
 
      

     
   

 
 

  

      
      

 
    

  

      

       
     

       

  
     

  

    

 

 
 
 
 

GIỚI THIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI 

Nạn buôn bán người là gì? 

Nạn buôn bán người được định nghĩa là hành vi sử dụng vũ lực, lừa gạt hoặc cưỡng ép với mục đích ép buộc lao động, làm dịch vụ 
hoặc làm mại dâm. Hành vi ép buộc người dưới 18 tuổi làm mại dâm, bất kể sử dụng vũ lực, lừa gạt hoặc cưỡng ép đều là buôn bán 
người theo luật của Hoa Kỳ. Những kẻ buôn người sử dụng nhiều hình thức vũ lực, lừa gạt và cưỡng ép để kiểm soát và lạm dụng nạn 
nhân. Những hình thức này bao gồm áp đặt nợ, lừa gạt về cơ hội có việc làm, hứa hẹn về tình cảm hoặc một cuộc sống tốt hơn, đầu 
não, và dùng  bạo lực hoặc đe dọa dùng  bạo lực. 

Tội phạm buôn người cơ bản là xoay quanh những hành vi bóc lột người bị hại. Mọi người thường hay có suy nghĩ sai lầm về “buôn 
bán người” rằng người được gọi là nạn nhân của việc buôn bán người phải là người đã bị di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Trên 
thực tế, buôn bán người không nhất thiết là phải chờ đến khi nạn nhân bị đưa từ nơi này sang nơi khác mới bị xem là tội ác. Thật ra 
đó là một tội ác mà ngay cả người chưa bao giờ rời khỏi địa phương của mình cũng bị liên luỵ 

Ai có thể là nạn nhân của việc buôn bán người? 
Nạn nhân của việc buôn bán người có thể là bất kỳ ai ở bất kỳ độ tuổi, với bất kỳ chủng tộc, bản dạng giới, giới tính, dân tộc, quốc tịch, 
tình trạng nhập cư hay thuộc tầng lớp kinh tế xã hội nào. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân sẽ không nghĩ tới việc tìm kiếm sự giúp đỡ 
vì nhiều lý do như yếu thế, không rành ngoại ngữ, sợ cảnh sát, hoặc họ không nghĩ mình là nạn nhân. 

Những kẻ buôn bán người khai thác nhiều lỗ hổng để chiếm giữ nạn nhân. Các lỗ hổng với trẻ em có thể bao gồm sự thiếu an toàn 
ở nhà do bạo hành trong gia đình, bị lạm dụng và bỏ bê ; tình trạng vô gia cư hoặc đang bỏ trốn khỏi gia đình; và thiếu sự quan tâm 
chăm sóc thích hợp trong hệ thống phúc lợi trẻ em. Các lỗ hổng khác đối với người lớn và trẻ em có thể bao gồm sự thiếu niềm tin 
vào các tổ chức chính phủ, kinh tế gặp khó khăn, bị cô lập với gia đình và/hoặc cộng đồng và mất nhà cửa  do thiên tai. 

Nạn nhân có mặt trong đủ nghề hợp pháp và bất hợp pháp, chủ yếu bao gồm: 
• Buôn bán tình dục: dịch vụ mại dâm, dịch vụ mát xa bất hợp pháp, gạ gẫm tình dục ngoài đường , nhà thổ, quán bar và câu lạc bộ 

thoát y, sản xuất phim ảnh  khiêu dâm, phục vụ tình dục cá nhân và phát trực tiếp các hành vi khai thác tình dục. 
• Lao động cưỡng bức: công việc nội trợ (như giữ nhà), đội ngũ đi khắp các thành phố để bán hàng tận nhà , nhà hàng, bán hàng 

rong và ăn xin, làm nông nghiệp (công việc đồng áng), dịch vụ làm đẹp, xây dựng, khách sạn, cảnh quan, giải trí, dịch vụ vệ sinh 
cho nơi thương mại, sản xuất, đánh cá , khai mỏ , lễ lượt, lâm nghiệp , chăm sóc sức khỏe, cơ sở giải trí và thậm chí cả các doanh 
nghiệp  phạm pháp (như buôn bán ma túy bất hợp pháp). 

Chỉ riêng cơ quan thực thi pháp luật của DHS đã xác định được hàng trăm trẻ em trai và gái , phụ nữ và nam giới là nạn nhân của nạn 
buôn bán người ở Hoa Kỳ mỗi năm. Đường dây nóng Toàn quốc về buôn bán người cũng nhận được hàng ngàn cuộc điện thoại hàng 
năm từ người dân ở các khu vực trên khắp Hoa Kỳ. 

Làm thế nào để tôi xác định đâu là buôn bán người? 
Nạn buôn người thường là “lẫn lộn trong đám đông trước mặt mình”. Nhận biết các dấu hiệu là bước đầu tiên để xác định một người 
có phải là nạn nhân hay không. Thật ra là không có chỉ số đơn lẻ nào có thể làm bằng chứng cho thấy nạn buôn người đang xảy ra. 
Các chỉ số được liệt kê dưới đây là một vài ví dụ có thể cảnh báo bạn về tình trạng buôn người có thể đang xảy ra: 

