
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BUÔN NGƯỜI
Câu hỏi 1: Buôn người là gì?
Đáp: Các hình thức buôn người bao gồm 3 loại: bóc lột tình dục, bóc lột sức lao
động và lấy cơ quan cơ thể. Nếu có các đặc điểm sau đây, rất có thể là nạn nhân của
vụ án buôn người:
 (1) Trên cơ thể có dấu hiệu bị bạo hành hoặc ngược đãi.
 (2) Giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ thông hành bị giữ.
 (3) Bị hạn chế tự do, không thể tự do rời khỏi hoặc ra vào đều có người đi kèm.
 (4) Không thể tự do liên lạc với người khác.
 (5) Khi được cảnh sát tư pháp hỏi thì trả lời theo cách đã được hướng dẫn từ 

trước.
 (6) Tiền lương hoặc thu nhập từ bán dâm bị thu giữ không chính đáng.
 (7) Các biểu hiện khả nghi khác cho thấy có thể là nạn nhân buôn người.

Câu hỏi 2: Khi phát hiện vụ việc nghi là buôn người, phải thông báo như thế nào?
Nếu phát hiện các vụ việc khả nghi, hãy gọi điện tới:
 (1) Đường dây thông báo của Cục di dân Bộ Nội chính (02)-23883095
 (2) Đường dây nóng 110 của Sở Cảnh chính Bộ Nội chính
 (3) Đường dây nóng 1955 của Ủy ban Lao động

Chúng tôi sẽ cử người đến cứu trợ ngay, và lập tức tiến hành kiểm tra xác nhận, nếu
sau khi kiểm tra thấy đúng là nạn nhân buôn người, Cục di dân hoặc Ủy ban Lao
động sẽ lập tức hỗ trợ thu xếp chỗ ở, bảo vệ, cử người cùng đến cơ quan điều tra,
tiến hành phụ đạo và tư vấn tâm lý, cung cấp những hỗ trợ cần thiết về y tế và pháp
luật, v.v...


