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Lời nói đầu

Có thể buôn bán người được định nghĩa rất cụ thể nhưng thông tin về quy mô của vấn nạn này lại rất ít được biết 
đến. Những lỗ hổng dễ nhận thấy trong thông tin, kiến thức về mức độ phổ biến của buôn bán người tại các khu 
vực địa lý khác nhau và trong các ngành nghề lao động khác nhau đã có những ảnh hưởng đến các nỗ lực phòng 
chống buôn bán người tại tất cả các cấp độ. Chính điều này cũng khiến cho việc xác định tác động của các hoạt 
động phòng chống buôn bán người trở nên gần như không thể.

Hơn thế nữa, những người làm công tác phòng chống buôn bán người thường được yêu cầu chỉ rõ những nỗ lực 
trong lập chương trình đã giúp ích được những gì cho người dân. Vì thế, điều quan trong đối với những người làm 
công tác phòng chống buôn bán người là hiểu một cách chính xác những đóng góp và nỗ lực của họ đã tạo ra sự 
khác biệt như thế nào.

Tuy nhiên, nếu không có điểm khởi đầu mang tính thực tế, làm sao chúng ta có thể đo lường được các kết quả?

Năm 2007, UNIAP tổ chức một cuộc thi với một mục tiêu mang tính tham vọng là thúc đẩy những sáng kiến và 
biện pháp nghiên cứu trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người. UNIAP đã mời các tổ chức phi chính phủ, 
giới học giả, các cơ sở nghiên cứu của chính phủ và phi chính phủ xây dựng đề án phương pháp nghiên cứu có thể 
ước lượng số nạn nhân của buôn bán người tại một khu vực địa lý hoặc trong một ngành nghề lao động nào đó.

Yêu cầu đặt ra là các phương pháp nghiên cứu này cần phải toàn diện, phù hợp với các nội dung ưu tiên trong lĩnh 
vực phòng chống buôn bán người, phù hợp về mặt kỹ thuật, mang tính thực tiễn, nguyên bản và có thể ứng dụng 
nhân rộng tại các khu vực khác.

Sáng kiến này nhằm hai mục đích:

Mục đích thứ nhất là giải quyết nhu cầu có thông tin ước lượng số nạn nhân buôn bán người một cách chính xác.

Mục đích thứ hai là hình thành một khuôn khổ mang tính cạnh tranh hướng tới thu hút chuyên gia nghiên cứu 
và phân tích định lượng trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người. Đây là một lĩnh vực trong đó thừa nhận  
một cách rộng rãi việc thiếu các thông tin thống kê định lượng tin cậy là nhân tố cản trở công tác lập chương trình 
trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người.

Cuộc thi đã nhận được nhiều đề án ấn tượng và trải qua hai vòng sơ loại, trong đó có sáu đề án được chọn và 
chung khảo. Tác giả của sáu đề án này trình bày và bảo vệ phương pháp nghiên cứu của mình trước đại diện của 
các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ tham gia trong lĩnh vực phòng chống 
buôn bán người trong khu vực. Ban giám khảo bao gồm ông David Feingold, UNESCO, cô Lisa Taylor, UNIAP 
và bà Giang Thư, Học Viện Khoa Học Xã Hội tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tiến hành lựa chọn các đề án cuối 
cùng.

Như được kỳ vọng, các cách tiếp cận trong các đề án tỏ ra đa dạng, sáng tạo và quan trọng nhất là rất phù hợp với 
bối cảnh vùng miền, mang tính thực tiễn và khả thi.

Năm 2008, UNIAP trực tiếp hỗ trợ kinh phí và kỹ thuật cho ba đề án được chấm điểm cao nhất. Đây là báo cáo 
kết quả của một trong các đề án đó với mong muốn nhân rộng và tiếp tục cải thiện một cách sáng tạo tại các khu 
vực khác.

Chúng tôi hy vọng những sáng kiến tương tự sẽ tiếp tục giúp phát triển các hệ thống thu thập thông tin định 
lượng đáng tin cậy trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người, không chỉ trong tiểu vùng sông Mê-Kông mà 
còn ở các khu vực khác trên thế giới.

