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I. CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ MÀ VIỆT NAM THAM GIA KÝ KẾT VỀ HỖ TRỢ 

NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN 

1. Nghị định thư Palermo 

Điều 6. Hỗ trợ và bảo vệ các nạn nhân của việc buôn bán người 

1. Trong những trường hợp thích hợp và trong chừng mực có thể theo pháp 

luật trong nước, mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo vệ sự riêng tư và nhân thân của 

các nạn nhân của việc buôn bán người bằng những biện pháp, bao gồm, không kể 

những biện pháp khác, việc tiến hành tố tụng pháp lý đối với hành vi buôn bán đó 

một cách bí mật. 

2. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng hệ 

thống pháp luật và hành chính của nước mình có những biện pháp để cung cấp 

cho các nạn nhân của việc buôn bán người: 

a) Thông tin thích hợp về toà án và thủ tục hành chính; 

b) Sự hỗ trợ để các nạn nhân được trình bày các quan điểm và mối quan 

ngại của họ và được xem xét trong những giai đoạn thích hợp của quá trình tố 

tụng hình sự đối với người phạm tội, theo cách thức không làm ảnh hưởng đến 

quyền bào chữa. 

3. Mỗi quốc gia thành viên sẽ cân nhắc việc áp dụng những biện pháp để 

các nạn nhân của việc buôn bán người có thể phục hồi về thể chất, tinh thần và xã 

hội, tuỳ từng trường hợp cụ thể, bao gồm cả việc hợp tác với các tổ chức phi chính 

phủ, các tổ chức liên quan khác và các thiết chế xã hội dân sự, và đặc biệt là cung 

cấp: 

a) Nơi ở thích hợp; 

b) Những hướng dẫn và thông tin, đặc biệt đối với các quyền hợp pháp của 

các nạn nhân của việc buôn bán người bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được; 

c) Hỗ trợ y tế, tinh thần và vật chất; và 

d) Các cơ hội việc làm, giáo dục và đào tạo. 

4. Trong khi áp dụng các quy định của điều này, mỗi quốc gia thành viên 

sẽ xem xét đến độ tuổi, giới tính và những nhu cầu đặc biệt của nạn nhân của việc 
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buôn bán người, cụ thể là những nhu cầu đặc biệt của trẻ em, bao gồm cả nhà ở, 

giáo dục và sự chăm sóc thích hợp. 

5. Mỗi quốc gia thành viên sẽ cố gắng bảo đảm sự an toàn thân thể cho các 

nạn nhân của việc buôn bán người khi họ đang ở trong lãnh thổ của quốc gia đó. 

6. Mỗi quốc gia thành viên sẽ bảo đảm rằng trong hệ thống pháp luật quốc 

gia của mình có các biện pháp giúp cho các nạn nhân của việc buôn bán người có 

thể được đền bù cho những thiệt hại mà họ phải chịu. 

2. Công ước  ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ 

nữ và trẻ em 

Điều 14. Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán  

 1. Mỗi Bên sẽ ban hành hướng dẫn hoặc thủ tục quốc gia để xác định đúng 

nạn nhân của hành vi buôn bán người và khi thích hợp, có thể phối hợp với các tổ 

chức ngoài công lập hỗ trợ nạn nhân có liên quan.  

 2. Trường hợp việc buôn bán người xảy ra ở hai hay nhiều Bên, mỗi Bên 

phải tôn trọng và công nhận việc xác định nạn nhân của hành vi buôn bán người 

do các cơ quan có thẩm quyền của Bên nhận tiến hành;  

 3. Trừ khi nạn nhân có thông báo khác, việc xác định nạn nhân phải được 

Bên nhận thông báo cho Bên gốc mà không chậm trễ bất hợp lý.  

 4. Mỗi Bên sẽ xem xét thông qua các biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp 

thích hợp khác cho phép nạn nhân bị buôn bán được ở lại trong lãnh thổ của mình, 

tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy từng trường hợp cụ thể. Mỗi Bên sẽ có sự cân nhắc 

thích đáng với các nhân tố nhân đạo và trắc ẩn.  

 5. Mỗi Bên phải đảm bảo an toàn thân thể cho các nạn nhân bị buôn bán 

khi họ ở trong lãnh thổ của Bên đó.  

 6. Trong các trường hợp thích hợp và trong phạm vi được luật pháp nước 

mình cho phép, mỗi Bên có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư và nhân dạng của nạn 

nhân bị buôn bán, cùng với các quy định khác, bao gồm quy định bảo mật với các 

thủ tục pháp lý liên quan đến vụ việc buôn bán người.  

 7. Mỗi Bên, phù hợp với quy định, quy chế, pháp luật và chính sách của 

quốc gia, trong từng trường hợp cụ thể, cân nhắc không áp dụng hình phạt hoặc 

trách nhiệm hành chính đối với nạn nhân bị buôn bán vì hành vi trái pháp luật của 

người này nếu những hành vi trái pháp luật đó là hệ quả trực tiếp của hành vi buôn 

bán người.  

 8. Mỗi Bên sẽ không giam giữ những người được cơ quan có thẩm quyền 

trong nước mình xác định là nạn nhân bị buôn bán, tại các trung tâm giam giữ, 
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trại giam vào bất kỳ thời điểm nào trước, trong hoặc sau khi hoàn tất các thủ tục 

pháp lý hành chính, dân sự, hình sự để xử lý vụ việc buôn bán người.  

 9. Mỗi Bên sẽ thông tin cho các nạn nhân bị buôn bán đã được xác định 

trong thời gian phù hợp, các thông tin về bản chất của sự bảo vệ, hỗ trợ và giúp 

đỡ mà họ được hưởng theo pháp luật quốc gia, và theo Công ước này;  

 10. Mỗi Bên phải, khi phù hợp, chăm sóc và hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn 

bán trong các tình huống thích hợp, hợp tác với các tổ chức ngoài công lập có liên 

quan hoặc các tổ chức, các nhân tố khác của xã hội, bao gồm:  

 a. Chỗ lưu trú phù hợp;  

b. Tư vấn và thông tin, đặc biệt là liên quan đến quyền hợp pháp của nạn 

nhân, bằng ngôn ngữ mà nạn nhân bị buôn bán có thể hiểu;  

c. Hỗ trợ y tế, tâm lý và vật chất; và  

d. Các cơ hội có việc làm, giáo dục và đào tạo.  

 11. Mỗi quốc gia nỗ lực tốt nhất để hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán trong 

việc tái h a nhập xã hội nơi quốc gia mà nạn nhân đã rời đi.  

 12. Mỗi Bên, khi áp dụng các quy định của Điều này, phải tính đến tuổi, 

giới tính và nhu cầu đặc biệt của nạn nhân bị buôn bán, nhất là nhu cầu đặc biệt 

của trẻ em.  

 13. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng hệ thống pháp luật trong nước có các biện 

pháp cho phép nạn nhân bị buôn bán có khả năng được bồi thường vì các thiệt hại 

phải gánh chịu.  

 14. Mỗi Bên sẽ quy định về việc phân phối phù hợp các quỹ, bao gồm cả 

việc thành lập quỹ tín thác quốc gia để phục vụ việc chăm sóc và hỗ trợ cho nạn 

nhân bị buôn bán.  

    II. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN 

1. Đối tượng và chế độ hỗ trợ 

1.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật PCMBN ngày 29 tháng 3 năm 2011. 

- Nghị định số 62/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 08 năm 2012 

quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, 

người thân thích của họ. 

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 01 năm 2013 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCMBN. 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 Quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 
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- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 hướng 

dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CPngày 11 tháng 01 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCMBN. 