ĐIỀU KIỆN NƠI LÀM VIỆC 
Người có thể là nạn nhân đó có: 
• Bị la hét, chửi mắng hoặc bị đánh  (đặc biệt là từ người giám sát), không được nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc trong điều kiện không 

an toàn hoặc buộc phải đáp ứng các mức hạn ngạch hàng ngày? 
• Làm việc quá lâu và/hoặc với  giờ khác thường? 
• Chấp nhận một công việc này nhưng cảm thấy bị ép buộc phải làm một công việc khác? 
• Hình như ăn ở tại chổ làm?  
• Nhận tiền lương với số số tiền bị trừ  hoặc số tiền lương thấp bất hợp lý so với thời gian thanh toán? 
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Ông chủ hoặc người nào đó có: 
• Tạo số nợ cho người có thể là nạn nhân hoặc thêm vào một số dư nợ không bao giờ có thể kết thúc cho họ? 
• Xử lý bảng lương không thường xuyên, không cung cấp  Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động theo luật,  hoặc buộc người có 

thể là nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của chủ lao động? 
• Tự tay đưa người có thể là nạn nhân đến ngân hàng và/hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng của người đó? 
• Đe dọa người có thể là nạn nhân là họ sẽ bị trục xuất, bắt giữ hoặc bỏ tù? 
• Giữ giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhập cảnh , tiền hoặc điện thoại di động của người có thể là nạn nhân? 
• Ép buộc, lừa gạt hoặc cưỡng ép người có thể là nạn nhân làm  mại dâm? 

HÀNH VI HOẶC TÌNH TRẠNG THỂ CHẤT 
Người có thể là nạn nhân có: 
• Hành động sợ hãi, lo lắng, chán nản, phục tùng, căng thẳng hoặc lo lắng đặc biệt là xung quanh nơi làm việc của họ hoặc người 

mà họ biết không? 
• Tuân theo người nói giúp cho mình  và tránh giao tiếp bằng mắt? 
• Có dấu hiệu bị lạm dụng thể chất và/hoặc tình dục, bị hạn chế cử động , bị giam cầm hoặc tra tấn không? 
• Có dấu hiệu bị tổn hại hoặc thiếu thức ăn, nước, giờ ngủ, chăm sóc y tế, các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống hoặc tài sản 

cá nhân không? 

HÀNH VI XÃ HỘI CỦA KẺ BUÔN NGƯỜI 
Có ai đó: 
• Hạn chế người có thể là nạn nhân tiếp xúc với bạn bè hoặc gia đình không? 
• Hạn chế người có thể là nạn nhân sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc theo lén hoặc theo dõi tài khoản của họ 

không?   
• Ngăn chặn người có thể là nạn nhân giao tiếp xã hội hoặc tham dự các dịch vụ tôn giáo không? 
• Ngăn chặn trẻ em đến trường và buộc chúng phải làm việc không? 
• Chứa  một nhóm nhiều người  ở một nơi có điều kiện kém và không gian hạn chế không? 
• Thường xuyên theo dõi hoặc đồng hành cùng người có thể là nạn nhân không? 
• Đe dọa người có thể là nạn nhân hoặc gia đình của người đó  là họ sẽ bị tổn hại nếu người đó  rời bỏ công việc hoặc nghỉ việc không? 
• Đăng nội dung có hại lên mạng người có thể là nạn nhân để buộc anh ta hoặc cô ta làm mại dâm không? 

THIẾU NIÊN: 
• Có ai đó dưới 18 tuổi làm mại dâm không? 

• Động cơ người dưới 18 tuổi  làm mai dâm không, bất kể là sử dụng vũ lực, lừa gạt hoặc cưỡng ép, thì đều là buôn bán 
người theo luật của Hoa Kỳ. 

Tôi nên làm gì tiếp theo? 
Nếu câu trả lời là CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên: 

• Hãy báo cáo vụ việc nghi ngờ là buôn bán người cho Đường dây Mách báo thuộc đơn vị điều tra của Cơ 
quan An ninh nội địa Hoa Kỳ qua số 1-866-347-2423 hoặc www.ice.gov/tips. 

• Nhận trợ giúp từ Đường dây nóng toàn quốc về Buôn bán người bằng cách gọi vào số 1-888-373-7888 
hoặc nhắn tin cụm từ HELP hoặc INFO đến 233733 (BEFREE). 

• Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào về hàng hóa do  lao động cưỡng bức sản xuất được nhập khẩu vào 
Hoa Kỳ, hãy cung cấp cho CBP tại www.eallegations.cbp.gov và HSI tại ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov. 

Lưu ý: 
• Nạn nhân của việc buôn bán người có thể đã phải trải qua những chấn thương tâm lý và tổn hại đáng kể. 

Do nhiều nhược điễm hiện có mà nạn nhân có thể là không có khả năng hoặc bị ngăn cản để xin giúp đỡ. 
Điều quan trọng là nạn nhân phải được chăm sóc và tôn trọng, và nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp 
ngay lập tức để đảm bảo là nạn nhân nhận được sự giúp đở đúng cách và được chữa trị chấn thương 
tâm lý của họ . 

• Truy cập DHS.gov/BlueCampaign để tham khảo thêm các nguồn thông tin để chống lại nạn buôn bán người. 
• Đọc Chiến lược của DHS để chống lại nạn buôn bán người, Nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng hình 

thức lao động cưỡng bức và lạm dụng tình dục trẻ em. 

http://www.ice.gov/tips
http://www.eallegations.cbp.gov/
mailto:ICE.ForcedLabor@ice.dhs.gov
http://www.dhs.gov/bluecampaign
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
https://www.dhs.gov/publication/strategy-combat-human-trafficking-importation-goods-produced-forced-labor-and-child
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