UNIAP xin gửi lời cám ơn đến các tác giả đã đóng góp công sức trong nghiên cứu về buôn bán người. Phát hiện 
của các nghiên cứu này không chỉ mang tính đổi mới mà còn cung cấp một công cụ cho những người làm việc 
trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người để lập kế hoạch chính xác và hiệu quả hơn các hoạt động phòng 
chống buôn bán và bóc lột người một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Văn phòng Quản Lý Dự Án UNIAP Khu vực
Băng Cốc, Thái Lan
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Lời cảm ơn

Từ khi còn thai nghén, nghiên cứu này khá tham vọng và mang tính tiên phong về quy mô. 
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 98% số xã trên địa bàn tỉnh An Giang. Những nỗ lực 
này không thể thực hiện được nếu không có sự cho phép và hợp tác của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh, 
Công An Tỉnh, Sở Lao Động-Thương Binh -Xã Hội Tỉnh An Giang. Nghiên cứu được tiến hành 
đúng với tiến độ thời gian đề ra với sự cộng tác không mệt mỏi của Nhóm Nghiên Cứu – trường 
Đại Học An Giang. Dự Án Liên Các Tổ Chức của Liên Hợp Quốc về Phòng Chống Buôn Bán 
Người (UNIAP) đã hỗ trợ tài chính để thực hiện khảo sát này. Xin gửi lời cám ơn đặc biệt tới 
tiến sỹ Lisa Taylor và ông Paul Buckley vì những hỗ trợ về kỹ thuật và hậu cần. Bà Linda Trần và 
bà Anita Kumar đã đóng góp ý kiến cho bản thảo đầu tiên. Bà Lily Phan phối hợp với ông Trần 
Minh Hải thiết kế phương pháp nghiên cứu và tổng hợp báo cáo này.

Tháng 8 năm 2009
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TÓM LƯỢC

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng đối với 98% số xã của tỉnh An Giang, nghiên cứu 
này đã ước tính số người nghi là nạn nhân của Buôn Bán Người (BBN) và số người đã được xác 
định. Con số này không bao gồm 58 ca bị buôn bán trong nước trong thời gian 2006-20081. 
Trong tổng số nạn nhân, có 10% số ca kết hôn với người ngoại quốc có dấu hiệu bị lừa gạt; 44% 
số ca lừa bán phụ nữ; 31% số ca bỏ nhà sang Cam-pu-chia và hiện không rõ tung tích và 15% số 
ca bỏ quê và hiện không rõ đang ở đâu.

Nghiên cứu dữ liệu này, nhóm nghiên cứu thấy rằng không có đủ bằng chứng để kết luận các 
xã có đường biên giới có nguy cơ cao hơn các xã không có đường biên giới. Bên cạnh đó, cũng 
không có đủ chứng cứ để kết luận rằng vùng nông thôn có nguy cơ cao hơn khu vực thành thị. 
Tuy nhiên nghiên cứu chỉ ra rằng các xã ở nông thôn có nhiều ca BBN hơn, nguyên nhân lý giải là 
địa bàn nghiên cứu có vùng nông thôn nhiều hơn vùng thành thị và dân số vùng nông thôn cũng 
cao hơn các vùng thành thị. Nghiên cứu này cũng tiến hành điều tra ban đầu mạng lưới kẻ buôn 
người để hiểu thêm tại sao một số khu vực lại có nguy cơ cao hơn một số khu vực khác, mặc dù 
những khu vực này có chung đặc điểm kinh tế xã hội.

Khảo sát cho thấy   số lượng ca BBN giảm nhẹ trong thời gian 3 năm 2006, 2007 và 2008. Theo 
những người được phỏng vấn, các ca BBN trong thời gian sau năm 2006 ít được thấy  hơn so 
với các năm trước đó. Dựa vào những phát hiện này, nghiên cứu  đưa vào các khuyến nghị do 
các trưởng ấp nêu ra về việc làm thế nào để giảm thiểu tình trạng BBN trong địa phương của họ. 
Cuối cùng nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị liên quan đến các hoạt động nghiên cứu trong thời 
gian tới trên cơ sở các phát hiện của khảo sát này.

1 Cũng giống như những khảo sát về BBN khác, những số liệu trình bày ở đây được bóc tách dựa trên hiểu biết thực của 
người trả lời phỏng vấn. Có những ca người trả lời phỏng vấn không thực sự nắm rõ. Các ca trong những trường hợp này 
không được tính. Vì thế, số lượng ca BBN trên thực tế có thể lớn hơn con số được báo cáo ở đây.  Việc cân nhắc định kiến 
là không thể tránh khỏi do đặc thù của BBN là vấn đề bị giấu nhẹm. Do đó, chúng ta không nên trích dẫn các số liệu một 
cách đơn độc mà không giải thích quá trình hình thành con số thống kê cũng như con số này nói lên điều gì về các điểm 
nóng vi mô trên địa bàn tỉnh An Giang.
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PHẦN 1
GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Tính cấp thiết của thống kê trong Buôn bán người tại Việt Nam