- Thông tư 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính, 

Bộ LĐTBXH quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội 

dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nạn quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật PCMBN. 

1.2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ 

Điều 32 Luật PCMBN quy định: nạn nhân là công dân Việt Nam, người không 

quốc tịch thường trú ở Việt Nam, thì tùy trường hợp quy định tại các Điều 33, 34, 

35, 36, 37 và 38 của Luật này được hưởng các hỗ trợ sau đây: 

- Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại. 

- Hỗ trợ y tế. 

- Trợ giúp pháp lý. 

- Hỗ trợ học văn hóa, học nghề. 

- Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn. 

Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt Nam, thì tùy trường hợp 

quy định tại các Điều 33, 34, 35, 36 của Luật này được hưởng các chế độ hỗ trợ 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 

Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân, thì tùy trường hợp quy định tại các 

Điều 33, 34, 35 của Luật này được hưởng các chế độ hỗ trợ quy định tại các điểm 

a, b và c khoản 1 Điều này. 

1.3. Chế độ hỗ trợ 

- Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại (Điều 33) 

Trong trường hợp cần thiết, nạn nhân được bố trí chỗ ở tạm thời, được hỗ trợ 

về ăn, mặc và các vật dụng cá nhân thiết yếu khác trên cơ sở điều kiện thực tế và 

đặc điểm về lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khoẻ của nạn nhân. Nạn nhân có 

nguyện vọng trở về nơi cư trú mà không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn 

trong thời gian đi đường thì được hỗ trợ các khoản chi phí này. 

- Hỗ trợ y tế (Điều 34) 

Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, 

nếu nạn nhân cần được chăm sóc y tế để phục hồi sức khoẻ thì được xem xét hỗ 

trợ chi phí khám, chữa bệnh. 
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- Hỗ trợ tâm lý (Điều 35) 

Nạn nhân được hỗ trợ để ổn định tâm lý trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo 

trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

- Trợ giúp pháp lý (Điều 36) 

Nạn nhân được tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại và được 

trợ giúp pháp lý để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi 

bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến 

vụ việc MBN. 

- Hỗ trợ học văn hóa, học nghề (Điều 37) 

Nạn nhân là người chưa thành niên thuộc hộ nghèo, nếu tiếp tục đi học thì 

được hỗ trợ tiền học phí, tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập trong năm 

học đầu tiên. 

Nạn nhân khi trở về địa phương, nếu thuộc hộ nghèo thì được xem xét hỗ trợ 

học nghề. 

- Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn (Điều 38) 

Nạn nhân khi trở về địa phương, nếu thuộc hộ nghèo thì được hỗ trợ một lần 

tiền trợ cấp khó khăn ban đầu. 

Nạn nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh thì được xem xét tạo 

điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật. 

2. Các nguyên tắc hỗ trợ nạn nhân 

Các nguyên tắc hỗ trợ nạn nhân được hệ thống từ các văn bản của Tổ chức Di 

cư quốc tế IOM, Nghị định thư Palermo của Liên hiệp quốc về phòng ngừa, trấn áp 

và trừng phạt BBN, đặc biệt là buôn bán PNTE, Công ước xoá bỏ mọi hình thức 

phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, khuyến nghị và hướng dẫn của ASEAN về bảo 

vệ quyền của trẻ em nạn nhân của BBN ở Đông Nam Á. Ở Việt Nam, Luật PCMBN 

cũng đã đưa ra các quy định về quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, làm cơ sở cho việc 

thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân. 

2.1. Nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người 

- Trong quá trình bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân cần tôn trọng và bảo vệ các 

quyền con người như quyền tự do thân thể; tôn trọng nhân phẩm, danh dự, không 

phân biệt đối xử; quyền được sống; được bảo vệ không bị bạo lực về thể chất; 

quyền không bị lạm dụng, tấn công tình dục; quyền được gia đình, bạn bè lắng 

nghe, chia sẻ; quyền được hưởng phúc lợi xã hội; quyền được ra quyết định với 

những vấn đề của cá nhân; quyền được quyết định hôn nhân; quyền được học 

hành; được dành thời gian cho bản thân; quyền được phát biểu ý kiến. Việc thực 

hiện nguyên tắc về tôn trọng và bảo vệ quyền con người đòi hỏi xuyên suốt trong 
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mọi hoạt động hỗ trợ nạn nhân, các quá trình, các giai đoạn hỗ trợ nhằm đảm bảo 

thực hiện các quyền của nạn nhân. 

- Tôn trọng nạn nhân thể hiện thông qua việc đối xử công bằng với nạn nhân, 

quan tâm tới mối quan ngại và nhu cầu của mỗi nạn nhân; không phán xét, không 

kì thị và lưu ý tới sự khác biệt về văn hóa, dân tộc; tôn trọng tinh thần và thể chất 

của họ. 

2.2. Sự đồng thuận của nạn nhân 

- Tất cả các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của MBN phải được thực hiện với 

sự đồng thuận dựa trên tinh thần nạn nhân đã được thông báo đầy đủ về các thông 

tin, chương trình hỗ trợ. Các thông tin về các thủ tục, chính sách liên quan, các 

dịch vụ của các tổ chức cung cấp cho nạn nhân phải được giải thích, mô tả đầy đủ 

và phù hợp để nạn nhân hiểu đúng trước khi họ đồng ý với bất kỳ đề nghị hay 

hoạt động hỗ trợ nào. 

- Để đạt được sự đồng thuận tự nạn nhân, người cung cấp hỗ trợ cần dành 

thời gian trao đổi, giải thích và xây dựng lòng tin với nạn nhân. Việc cung cấp 

thông tin cần được lưu ý như độ chính xác, nguồn cung cấp, thông tin đầy đủ giúp 

cho nạn nhân có sự lựa chọn tốt nhất (cái gì, ở đâu, như thế nào, bao giờ...); mô 

tả chi tiết các điểm mạnh, hạn chế của dịch vụ được cung cấp, thủ tục, kết quả, 

các nguy cơ liên quan, sử dụng các mẫu biểu cung cấp thông tin và thể hiện sự 

đồng thuận. Sự đồng thuận được thực hiện thông qua quá trình tiếp xúc với nạn 

nhân, tạo điều kiện cho nạn nhân trình bày các ý kiến, quan điểm của họ; lựa chọn 

cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn, trách nhiệm để làm việc với nạn nhân nhằm 

có được sự đồng thuận. 

- Trong trường hợp nạn nhân là người dân tộc, không hoặc khó hiểu tiếng 

phổ thông (Kinh) thì cần có phiên dịch. Phiên dịch phải là người có hiểu biết nhất 

định về vấn đề này, có thái độ phù hợp trong ứng xử các nguyên tắc bảo vệ và hỗ 

trợ nạn nhân. Trường hợp nạn nhân là trẻ em, cần phải hỏi ý kiến của người giám 

hộ cho bất kỳ hoạt động nào có liên quan. Các quan điểm của trẻ em phải được 

tôn trọng, và cho phép trẻ được bày tỏ và cân nhắc các ý kiến của trẻ. Trẻ em là 

nạn nhân cũng phải được cung cấp các thông tin đầy đủ phù hợp với sự hiểu biết 

của trẻ trong cả quá trình hỗ trợ. 

