 

người không biết tiếng Việt thì phiên dịch ghi lại theo lời khai của họ. 

+ Báo cáo về Cục Quản lý xuất nhập cảnh và gửi kèm theo hồ sơ về nạn nhân. 

+ Trường hợp không đủ căn cứ xác định nạn nhân thì phải có văn bản đề 

nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an cấp tỉnh nơi người đó khai bị mua bán 

hoặc được giải cứu để tiến hành xác minh. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể 

từ ngày nhận được yêu cầu xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an cấp tỉnh 
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phải trả lời kết quả cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh đó để 

báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

- Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về 

nạn nhân của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh, Cục Quản lý 

xuất nhập cảnh kiểm tra các thông tin liên quan đến việc nhập xuất cảnh, cư trú 

của nạn nhân và có văn bản trao đổi với Cục Lãnh sự kèm theo Tờ khai dùng 

cho nạn nhân bị mua bán trong nước, 03 (ba) ảnh và Giấy xác nhận nạn nhân bị 

mua bán và các tài liệu liên quan (nếu có). 

- Trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Cục 

Quản lý xuất nhập cảnh, Cục Lãnh sự có trách nhiệm gửi công hàm cho cơ quan 

đại diện ngoại giao của nước nạn nhân khai có quốc tịch (hoặc thường trú) để 

yêu cầu việc bảo hộ, xác minh, nhận trở về nạn nhân. 
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Sơ đồ 3.5: Quy trình tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là người nước 

ngoài bị mua bán tại Việt Nam

 
(Trường hợp nạn nhân đã được giải cứu) 
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b. Trao trả nạn nhân 

Bước 1: Cục Lãnh sự khi nhận được công hàm của cơ quan đại diện ngoại 

giao của nước mà nạn nhân là công dân (hoặc thường trú) trả lời đồng ý nhận trở 

về, có trách nhiệm thống nhất với phía nước ngoài về thời gian, cửa khẩu, phương 

tiện chuyên chở nạn nhân về nước, sau đó thông báo bằng văn bản và chuyển giấy 

tờ xuất, nhập cảnh của nạn nhân cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh. 

Bước 2: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ 

ngày nhận được thông báo của Cục Lãnh sự có trách nhiệm thực hiện: 

- Cấp hoặc gia hạn tạm trú cho nạn nhân (theo quy định tại Thông tư 01 thì 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm cấp thị thực xuất cảnh. Tuy nhiên theo 

quy định mới tại Luật xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài thì không cần 

cấp thị thực xuất cảnh cho người nước ngoài). 

- Thông báo kế hoạch đưa nạn nhân về nước cho Cơ quan Quản lý xuất nhập 

cảnh Công an cấp tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội nơi đang lưu giữ nạn 

nhân; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế hoặc Bộ đội biên phòng cửa khẩu đường 

bộ nơi nạn nhân sẽ xuất cảnh; các tổ chức quốc tế (nếu có liên quan) để phối hợp 

đưa nạn nhân về nước. 

- Chuyển cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi lưu giữ 

nạn nhân giấy tờ xuất nhập cảnh và các tài liệu liên quan đến nạn nhân để thực hiện 

thủ tục đưa nạn nhân về nước. 

Bước 3: Sở Lao động thương binh và xã hội nơi lưu giữ nạn nhân chỉ đạo cơ 

sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân đưa nạn nhân tới cửa khẩu và phối 

hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc đưa nạn nhân về nước. 

Bước 4: Tại cửa khẩu đưa nạn nhân về nước, Cơ quan Quản lý xuất nhập 

cảnh Công an cấp tỉnh nơi nạn nhân được lưu giữ phối hợp với Đồn Công an cửa 

khẩu sân bay quốc tế thực hiện các thủ tục xuất cảnh cho nạn nhân (nếu nạn nhân 

về bằng đường hàng không) hoặc bàn giao cho Bộ đội biên phòng nơi có cửa khẩu 

quốc tế đường bộ để trao trả nạn nhân cho phía nước ngoài (nếu nạn nhân về bằng 

đường bộ). 

Lưu ý: 

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG là văn bản 

quy phạm pháp luật của Việt Nam. Vì vậy, những quy định về trình tự, thủ tục xác 

minh, tiếp nhận và trao trả nạn nhân nêu tại Thông tư liên tịch, nếu khác với quy 

định tại các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên, 

thì phải thực hiện theo điều ước hoặc thỏa thuận, quốc tế đó. 

Hiện nay, Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác song phương về phòng, chống 

mua bán người với các quốc gia gồm: Trung Quốc (năm 2010), Thái Lan (2008), 
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Cam-pu-chia (2005), Lào (2010), Vương quốc Anh và Cộng hòa Ai-len (năm 

2018). Để triển khai thực hiện công tác xác minh, tiếp nhận nạn nhân theo quy định 

tại các Hiệp định, Việt Nam đã ký Thỏa thuận song phương với Cam-pu-chia và 

với Thái Lan về Quy trình chuẩn trong xác định và hồi hương nạn nhân bị mua bán 

trở về, trong đó quy định chi tiết về trình tự, thủ tục xác định và hồi hương nạn 

nhân. Riêng đối với Lào, hai bên không cần ký Quy trình chuẩn về vấn đề này vì 

quy trình xác minh, tiếp nhận đã được nêu khá chi tiết tại Hiệp định. Đối với Trung 

Quốc, hiện nay hai bên vẫn đang trao đổi, thống nhất để đi đến ký kết Thỏa thuận 

về tiêu chí xác định nạn nhân và quy trình chuẩn trong xác minh, tiếp nhận nạn 

nhân.  

Vì vậy, khi xác định, xác minh, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán từ các nước 

này trở về, cần phải xem xét cả những quy định tại các Hiệp định này, nếu điểm 

nào không trùng với quy định tại Thông tư liên tịch 01 thì phải thực hiện theo quy 

định của Hiệp định. Cụ thể:  

- Về tiêu chí xác định nạn nhân, có thể có những tiêu chí theo quy định tại 

Nghị định 62/2012/NĐ-CP của Việt Nam thì đó là nạn nhân, nhưng theo quy định 

tại Hiệp định thì không phải là nạn nhân và ngược lại.  

- Về bản khai dành cho nạn nhân: hiện nay Việt Nam đã thống nhất với 

Cam-pu-chia và Lào về mẫu tờ khai dành cho nạn nhân bị mua bán. Vì vậy, đối với 

nạn nhân bị mua bán ở Lào và Cam-pu-chia cần phải sử dụng mẫu tờ khai này, chứ 

không dùng mẫu tờ khai theo quy định tại Thông tư 01. 

- Về cơ quan đầu mối tiếp nhận, ký biên bản bàn giao nạn nhân tại cửa khẩu. 

- Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01, Đồn biên phòng cửa khẩu nơi 

nạn nhân nhập cảnh có trách nhiệm chủ trì: đối chiếu, kiểm diện nạn nhân và ký 

Biên bản giao nhận nạn nhân với các cơ quan chức năng nước ngoài. 

- Tuy nhiên, tại Thỏa thuận với Cam-pu-chia thì trách nhiệm đó thuộc về 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh 

được Bộ Công an ủy quyền. 

- Tại Hiệp định với Trung Quốc quy định “Một bên sẽ thông báo cho Bên kia 

thông qua đường ngoại giao hoặc hợp tác của Công an hai bên để trao đổi, phối hợp 

thu xếp hồi hương”. Như vậy, việc Công an hai bên có thể trực tiếp phối hợp trong 

việc hồi hương nạn nhân. 

 