Thành công của Việt Nam trong phát triển và tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã được cộng 
đồng quốc tế công nhận. Tuy nhiên, có một điều mà ít người biết đến, đó là Việt Nam là một 
quốc gia nguồn, và ở cấp độ thấp hơn là quốc gia trung chuyển và là đích đến của các hoạt động 
buôn bán người (BBN). Những kẻ buôn người nhắm vào các nhóm người có nguy cơ cao tại các 
khu vực nông thôn và thành thị khác nhau trên toàn quốc, đặc biệt săn những người sẵn sàng di 
cư không an toàn mong có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những tuyến đường phổ biến nhất của BBN ở Việt Nam là từ Việt Nam sang Trung Quốc đối với 
khu vực miền Bắc và từ Việt Nam sang Cam-pu-chia đối với khu vực miền Nam. Với những ca BBN 
từ Việt Nam sang Trung Quốc, các cô gái/phụ nữ trẻ thường bị buôn sang để làm việc trong nhà 
chứa hoặc bị bán làm vợ cho đàn ông Trung Quốc ở nông thôn. Cũng có một số ca trẻ em bị bán 
sang Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu nhận con nuôi và nam giới bị buôn bán nhằm mục đích bóc 
lột lao động. Với các ca BBN từ Việt Nam sang Cam-pu-chia, các cô gái/phụ nữ trẻ chủ yếu bị buôn 
bán để bóc lột tình dục. Một số cô/phụ nữ trẻ, sau khi được đưa sang Cam-pu-chia, đã bị bán sang 
một nước thứ 3 như Thái Lan hoặc Mã Lai. Ở cấp độ thấp hơn, phụ nữ và nam giới người Việt cũng 
bị buôn bán sang các nước khác nhằm mục đích bóc lột tình dục và bóc lột lao động.

Mặc dù có thể xác định được các điểm đến của hoạt động BBN, nhưng rất khó xác định những 
con số thực tế về số lượng các ca BBN, nạn nhân BBN và tội phạm BBN. Biểu 1 dưới đây cho 
thấy một số khó khăn trong việc xác định những nguồn thống kê tin cậy. Phân tích các bài báo 
trong giai đoạn 1991-2007, biểu 1 cho thấy những khác biệt về tổng số các ca BBN được đề cập 
trên các tờ báo phổ biến của Việt Nam2. Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa chọn những tờ báo 
chính thống (thuộc chính phủ) để phân tích do các tờ báo này cung cấp thông tin “chính thống” 
tốt nhất khi thống kê số lượng các ca BBN. Tuy nhiên, Biểu 1 cho thấy những thông tin thống 
kê này xung đột với nhau, khiến cho truyền thông đại chúng gặp khó khăn để có một bức tranh 
toàn cảnh về quy mô  của các hoạt động BBN tại Việt Nam.

2 Các bài báo được chọn phân tích được trích dẫn từ báo Tuổi Trẻ, VnExpress, Báo Phụ Nữ Việt Nam và VnChannel. 
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Biểu 1: Thống kê số các vụ BBN tại Việt Nam trong giai đoạn 1991-2007 trên các báo Việt 
Nam

Năm Số nạn nhân BBN Nguồn trích dẫn
1991- tháng 9/2004 4.000+i Không rõ
1998- 2006 4.527 ii Không rõ
1998-2006 5.746 nạn nhân BBN + 7.940 

bị nghi là nạn nhân BBNiii
Bộ Công An

2004-2006 1.518iv Không rõ
2006-2007 2.137v Bộ Công An
2005-2008 2.800vi Không rõ

Số các ca BBN được đăng tải trên các tờ báo Việt Nam (số liệu được lấy từ biểu 1)

Số liệu nạn nhân BBN khác nhau nêu trong Biểu 1 thể hiện mức độ khó khăn khi thống kê số 
lượng các ca BBN. Ngành Công An có thể có con số thống kê khác với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, 
ngành Lao Động Thương Binh Xã Hội và Bộ Đội Biên Phòng do mỗi ngành có những cách tiếp 
cận nạn nhân khác nhau. Ngành Công An có thể thống kê số lượng nạn nhân cuối cùng thông 
qua những vụ án hình sự.  Bộ Đội Biên Phòng có thể có con số thống kê riêng về số người tạm 
giữ tại khu vực biên giới hoặc được giải cứu về Việt Nam. Tương tự, con số thống kê của Hội Liên 
Hiệp Phụ Nữ có thể được đưa ra dựa trên mạng lưới chân rết rộng rãi của mình cho phép tiếp cận 
trực tiếp với nạn nhân trở về một cách chính thức và không chính thức ở cấp xã3.