2.3. Không phân biệt đối xử 

Các cơ quan tổ chức cung cấp các hỗ trợ cho nạn nhân phải quy định bằng 

văn bản và thực hiện các chính sách và đảm bảo sự hỗ trợ không phân biệt đối xử, 

dựa trên giới tính, xu hướng tình dục, lứa tuổi, khuyết tật, màu da, tầng lớp xã hội, 

chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, quan điểm chính trị và các tình trạng khác. Các cơ 

quan tổ chức cung cấp các hỗ trợ cho nạn nhân cũng cần đảm bảo các đối tác của 

mình cũng có trách nhiệm như trên. 
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2.4. Đảm bảo tính bí mật và riêng tư 

- Bảo mật thông tin là nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân hỗ trợ nạn nhân. 

Tất cả mọi thông tin, trao đổi liên quan đến nạn nhân đều phải đảm bảo quyền 

được bảo mật và riêng tư của nạn nhân. Việc bảo mật thông tin bao gồm các thông 

tin liên quan đến nạn nhân như danh tính, thông tin cá nhân, nhận dạng, do nạn 

nhân hoặc do các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ y tế, xã hội, pháp lý cho nạn 

nhân cung cấp. 

- Các biện pháp bảo mật thông tin như: việc thu thập, chia sẻ thông tin liên 

quan đến nạn nhân phải được thực hiện trên nguyên tắc giới hạn trong “cần thiết 

phải biết" và chỉ với những cán bộ trực tiếp tham gia các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ 

nạn nhân mới có quyền tiếp cận hồ sơ của nạn nhân và với sự đồng thuận của nạn 

nhân. Các dữ liệu thông tin cá nhân phải được cân nhắc, không được tiết lộ ra 

ngoài các cơ quan liên quan. Trường hợp cần chia sẻ thông tin cho các cơ quan 

liên quan, cần phải đảm bảo không làm tăng lên nguy cơ bất lợi, ảnh hưởng đến 

sự an toàn và tái hòa nhập của nạn nhân. Trường hợp thông tin về nạn nhân có thể 

gây nguy hiểm đến sự an toàn thì không nên chia sẻ, trừ khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Nếu cần chia sẻ thông tin thì phải được sự đồng ý của nạn nhân; đảm bảo 

riêng tư, tạo sự an toàn và chất lượng của thông tin; không làm phiền, không cắt 

ngang, không tạo sự ngờ vực của nạn nhân, không làm ảnh hưởng đến cảm xúc 

của nạn nhân, thông báo đầy đủ cho nạn nhân mục đích, người tham gia, địa điểm, 

không làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi, tái hòa nhập. Tổ chức, cá nhân sử 

dụng dữ liệu thông tin cá nhân của nạn nhân phải cam kết bảo mật. Trường hợp 

nạn nhân là trẻ em thì việc chia sẻ thông tin phải được sự đồng ý của người giám 

hộ. 

- Để thực hiện bảo mật thông tin của nạn nhân, cần thực hiện mã hoá hồ sơ 

của nạn nhân, thống nhất các chỉ số thông tin có thể được chia sẻ và các hồ sơ này 

cần được cất giữ nơi an toàn, chỉ người có trách nhiệm mới được tiếp cận. Các 

thông tin cá nhân nạn nhân không để ở nơi công cộng, không trao đổi thông tin cá 

nhân nạn nhân này cho nạn nhân khác. 

2.5. Nhận thức về bản thân và sự tham gia 

- Các tổ chức và cá nhân hỗ trợ nạn nhân cần khuyến khích nạn nhân nhận 

ra nhu cầu của mình trong việc ra các quyết định liên quan đến bản thân; cố gắng 

cùng làm việc với nạn nhân và giúp họ lấy lại niềm tin, sự tự tin để kiểm soát cuộc 

sống và tương lai của mình. Tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của nạn nhân 

trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến nạn nhân. 

- Việc nhận bản thân là nạn nhân của tội phạm MBN cũng bao gồm việc giúp 

nạn nhân nhận ra các quyền và nghĩa vụ của mình. Luật PCMBN đã quy định các 
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quyền và nghĩa vụ của nạn nhân như: Được đề nghị cơ quan, tổ chức, người có 

thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích khi bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài 

sản; Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ theo quy định của Luật 

PCMBN; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; Cung cấp thông 

tin liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về PCMBN cho cơ quan, tổ chức, 

người có thẩm quyền và thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan 

đến vụ việc MBN. 

2.6. Chăm sóc và đối xử riêng biệt 

- Mặc dù nạn nhân của MBN có những trải nghiệm và hoàn cảnh tương tự 

nhưng cần nhận thức được sự khác nhau của mỗi cá nhân về văn hoá, giới tính, 

tuổi tác, sự trải nghiệm trước và sau khi bị buôn bán. Vì vậy các hỗ trợ phải được 

cá nhân hoá một cách phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi nạn nhân. 

- Các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nạn nhân phải hiểu và tôn trọng tính riêng biệt 

của mỗi nạn nhân, việc chăm sóc và bảo vệ phải theo từng trường hợp cụ thể và 

trong mọi giai đoạn. Đối với trẻ em, việc chăm sóc và đối xử cũng cần được quan 

tâm theo độ tuổi, trình độ văn hóa, năng lực, sự chín chắn, dân tộc, tôn giáo. 

- Việc chăm sóc, đối xử cá nhân hóa dựa trên việc cung cấp đầy đủ thông tin, 

giải thích rõ ràng, đánh giá toàn diện để giúp nạn nhân đưa ra phương án tối ưu 

cho bản thân họ. 

2.7. Chăm sóc liên tục và toàn diện 

- Các dịch vụ được cung cấp thường là một phần của giải pháp tổng thể giúp 

cho sự phục hồi của nạn nhân, do vậy cần cung cấp dịch vụ môt cách toàn diện, 

liên tục, thân thiện, bao gồm về sức khoẻ, tâm lý xã hội, pháp lý, kinh tế. Việc 

cung cấp dịch vụ phải liên tục trong mọi quá trình, giai đoạn bảo vệ, tái hoà nhập 

cộng đồng, ở mọi nơi. Các dịch vụ cần đạt tiêu chuẩn nhất định, phù hợp với tình 

trạng về thể chất, tâm lý, xã hội của mỗi nạn nhân. Việc chăm sóc toàn diện và 

liên tục bao gồm cả các dịch vụ hỗ trợ và cách thức cung cấp các dịch vụ. 

- Nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ phù hợp và có chất lượng, liên tục và 

toàn diện, đáp ứng nhu cầu của nạn nhân thì cần có sự hợp tác, phối hợp của các 

cơ quan, tổ chức liên quan thông qua các thoả thuận hợp tác và cơ chế chuyển 

tuyến trong việc cung cấp các dịch vụ thích hợp cho nạn nhân. 

2.8. Phân bổ công bằng các nguồn lực 

Các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ cho nạn nhân cần phân bổ và cung 

cấp tất cả các nguồn lực một cách công bằng, hợp lý, theo nhu cầu của nạn nhân. 

Các cơ quan này cần giúp cho nạn nhân tiếp cận tất cả các nguồn lực hiện có bao 
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gồm các dich vụ do các tổ chức chính phủ, các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ 

chức quốc tế và liên kết giữa các tổ chức. 

2.9. Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em 

- Tất cả sự giúp đỡ và bảo vệ cho trẻ em phải dựa trên nguyên tắc vì lợi ích 

tốt nhất của trẻ. Các tổ chức, cá nhân, nhà nước, tư nhân, cơ sở xã hội, toà án, 

chính quyền đều phải quan tâm đến lợi ích tốt nhất cho trẻ. 

- Cần nhạy cảm với các nhu cầu đặc biệt và hoàn cảnh khó khăn của trẻ để 

bảo vệ và dành sự chăm sóc đặc biệt cho trẻ. Các dịch vụ cần “cá nhân hóa” để 

phù hợp với nhu cầu của trẻ, có sự tham gia nhiều nhất của trẻ; thực hiện các biện 

pháp giảm mặc cảm và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ. Nạn nhân là trẻ 

em có những nhu cầu khác biệt so với người lớn vì vậy các em cũng cần được bảo 

vệ, chăm sóc và hỗ trợ phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu và tâm sinh lý. Nguyên tắc 

vì lợi ích tốt nhất cho trẻ phải được thực hiện trong mọi giai đoạn chăm sóc và 

bảo vệ nạn nhân. 

- Trường hợp không rõ tuổi của trẻ và không có giấy tờ hợp pháp chứng thực 

tuổi của trẻ, tùy từng trường hợp và cách thức để xác định độ tuổi để có những 

biện pháp tiếp cận, hỗ trợ và bảo vệ phù hợp. Nên tạm thời coi những nạn nhân 

này là trẻ em để giúp họ được hưởng các ưu đãi trong chế độ hỗ trợ. 

3. Quy trình, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 

Theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 

30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCMBN, 

“quy trình hỗ trợ nạn nhân là toàn bộ các bước, các dịch vụ hỗ trợ do các cơ quan, 

tổ chức cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm giúp nạn nhân ổn định 

về tâm lý, thể chất, các điều kiện xã hội cần thiết để hòa nhập cộng đồng, xã hội”. 
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3.1. Tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân 

- UBND cấp xã, Phòng LĐTBXH cấp huyện, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan giải cứu, tiếp 

nhận nạn nhân thuộc BĐBP, Công an, Cảnh sát biển chịu trách nhiệm tổ chức tiếp 

nhận và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. 

- Các cơ quan dẫn chiếu ở trên khi tiếp nhận nạn nhân phải thực hiện ngay 

việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu về ăn, mặc, ở; thông báo cho nạn nhân về chế độ 

chính sách hỗ trợ và làm thủ tục cho nạn nhân trở về nơi cư trú; tư vấn cho nạn 

nhân biết loại phương tiện mà họ sử dụng, quãng đường và thời gian đi đường; 

báo tin cho gia đình, người thân trước khi đưa nạn nhân trở về. 

- Trường hợp nạn nhân cần có sự hỗ trợ, hoặc chưa có đầy đủ các thông tin 

để đưa trở về nơi cư trú thì cơ quan tiếp nhận làm các thủ tục đưa nạn nhân tới 

các cơ sở bảo trợ xã hội, hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân nơi tiếp nhận để có biện 

pháp hỗ trợ phù hợp. 

3.2. Hỗ trợ phục hồi, chuẩn bị điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng 

- Hỗ trợ phục hồi và chuẩn bị các điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng 

là giai đoạn thực hiện tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Các cơ 

sở này cung cấp dịch vụ giúp nạn nhân ổn định về tâm lý, kỹ năng sống trước khi 

đưa nạn nhân trở về cộng đồng. Thời gian lưu trú tối đa tại các cơ sở bảo trợ xã 

hội là 60 (sáu mươi) ngày; thời gian lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân tùy thuộc 

vào điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở. 

- Các hỗ trợ trong giai đoạn này gồm: hỗ trợ chăm sóc y tế, trợ giúp pháp lý 

cho nạn nhân; tư vấn về học nghề, việc làm, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối 

với nạn nhân; liên hệ, giới thiệu nạn nhân đến các cơ sở dạy nghề phù hợp; tư vấn 

tâm lý, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 

3.3. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng 

- Hòa nhập cộng đồng là giai đoạn đưa nạn nhân trở về cộng đồng sau khi đã 

được hỗ trợ phục hồi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước thiết lập lại 

một cách bình thường các quan hệ với gia đình và xã hội. Thời gian hòa nhập phụ 

thuộc theo hoàn cảnh và năng lực của mỗi nạn nhân. 

- Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, UBND cấp xã có trách nhiệm 

tổ chức các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân về gia đình và hòa nhập cộng đồng. 

- Các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ gồm: Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng, 

lập kế hoạch hỗ trợ nạn nhân (bao gồm cả nguồn lực tài chính và cán bộ hỗ trợ); 

thực hiện kế hoạch hỗ trợ nạn nhân; giám sát, đánh giá các hoạt động hỗ trợ và 

điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết. 
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4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ 

Điều 39 của Luật giao trách nhiệm cho 05 nhóm cơ quan, tổ chức thực hiện 

các chế độ hỗ trợ nạn nhân, cụ thể:  

- UBND cấp xã đã tiếp nhận nạn nhân, cơ quan Công an, BĐBP, Cảnh sát 

biển đã giải cứu nạn nhân thực hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân. 

- Phòng LĐTBXH thực hiện hỗ trợ chi phí đi lại cho nạn nhân trong trường 

hợp họ tự trở về nơi cư trú. 

- Cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện hỗ trợ chi phí đi lại 

cho nạn nhân trong trường hợp họ tự trở về nơi cư trú. 

- Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp 

lý thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. 

- Sở LĐTBXH thực hiện trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân; phối hợp 

với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học 

nghề cho nạn nhân. 

Ngoài ra, Điều 40 của Luật cũng quy định rõ địa vị pháp lý và nhiệm vụ của 

Cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong việc tiếp nhận, cung cấp các 

dịch vụ chăm sóc, tư vấn và hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân. 

5. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật PCMBN quy định cụ thể các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ 

hỗ trợ nạn nhân và trách nhiệm bảo đảm, giám sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn 

nhân: 

5.1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân gồm: Tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ trong việc tiếp nhận, phỏng vấn xác định nạn nhân quy định 

và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ trong việc tiếp nhận, phỏng vấn xác định 

nạn nhân 

Cơ quan tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ khi tiếp nhận, phỏng vấn xác định nạn 

nhân phải đảm bảo: 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiếp nhận, hỗ trợ 

nạn nhân. 
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+ Bố trí không gian an toàn, thân thiện; bố trí cán bộ tiếp nhận phù hợp với 

giới tính, lứa tuổi; không phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, 

địa vị xã hội, tình trạng thể chất hoặc giới tính. 

Cán bộ tiếp nhận phải thông báo cho nạn nhân về địa điểm, nội quy, quy chế 

nơi tiếp nhận, đảm bảo nạn nhân được cung cấp các thông tin cần thiết khác. 

Đối với nạn nhân chưa xác định được độ tuổi nhưng có khả năng là trẻ em 

phải được đối xử như trẻ em. Việc phỏng vấn, xác định nạn nhân phải tuân thủ 

nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. 

- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng 

Các tiêu chuẩn đảm bảo nạn nhân được cung cấp thông tin đầy đủ về các 

dịch vụ hỗ trợ: 

+ Nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp của họ được tạo điều kiện thuận 

lợi khi tiếp cận với tổ chức, cá nhân để yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến 

các dịch vụ hỗ trợ. 

+ Quyền lựa chọn dịch vụ hỗ trợ của nạn nhân được bảo đảm. 

+ Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phải chủ động gặp gỡ, làm việc với nạn 

nhân hoặc người thân thích của họ để thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến 

dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. 

+ Nạn nhân được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến dịch vụ hỗ trợ 

trong quá trình thực hiện, trừ các thông tin, tài liệu không được phép công bố. 

Tiêu chuẩn chất lượng đối với dịch vụ tư vấn tâm lý: 

+ Việc hỗ trợ tâm lý cần thực hiện ngay khi nạn nhân được tiếp nhận và phải 

do cán bộ có chuyên môn, đã được đào tạo, tập huấn về tư vấn tâm lý đảm nhiệm. 