3 Những người trở về không chính thức là những người về quê sau một thời gian bị BB mà không được hỗ trợ và thông 
thường không có mối liên hệ với Công An (trừ khi họ ra đồn Công An trình báo/tố cáo).

2.8002

2.1372 37

1.5181 18

13.000+1 00 +

4.5274 27

4.000+4. 00
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996
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1999
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Các nhà hoạch định chính sách cần dựa vào các nguồn số liệu tin cậy và chính xác để phân tích và 
thiết kế một cách hiệu quả các hoạt động phòng chống BBN trong đó có khung pháp lý. Những 
số liệu thống kê có giá trị cũng sẽ trợ giúp cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức Phi 
Chính Phủ nắm được những xu hướng mới nhất và thiết kế các chương trình phòng ngừa hiệu 
quả nhắm vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Đây chính là ý định của tác giả khi tham dự vào 
“Cuộc thi Xây Dựng Đề Án Ước Tính Số Lượng Nạn Nhân BBN” do Dự Án Liên Các Tổ Chức 
Của Liên Hợp Quốc Phòng Chống BBN (UNIAP) khởi xướng 4. Trong đề án gốc ban đầu, 
UNIAP kêu gọi:

“Thậm chí sau gần mười năm nghiên cứu về vấn đề BBN, các con số  ước tính số lượng nạn 
nhân BBN vẫn còn hạn chế và thông thường ít mang tính thực tế … BBN là một vấn đề phức 
tạp và nếu ai đó lý luận rằng ước tính quy mô cuả một hoạt động hình sự ngầm như thế là một 
nhiệm vụ khó khăn cũng là điều dễ hiểu. UNIAP tìm kiếm những phương pháp sáng tạo, tiên 
tiến nhưng mang tính lô gíc và có thể phản biện được để ước lượng số nạn nhân BBN tại tiểu 
vùng Sông Mê Kông mở rộng (Cam-pu-chia, Trung Quốc, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt 
Nam). Chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra cách thức nào đó để có được những con số thống kê mà 
cộng đồng những người làm công tác phòng chống BBN đang có nhu cầu cấp thiết”.

1.2 Mục tiêu của Khảo sát

Hòa chung với mục đích và tiêu chí của UNIAP đề ra trong “Cuộc thi xây dựng Đề án ước tính 
số lượng nạn nhân BBN”, mục tiêu của khảo sát này bao gồm:

Xây dựng bản đồ các điểm nóng tại An Giang trong đó chỉ rõ các khu vực vi mô có nạn 
nhân BBN được xác định và người bị nghi là nạn nhân BBN và phân tích xu hướng theo 
khung thời gian các năm 2006 -2007-2008.

Phân tích các con số thu thập được để giúp các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức 
hoạt động trong lĩnh vực phòng chống BBN đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

1.3 Địa bàn nghiên cứu: tỉnh An Giang 

Tỉnh An Giang được biết đến là địa bàn nóng cho các hoạt động BBN trên 
tuyến đường Việt Nam – Cam-pu-chia. An Giang có 104 km đường biên 
với Cam-pu-chia và có năm cửa khẩu chính thức . So với các địa bàn khác 
ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, An Giang có khoảng cách ngắn 
nhất đến thủ đô Phnôm Pênh náo nhiệt. Vì thế, An Giang là địa bàn phù 
hợp để tiến hành khảo sát về tình hình BBN. Bên cạnh đó, các cơ quan 
chính phủ và các tổ chức phi chính phủ cũng có nhiều nỗ lực trong công 
tác phòng chống BBN tại địa bàn này. Ví dụ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh 
đã tổ chức 175 buổi nâng cao nhận thức cho 5000 giáo dục viên – những 
người sau đó sẽ truyền tải thông điệp phòng ngừa đến người dân trong 
cộng đồng viii.

4 Nghiên cứu này là kết quả của một trong ba đề án được chọn và đoạt giải sau quá trình trình bày và phản biện do 
UNIAP tổ chức.