+ Cán bộ tư vấn cần phải thiết lập mối quan hệ hợp tác tích cực với nạn nhân; 

đảm bảo trạng thái tinh thần ổn định, thoải mái, tập trung cao khi tư vấn tâm lý 

cho nạn nhân; xây dựng lòng tin với nạn nhân; khi cần thiết phải tiến hành ngay 

lập tức biện pháp can thiệp khủng hoảng đối với nạn nhân. 

Tiêu chuẩn chất lượng đối với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ 

hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân: 

+ Kế hoạch hỗ trợ hòa nhập cộng đồng phải được xây dựng trên cơ sở đánh 

giá khả năng, nguyện vọng, điểm mạnh của nạn nhân và những nguồn lực có thể 

tiếp cận để thực hiện hỗ trợ. 

+ Hoạt động, dịch vụ hỗ trợ phải tập trung vào các nhu cầu của nạn nhân và 

phải được thường xuyên cập nhật, kiểm tra và xem xét lại, để có sự phù hợp với 

thực tiễn thay đổi. 
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+ Nạn nhân được tham gia một cách tích cực vào việc lập kế hoạch hỗ trợ 

hòa nhập cộng đồng cho bản thân. 

+ Kế hoạch hỗ trợ cần cụ thể về mục đích, nội dung hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ, 

quy trình giải quyết, tổ chức, cá nhân thực hiện, tiến độ thực hiện. 

5.2. Trách nhiệm bảo đảm, giám sát về chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 

- Trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 

Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động, cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân có 

trách nhiệm bảo đảm chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội ngoài việc đảm bảo chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo tiêu chuẩn quy định Thông tư số 35/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2013 còn phải đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chăm sóc 

tại các cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 

25/02/2011 của Bộ LĐTBXH. 

- Trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ 

Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm kiểm 

tra, giám sát, tổ chức đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân theo các tiêu 

chuẩn quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013; kịp thời 

tiếp nhận xử lý đối với phản ánh, kiến nghị về chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia giám sát, đánh giá chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; hỗ trợ, cộng tác với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động, 

dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và cơ quan quản lý nhà nước về hỗ trợ nạn nhân trong 

đánh giá và quản lý chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân. 

6. Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán 

6.1. Đối tượng được trợ giúp pháp lý 

Theo Luật PCMBN và các văn bản hướng dẫn thi hành, nạn nhân của hành 

vi MBN được tư vấn pháp luật để phòng ngừa bị mua bán trở lại và được trợ giúp 

pháp lý để làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường 

thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc 

MBN (Điều 36). Theo đó, nạn nhân là người bị xâm hại bởi hành vi quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật PCMBN. 

6.2. Cơ quan thực hiện trợ giúp pháp lý 

Ở Việt Nam hiện nay có hai loại hình tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, đó 

là: Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý của nhà nước và các tổ chức tham gia trợ 

giúp pháp lý. 
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- Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý của nhà nước 

Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý của nhà nước là Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm. Trung tâm do UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư 

pháp, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, UBND cấp tỉnh, sự chỉ đạo, quản 

lý, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn của Bộ Tư pháp. Trung tâm có Giám đốc, 

Phó giám đốc, Trợ giúp viên pháp lý. Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. 

- Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý 

Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bao gồm: Tổ chức hành nghề luật sư; 

Tổ chức tư vấn pháp luật thuộc tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội 

- nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau đây gọi chung là tổ chức tư vấn 

pháp luật) có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý. 

Văn phòng luật sư và Công ty luật có điều kiện và có nguyện vọng đăng ký 

tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý tại Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt 

động. Các tổ chức này có thể lựa chọn để đăng ký về hình thức, phạm vi, lĩnh vực 

thực hiện trợ giúp pháp lý phù hợp. Cá nhân luật sư có thể tham gia trợ giúp pháp 

lý với tư cách là công tác viên của Trung tâm. 

Các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao 

động) và các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp (Hội Luật gia, Hội Nhà báo, 

Hội Khoa học kỹ thuật…), tổ chức xã hội nghề nghiệp có các Trung tâm tư vấn 

pháp luật (để tư vấn pháp luật cho các thành viên, hội viên của mình) có điều kiện 

và nguyện vọng đăng ký thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ 

giúp pháp lý tại Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động. 

- Người thực hiện trợ giúp pháp lý 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Trợ giúp pháp lý, người thực hiện 

trợ giúp pháp lý là Trợ giúp viên pháp lý và Cộng tác viên trợ giúp pháp lý. 

Trợ giúp viên pháp lý là viên chức của Trung tâm được Chủ tịch UBND cấp 

tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ. Để trở thành Trợ giúp viên pháp lý, viên chức của Trung 

tâm phải có bằng cử nhân luật, có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp 

lý sau khi đã hoàn thành khoá bồi dưỡng nghề luật sư và có thời gian làm công 

tác pháp luật từ 02 năm trở lên. 

Theo quy định tại Điều 21 Luật trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý phải 

có đầy đủ các tiêu chuẩn “là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng 

lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; có bằng cử nhân luật; có 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; có thời gian làm công tác pháp 
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luật từ hai năm trở lên; có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao”. 

Để trở thành Trợ giúp viên pháp lý, cán bộ pháp luật này phải đáp ứng đầy đủ các 

tiêu chuẩn theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý. 

- Cộng tác viên trợ giúp pháp lý bao gồm: Cộng tác viên của Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước, Luật sư, Tư vấn viên pháp luật. 

6.3. Điều kiện tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý 

- Điều kiện được hưởng trợ giúp pháp lý 

Nạn nhân bị mua bán có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, người 

đại diện yêu cầu Trung tâm trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

họ, phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Thuộc diện người được trợ giúp pháp lý quy định của pháp luật (đã được 

cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định là nạn nhân bị mua bán, thuộc hộ cận 

nghèo). 

+ Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý phải liên quan đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của người được trợ giúp pháp lý và không thuộc lĩnh vực kinh doanh thương 

mại. 

+ Vụ việc trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi trợ giúp pháp lý (người được trợ 

giúp đang cư trú tại địa phương; vụ việc trợ giúp xảy ra tại địa phương; vụ việc 

trợ giúp do cơ quan hỗ trợ nạn nhân hoặc tổ chức trợ giúp pháp lý khác chuyển 

đến). 

- Quyền của người được trợ giúp pháp lý 

+ Tự mình hoặc thông qua người thân thích, người đại diện yêu cầu trợ giúp 

pháp lý. 

+ Khi có vướng mắc pháp luật, nạn nhân bị mua bán đến tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý phát đơn miễn phí (theo mẫu) 

cho người có yêu cầu hoặc người có yêu cầu tự viết đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ.  

+ Trong trường hợp người có yêu cầu không đến được mà có người đại diện, 

người giám hộ đến thay thì người đại diện, người giám hộ ký tên hoặc điểm chỉ 

vào đơn, trừ trường hợp giữa người có yêu cầu với người đại diện, người giám hộ 

có mâu thuẫn về quyền, lợi ích hợp pháp.  

+ Trong trường hợp người có yêu cầu nhờ người thân thích (ông, bà, cha, 

mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên, anh chị em ruột đã thành niên) hoặc uỷ quyền 

cho người khác đến nộp đơn thì ngoài giấy tờ chứng minh là người thuộc diện 

được trợ giúp pháp lý, người đến thay phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân 

của mình hoặc giấy uỷ quyền có ký xác nhận của người có yêu cầu. Người nộp 
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đơn thay ghi rõ họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ cư trú và ký tên 

vào Sổ theo dõi, tổng hợp vụ việc trợ giúp pháp lý. 

+ Lựa chọn người thực hiện trợ giúp pháp lý: Yêu cầu thay đổi người thực 

hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp sau:  

(1). Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp 

lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong 

cùng một vụ việc, trừ trường hợp hoà giải, giải đáp pháp luật; 

(2). Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ 

việc trợ giúp pháp lý; 

(3). Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó;  

(4). Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không 

khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý. 

+ Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

+ Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.  

+ Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

+ Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý. 

- Nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý 

Song song với các quyền như đã nêu ở trên, nạn nhân bị mua bán phải tuân 

thủ một số nghĩa vụ nhất định, cụ thể là: 

+ Cung cấp giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý miễn phí. 

+ Các giấy tờ chứng minh nạn nhân bị mua bán thuộc diện trợ giúp pháp lý 

bao gồm: 

Giấy xác nhận của cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh. 

Giấy xác nhận của cơ quan giải cứu (Cơ quan Công an, BĐBP, Cảnh sát 

biển). 

Giấy xác nhận của CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra, VKS nhân dân, TAND; 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. 

Các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo các Điều ước quốc tế hoặc Thoả 

thuận quốc tế thì khi có yêu cầu họ phải có giấy tờ chứng minh thuộc diện người 

được trợ giúp pháp lý theo Điều ước quốc tế hoặc Thoả thuận quốc tế đó. 
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+ Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý và 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu đó. 

+ Tôn trọng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp 

lý và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện trợ giúp pháp 

lý. 

+ Không yêu cầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác trợ giúp pháp lý 

cho mình về một vụ việc đang được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trợ giúp. 

+ Chấp hành pháp luật về trợ giúp pháp lý và nội quy nơi thực hiện trợ giúp 

pháp lý. 

6.4. Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý 

- Trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý 

+ Trách nhiệm khi tiếp nhận nạn nhân: 

Tìm hiểu các nhu cầu của người được trợ giúp pháp lý và giải thích cho họ 

biết về quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật. 

Kịp thời hướng dẫn họ tiếp cận với các cơ sở trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân. 

Hướng dẫn hoặc đề nghị áp dụng các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

theo quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn người được trợ giúp pháp lý đề nghị hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền áp dụng hoặc hủy bỏ các biện pháp bảo vệ, thương lượng, hoà giải, 

nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Thông tin, phối hợp với các cơ sở trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân để thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ, bảo vệ và trợ giúp theo quy định của pháp luật 

+ Trách nhiệm trong vụ việc tư vấn pháp luật: Người thực hiện trợ giúp pháp 

lý được cử thực hiện vụ việc tư vấn pháp luật, ngoài việc tiến hành các công việc 

theo quy định về tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý còn cần: 

Nếu người được trợ giúp pháp lý yêu cầu được tiếp riêng, không muốn người 

thứ ba cùng nghe họ trình bày, thì người thực hiện trợ giúp pháp lý có trách nhiệm 

bố trí địa điểm tiếp phù hợp, tạo điều kiện cho họ được trình bày, cung cấp thông 

tin, tài liệu về vụ việc. 

Thông tin về quyền được pháp luật bảo vệ, không phán xét, đổ lỗi, gây áp 

lực, gây sợ hãi hoặc làm tổn thương về mặt tâm lý cho người được trợ giúp pháp 

lý. 

Động viên, giải thích để người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin về 

vụ việc, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 
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Tư vấn pháp luật, giải thích quyền, nghĩa vụ, bảo đảm bí mật thông tin về vụ 

việc trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; hướng dẫn người được trợ giúp 

pháp lý tiếp cận với các cơ sở trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân; hướng dẫn hoặc đề nghị 

áp dụng các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật. 

+ Trách nhiệm trong vụ việc tham gia tố tụng: 

Người được phân công “đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp” cho nạn nhân tại các cơ quan tiến hành tố tụng, ngoài việc tiến hành các 

công việc theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, cần thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

Hỗ trợ, giúp người được trợ giúp pháp lý ổn định tâm lý. 

Trường hợp cần thiết thì yêu cầu Tòa án cử người hỗ trợ tại Tòa để giúp nạn 

nhân chứng thực lời khai, tránh việc liên hệ giữa nạn nhân với người có hành vi 

vi phạm trong trường hợp nạn nhân bị kích động hoặc bị đe dọa đến danh dự và 

tính mạng của họ. 

+ Trách nhiệm trong vụ việc đại diện ngoài tố tụng: 

Đề xuất cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho 

người được trợ giúp pháp lý và người thân thích của họ. 

Hướng dẫn người được trợ giúp pháp lý đề nghị hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hoặc hủy bỏ 

các biện pháp bảo vệ, thương lượng, hòa giải, nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi 

ích hợp pháp của họ. 

- Trách nhiệm của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

+ Phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện vụ việc phù hợp với 

nhu cầu của người được trợ giúp pháp lý và khả năng của tổ chức mình. 

+ Công khai danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức mình để 

người được trợ giúp pháp lý thực hiện quyền lựa chọn, thay đổi người thực hiện 

trợ giúp pháp lý. Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý phải thể hiện rõ giới 

tính, lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn 

được giao. 

+ Khuyến khích và tạo điều kiện để người có kiến thức, hiểu biết về nạn nhân 

bị mua bán, có kỹ năng làm việc với nạn nhân tham gia làm cộng tác viên. 

+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin, truyền thông, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, chính 

quyền cơ sở để truyền thông, phổ biến pháp luật về PCMBN và các thông tin liên 

quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân. 
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+ Tạo điều kiện cho nạn nhân tiếp cận và thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ 

theo quy định của pháp luật. 

+ Không tạo áp lực hoặc sử dụng điểm yếu về giới tính của nạn nhân để buộc 

họ phải quyết định ngay lập tức hướng giải quyết vụ việc. 

+ Thông tin về quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân, quyền được bảo vệ, 

được đối xử công bằng và tôn trọng các quyền, nghĩa vụ khác khi người được trợ 

giúp pháp lý có yêu cầu. 

+ Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, nạn 

nhân bị xâm hại tình dục, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp lý chuyển vụ việc sang cơ quan có thẩm quyền để xử lý 

hoặc đề nghị cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho nạn nhân. 

+ Phối hợp với HLHPN, cơ quan LĐTBXH, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ 

quan, tổ chức có liên quan trong bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của nạn 

nhân bị mua bán. 

7. Một số vướng mắc thường gặp khi thực hiện công tác hỗ trợ nạn 

nhân 

7.1. Nguyên nhân chủ quan 

- Nạn nhân bị mua bán trở về thường có tâm lý tự ti, mặc cảm, không 

muốn khai báo về việc bị mình mua bán (đối với trường hợp nạn nhân tự trở 

về), nên cán bộ làm công tác hỗ trợ không tiếp cận để hỗ trợ làm các thủ tục 

xác nhận nạn nhân. 

- Đối với nạn nhân được giải cứu hoặc, hoặc trao trả song phương đã được 

xác nhận là nạn nhân nhưng không muốn nhận các chế độ hỗ trợ, do không 

muốn giấu sự việc mình bị mua bán; chuyển ngay đi nơi khác sinh sống. 

7.2. Nguyên nhân khách quan 

- Các quy định pháp lý về thủ tục xác nhận nạn nhân còn phức tạp, chưa 

phù hợp với tình hình thực tế, nên số người bị mua bán được xác nhận là nạn 

nhân còn tương đối ít. 