Biểu 2: Bản đồ tỉnh An Giang
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Hình 2: Bản đồ tỉnh An Giang  

Bảng 1 đưa ra những con số thống kê chính về tỉnh An Giang. Nhìn vào đó chúng ta thấy, An 
Giang là một tỉnh thuần nông nghèo, đông dân và có tỷ lệ học sinh trung học cơ sở bỏ học cao 
nhất toàn quốci. Bên cạnh đó, An Giang có hơn 100 km đường biên giới với Campuchia với 
nhiều cửa khẩu chính thức và đường mòn biên giới, đối với người dân địa phương, vượt biên giới 
sang Cam-pu-chia là một việc tương đối dễ dàng. Tất cả những điều kiện này đóng vai trò quan 
trọng trong việc giải thích tại sao An Giang là khu vực nóng của BBN qua biên giới. Bọn tội phạm 
coi đây là một địa bàn tốt để tuyển dụng hoặc trung chuyển phụ nữ sang Cam-pu-Chia làm việc, 
trong đó có hoạt động mại dâm. 

Bảng 1: Con số thống kê chính về tỉnh An Giangx

Thống kê chính Số nạn nhân BBN
Dân số 2,1 triệu
Dân sống tại khu vực nông thôn 77%
Dân tộc Kinh 94%
Người thiếu số Khơ-me 4,2%
Diện tích so với tổng diện tích 
toàn quốc

1,02%

Tỷ lệ biết chữ 97%
GDP tính theo đầu người 
(2002)

400 USD

i Bảo Anh , “Hơn 110.000 HS bỏ học, địa phương đề xuất phạt tiền ” Vietnam Net, 6 tháng 3, 2008, http://vietnamnet.
vn/giaoduc/2008/03/772098/ .
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PHẦN 2
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp nghiên cứu.

Khó khăn khi thống kê số lượng nạn nhân bị buôn bán tại các điểm đi nằm ở chính đặc thù của 
nhóm đối tượng nghiên cứu do đa số nạn nhân BBN không còn cư trú ở địa phương nữa. Bên 
cạnh đó, định nghĩa về BBN có những điểm không rõ ràng gây ra những khó khăn cho nhóm 
nghiên cứu khi thu nhập những thông tin chính xác. Tính chất bất hợp pháp và bí mật của hoạt 
động BBN gây khó khăn cho việc lần theo dấu vết, khẳng định, ghi chép lại các hoạt động BBN. 
Những nguyên nhân này góp phần lý giải tại sao chưa có nhiều nỗ lực để thu thập các con số 
thống kê về những người bị nghi là nạn nhân BBN tại bất cứ điểm nóng nào tại Việt Nam một 
cách hệ thống và toàn diện.

Khảo sát áp dụng phương pháp đưa các phỏng vấn viên đã được tập huấn đến các ấp ở An Giang, 
thực hiện phỏng vấn trực tiếp với cán bộ địa phương và trưởng ấp để tìm hiểu xem có bao nhiêu 
ca nghi ngờ có nạn nhân BBN trên địa bàn đó trong thời gian 2006 -2008. Thiết kế của khảo sát 
tận dụng lợi thế của hệ thống phân cấp cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam thành các đơn vị 
hành chính nhỏ dễ quản lý. Lý luận khảo sát này là, với đơn vị quản lý hành chính càng nhỏ, sự 
kiểm tra càng chặt chẽ và vì thế khả năng trưởng đơn vị quản lý hành chính (trưởng ấp) có thông 
tin cụ thể về những ca đã được xác định là BBN hoặc nghi ngờ là BBN càng cao. Thu thập dữ liệu 
về tất cả các ca BBN được biết đến trong ấp có thể được coi là nền tảng để ước lượng chính xác 
hơn số lượng các ca BBN trên địa bàn toàn tỉnh.

Việt Nam được chia thành 64 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Các tỉnh/thành phố trực 
thuộc trung ương lại được chia nhỏ thành quận/huyện, đến phường/xã, tiếp đó là khu phố/ấp 
và cuối cùng là Tổ - càng xuống các cấp thấp hơn thì càng nhỏ về quy mô và phạm vi quản lý hành 
chính (xem hình 3 dưới đây). Tỉnh An Giang có 11 huyện thị và 154 phường/xã. Mỗi phường xã 
lại được chia nhỏ thành 4-5 khu phố hoặc ấp với trung bình khoảng 500 hộ gia đình mỗi ấp. Mỗi 
khu phố hoặc ấp lại được chia nhỏ thành 10-25 Tổ dân phố với trung bình khoảng 25 hộ gia đình 
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mỗi tổ dân phố.  Tổ dân phố là đơn vị hành chính nhỏ nhất ở Việt Nam và nhỏ đến mức không 
có đơn vị tương đương tại các quốc gia khác như Hoa Kỳ. 