- Quy định về điều kiện nạn nhân bị mua bán được hưởng các chế độ còn 

nhiều bất cập, nạn nhân phải là hỗ nghèo thì mới được: (i). Hỗ trợ chi trả viện 

phí (nếu nạn có bệnh nặng vượt quá khả năng của cơ sở bảo trợ/cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân phải đến cơ sở y tế); (ii). Trợ cấp một lần bằng tiền mặt; (iii) học văn 

hóa, học nghề… 

- Một số chế độ, chính sách chỉ được hỗ trợ khi nạn nhân ở trong các cơ 

sở bảo trợ xã hội/cơ sở hỗ trợ nạn nhân, như Hỗ trợ y tế, Hỗ trợ tâm lý. Tuy 

nhiên, thực tế nạn nhân ở lại các cơ sở này rất ít, chỉ khoảng 16% (theo số liệu 
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thống kê chưa đủ của giai đoạn 2016-2020). Mặt khác, nạn nhân bị mua bán 

trở về phần lớn có vấn đề về sức khỏe và tâm lý. 

- Mức chi phí cho các chế độ hỗ trợ còn rất thấp, không phù hợp với tình 

hình thực tế. 

- Cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân phần lớn làm theo kinh nghiệm, 

chưa được đào tạo bài bản, đặc biệt là kỹ năng làm việc với nạn nhân. 

- Các văn bản quy phạm cũng như hướng dẫn về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ 

trợ nạn nhân đã ban hành 10 năm, chưa được sửa đổi, dẫn đến một số quy định 

chưa được thống nhất. 

7.3. Giải pháp tháo gỡ khó khó khăn 

- Trong khi các văn bản quy định và hướng dẫn chưa sửa đổi các Sở, ngành 

tăng cường công tác tuyên truyền theo lĩnh vực chuyên môn, nhằm nâng cao 

nhận thức, cảnh giác của người dân, giảm tệ nạn mua bán; Vận động người dân 

tham gia hỗ trợ người bị mua bán. Đồng thời, tập huấn nâng cao năng lực cho 

cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân về kiến thức 

và kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng lấy hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm dựa trên 

sự hiểu biết về sang chấn tâm lý. 

- Lồng ghép các chương trình kinh tế tại địa phương, vận dụng các nguồn 

tài trợ từ các dự án, nhà hảo tâm để hỗ trợ kịp thời cho những nạn nhân bị mua 

bán trở về có hiệu quả, bền vững, tránh bị mua bán trở lại. 

III. PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN 

NHÂN 

 Ngày 18/7/2022, liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ 

và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhằm  

1. Mục đích: 

 - Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều 

hành của các Bộ đối với công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán. 

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất trong, nâng cao hiệu quả, kịp thời tháo gỡ 

những vướng mắc, bất cập trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán. 

2. Nguyên tắc phối hợp: 

- Thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ 

quan. 
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- Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, không ảnh hưởng đến hoạt 

động chuyên môn của các cơ quan liên quan. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì, phối 

hợp và tổ chức, cá nhân đề xuất, triển khai các hoạt động phối hợp. 

- Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định. 

- Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 

có liên quan. 

3. Hình thức phối hợp 

- Bằng văn bản hoặc các hình thức phù hợp (điện thoại, email…), thông 

qua các cuộc họp. 

 - Tổ chức đoàn liên ngành để thực hiện việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ 

nạn nhân bị mua bán. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết vấn đề phát sinh đột xuất.\ 

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp. 

- Và các hình thức phối hợp khác do các Bộ thống nhất thực hiện. 

4. Nội dung, trách nhiệm phối hợp 

4.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án, chương trình, kế 

hoạch liên quan đến công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán 

- Từng Bộ chủ động rà soát, kiến nghị, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới 

các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua 

bán thuộc phạm vi quản lý nhà nước của từng Bộ. 

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương 

trình, kế hoạch, báo cáo rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, tổng kết thi hành pháp 

luật, lập đề nghị xây dựng chính sách về lĩnh vực có liên quan. 

4.2. Truyền thông nâng cao nhận thức 

- Các Bộ thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thông 

qua việc xây dựng tờ rơi, sách mỏng, cẩm nang, phóng sự, video clip, chuyên 

trang, chuyên mục; Thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, triển lãm…đảm bảo 

tiết kiệm, tránh chồng chéo. 

- Cùng phối hợp trao đổi thông tin thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm.  
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- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, trực tuyến, truyền 

thông tại cộng đồng, đặc biệt hướng đến nhóm nguy cơ cao ở các khu vực nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa.  

4.3. Đào tạo bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ 

trợ nạn nhân bị mua bán 

- Bộ LĐTBXH xây dựng, chia sẻ tài liệu, tổ chức tập huấn nâng cho cán bộ 

thuộc ngành và các cán bộ có liên quan thuộc Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại 

giao.  

- Các Bộ Công an, Quốc phòng, Ngoại giao xây dựng, chia sẻ tài liệu và tổ 

chức tập huấn cho cán bộ thuộc ngành mình về những kiến thức chuyên ngành, 

biện pháp nghiệp vụ, các kỹ năng, tình huống có thể xảy ra trong quá trình tiếp 

nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

4.4. Tiếp nhận thông tin, tài liệu về nạn nhân; tiếp nhận nạn nhân bị 

mua bán  

- Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Cục 

Lãnh sự phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc xác minh thông tin, tài 

liệu về nạn nhân và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an trong việc 

trao trả nạn nhân theo quy định. 

- Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và địa phương; Cục 

Lãnh sự, Sở Ngoại vụ các tỉnh, thành phố nơi nạn nhân bị mua bán được lưu giữ 

thực hiện ngay việc xác minh và cung cấp và tiếp nhận thông tin, tài liệu, giấy tờ 

chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định; Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng trong việc trao trả nạn nhân 

theo quy định. 

- Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tiếp nhận thông 

tin, tài liệu về nạn nhân bị mua bán; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn 

nhân tự trở về, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi có cửa khẩu 

mà nạn nhân nhập cảnh và phòng LĐTBXH nơi nạn nhân đến trình báo hoặc được 

giải cứu để thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển tuyến nạn nhân bị mua bán. 

- Bộ LĐTBXH chỉ đạo Sở LĐTBXH hướng dẫn phòng LĐTBXH cấp huyện 

thực hiện việc tiếp nhận thông tin về nạn nhân bị mua bán tự đến trình báo hoặc 

thông tin từ Ủy ban nhân dân cấp xã, công an cấp xã chuyển đến; phối hợp với cơ 

quan công an cùng cấp và cơ quan giải cứu nạn nhân (Công an, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển) thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân theo nguyện vọng của nạn nhân bị 

mua bán. 



23 
 

- Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh khi thực hiện việc tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, thông 

báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi tiếp nhận nạn nhân 

để thực hiện việc phối hợp tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

- Các Bộ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị nghiệp vụ thường xuyên 

chia sẻ thông tin, tài liệu về nạn nhân bị mua bán được tiếp nhận qua các nguồn 

khác nhau để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. 

4.5. Bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân  

1. Bộ LĐTBXH chỉ đạo Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội/ Cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người 

thân theo quy định. Trường hợp khi phát hiện có dấu hiệu không an toàn đối với 

nạn nhân và người thân tại Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, Cơ sở trợ giúp xã hội thì thông 

tin ngay cho cơ quan công an cấp tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát 

biển cùng cấp để phối hợp trong việc áp dụng các biện pháp bảo vệ. 

2. Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp áp dụng các biện pháp bảo vệ nạn 

nhân và người thân theo thẩm quyền; cử lực lượng phối hợp với Sở LĐTBXH, Cơ 

sở trợ giúp xã hội/Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong quá trình bảo vệ nạn nhân khi được 

đề nghị. 

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển áp dụng các 

biện pháp bảo vệ nạn nhân và người thân theo thẩm quyền; cử lực lượng phối hợp 

với Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong quá trình 

bảo vệ nạn nhân khi được đề nghị. 

4. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài áp dụng 

các biện pháp bảo vệ nạn nhân, người chưa thành niên đi cùng nạn nhân là công 

dân Việt Nam tại vùng lãnh thổ nước sở tại theo thẩm quyền. 

4.6. Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại  

1. Bộ LĐTBXH chỉ đạo Sở LĐTBXH, Cơ sở trợ giúp xã hội tiếp nhận nạn 

nhân bị mua bán, bố trí chỗ ăn, ở phù hợp với giới tính, lứa tuổi; hỗ trợ nhu cầu 

thiết yếu, chăm sóc y tế, tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý, tư vấn học nghề, việc 

làm… cho nạn nhân trong thời gian lưu trú tại Cơ sở trợ giúp xã hội; phối hợp với 

cơ quan Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nạn nhân cư trú để liên hệ với gia 

đình hoặc người thân trước khi đưa trở về nơi cư trú; trường hợp trẻ em mồ côi, 

trẻ em không nơi nương tựa thì làm thủ tục hưởng chế độ bảo trợ xã hội theo quy 

định; tổ chức các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 
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2. Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các cấp thực hiện hỗ trợ nhu cầu 

thiết yếu và bố trí chỗ ở tạm thời cho nạn nhân bị mua bán, thông báo cho Sở 

LĐTBXH và phối hợp chuyển tuyến nạn nhân vào Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân (trường hợp không đủ điều kiện bố trí ăn, ở cho nạn nhân); bố trí 

phương tiện, cán bộ đưa nạn nhân là người chưa thành niên về nơi cư trú.  

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện hỗ 

trợ nhu cầu thiết yếu, bố trí chỗ ở tạm thời cho nạn nhân bị mua bán (trường hợp 

nạn nhân tự đến trình báo hoặc do cơ quan Biên phòng, Cảnh sát biển giải cứu 

hoặc phát hiện tại khu vực biên giới, hải đảo, trên biển); trường hợp không đủ 

điều kiện bố trí ăn, ở cho nạn nhân thì phối hợp với phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp huyện để chuyển tuyến nạn nhân vào Cơ sở trợ giúp xã hội/Cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân. 

4. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực 

hiện hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí về nước cho nạn nhân bị mua bán; áp dụng 

các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định hiện hành. 

4.7. Kiểm tra, thực hiện các biện pháp tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán 

1. Mỗi Bộ được giao chủ trì hàng năm xây dựng Kế hoạch kiểm tra kết quả 

thực hiện công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn bị mua bán tại các tỉnh, thành 

phố. Các Bộ còn lại trong Quy chế có trách nhiệm cử thành viên tham gia các 

đoàn kiểm tra liên ngành. Kết quả kiểm tra được gửi cho Ban chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm của Chính phủ và các Bộ tham gia trong Quy chế. 

2. Căn cứ kết quả kiểm tra, các Bộ cùng trao đổi, phối hợp giải quyết các 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức và những phát sinh trong 

thực tiễn triển khai.  

4.8. Thống kê, báo cáo về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân  

1. Bộ Ngoại giao tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả, thống kê số liệu về 

việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bị mua bán ở nước 

ngoài, chi phí về nước cho nạn nhân. 

2. Bộ Công an tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả, thống kê số liệu về  việc 

xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu, giấy tờ chứng minh Quốc tịch Việt Nam 

theo yêu cầu của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; việc tiếp nhận nạn 

nhân bị mua bán; hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chỗ ở tạm thời, chi phí đi lại cho nạn 

nhân và các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân. Chủ trì, phối 

hợp với các Bộ xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí, biểu mẫu thống kê phòng, 
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chống mua bán người phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm 

của Chính phủ, trong đó có biểu mẫu thống kê về công tác tiếp nhận, bảo vệ và 

hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

3. Bộ Quốc phòng tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả, thống kê số liệu về 

việc tiếp nhận nạn nhân, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, bố trí chỗ ở tạm thời, chi phí đi 

lại cho nạn nhân và các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân. 

4. Bộ LĐTBXH tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả, thống kê số liệu về 

công tác tiếp nhận, các biện pháp bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. 

5. Kết quả, thống kê số liệu về công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

được thực hiện định kỳ 6 tháng và 1 năm. Các Bộ xây dựng báo cáo và gửi cho 

Bộ được giao chủ trì thực hiện trong năm để tổng hợp gửi cho Ban chỉ đạo phòng, 

chống tội phạm của Chính phủ, đồng thời, gửi cho các Bộ khác tham gia Quy chế 

để cùng chia sẻ thông tin và đảm bảo số liệu không bị chồng chéo.  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Các Bộ chủ trì giao đơn vị đầu mối thực hiện: 

- Bộ LĐTBXH giao Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;  

- Bộ Công an giao Văn phòng Bộ;  

- Bộ Quốc phòng giao Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP;  

- Bộ Ngoại giao giao Cục Lãnh sự.  

Các đơn được giao cử cán bộ đầu mối; cung cấp số điện thoại, email liên 

hệ trong thực hiện các hoạt động phối hợp tại Quy chế này. 

5.2. Các Bộ giao đơn vị đầu mối luân phiên chủ trì, hàng năm đánh giá kết 

quả thực hiện Quy chế phối hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ để báo cáo Ban chỉ đạo 

phòng, chống tội phạm của Chính phủ. 

5.3. Các Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành, cơ quan liên quan căn cứ Quy 

chế phối hợp nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hoặc Chương trình phối hợp giữa các 

Sở, ngành có liên quan trong công tác tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân hoặc trình 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành và chỉ đạo 

thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

IV. MỘT SỐ MÔ HÌNH HỖ TRỢ NẠN NHÂN 

• Trung tâm bảo trợ xã hội/Trung tâm Công tác xã hội (thuộc ngành 

LĐTB&XH) ở các tỉnh/thành phố.   
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• Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về (trực thuộc 

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam).   

• Nhà tạm lánh của Tổ chức Hagar International tại Hà Nội. 

• Nhà Tạm lánh của Tổ chức Rồng Xanh (Blue Dragon) - Hà Nội 

• Ngôi nhà Hướng Dương - Nghệ An  

• Nhà Nhân Ái Long Xuyên, Lào Cai (Pacific Link) 

• Văn phòng dịch vụ 1 điểm đến (OSSO) - TW Hội LHPNVN 

• Tổng đài 111. 

• Chương trình “Phòng, chống mua bán người qua biên giới” (tại một số 

huyện giáp ranh đường biên giới của tỉnh Nghệ An). 

• Nhóm đồng đẳng phòng ngừa và hỗ trợ phụ nữ bán dâm, nạn nhân bị 

mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng (Hải Phòng) 

• Mô hình tư vấn nhóm cho nạn nhân bị mua bán và nhóm người có nguy 

cơ cao tại các địa bàn trọng điểm (Khánh Hòa) 

• Mô hình “Phòng ngừa và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng, 

người có nguy cơ cao phòng, tránh lây nhiễm HIV” (Hậu Giang, Bạc 

Liêu) 

• Mô hình kết hợp hỗ trợ nạn nhân bị mua bán với phòng, chống mại dâm, 

phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS (Thành phố Đà Nẵng, Phú Thọ)... 

• Nhóm tự lực: Bắc Giang, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Yên Bái, Thanh 

Hóa. 

• Hỗ trợ nạn nhân dựa vào cộng đồng (Yên Bái, Quảng Trị, Quảng Nam...) 

 

 