Có 17 nghiên cứu viên là cán bộ, giảng viên của Đại học An Giang được tập huấn để tham gia vào 
nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã tham gia tập huấn để có thể nắm bắt một cách rõ ràng hồ 
sơ của những người bị nghi ngờ là nạn nhân BBN mà nghiên cứu đang tìm kiếm. Nhóm nghiên 
cứu cũng được tập huấn về các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo rằng nghiên cứu này 
áp dụng nguyên tắc “không gây tổn hại”. Nghiên cứu tuân thủ các nguyên tắc được nêu rõ trong 
cuốn cẩm nang Hướng dẫn về Đạo đức Nghề nghiệp và Nhân quyền trong Phòng chống BBN xi do 
UNIAP xuất bản.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát ở 845 ấp/khu phố trên tổng số 860 ấp/khu phố trên 
địa bàn tỉnh An Giang (chiếm tỷ lệ 98%). Nhóm nghiên cứu không tiếp cận được một số địa bàn 
do điều kiện giao thông không tốt hoặc gặp khó khăn trong việc bố trí các buổi gặp phỏng vấn. 
Bảng 2 dưới đây mô tả mẫu được chọn.

TẠI SAO LẠI PHỎNG VẤN Ở CÁC ẤP/KHU PHỐ VÀ TỔ DÂN PHỐ?

Tổ trưởng tổ dân phố đã giúp cung cấp thông tin về những người đến và đi ở địa bàn mình 
quản lý. Tại Việt Nam, người dân cần đăng ký tạm trú tạm vắng với công an địa phương khi 
đến và rời một địa phương nào đó. Vì các tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm theo dõi việc 
đi và đến của người dân địa phương, khảo sát này đã chọn mẫu để phỏng vấn ở cấp ấp/tổ 
dân phố.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận thông tin thống kê chính thống, có hệ thống và được xác thực tại 
địa bàn, các tổ trưởng tổ dân phố có thể giúp loại bỏ những tin đồn về các ca BBN do các tổ 
trưởng tổ dân phố có trách nhiệm kiểm tra thông tin cơ sở để đánh giá tính xác thực của các 
tin đồn đó. Phỏng vấn người dân địa phương có thể đưa tới các nguồn tin không có tính xác 
thực, dẫn đến việc thống kê sai số các ca BBN. 

Trưởng ấp/khu phố quản lý khoảng 500 hộ gia đình trong khi các tổ trưởng tổ dân phố chỉ 
phụ trách 25 hộ gia đình. Do cả hai đơn vị hành chính này tương đối nhỏ về quy mô, trưởng 
ấp/khu phố thường nắm được những thông tin chung về các ca nghi ngờ BBN và các ca đã 
được khẳng định là BBN trên địa bàn do mình quản lý.  Các tổ trưởng tổ dân phố thường biết 
rất chi tiết các ca này do họ sống ngay bên cạnh các gia đình trên địa bàn của họ. (Để nắm rõ 
thêm thông tin cụ thể về những vấn đề trưởng ấp/khu phố và tổ trưởng tổ dân phố biết và 
không biết về một ca cụ thể, xin vui lòng xem trang 14).
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Tỉnh An Giang có 11 huyện/thị xã và 154 xã/phường. Tại mỗi huyện/thị, có một trưởng nhóm 
được giao chịu trách nhiệm gửi thư giới thiệu để tiến hành phỏng vấn. Sau khi xin được giấy 
phép phỏng vấn, nhóm nghiên cứu chia về các xã/phường. Tại đây các phỏng vấn viên được một 
người dẫn đường đã bố trí từ trước đưa  xuống các ấp. Người dẫn đường thường là công an, hoặc 
cán bộ chính quyền địa phương hoặc cán bộ của Hội Phụ Nữ. Tại các ấp, các phỏng vấn viên tiến 
hành phỏng vấn chừng 30 phút với đồng chí trưởng ấp(hoặc phó trưởng ấp nếu trưởng ấp đi 
vắng hoặc bận việc). Nhờ sự giới thiệu của người dẫn đường, thường những người được phỏng 
vấn tiếp đón phỏng vấn viên rất nhiệt tình.

Khi xuống đến các ấp, phỏng vấn viên sẽ hỏi trưởng ấp về tình hình người dân di cư ra nước 
ngoài trong thời gian từ 2006 đến 2008. Các phỏng vấn viên trước tiên hỏi các câu hỏi liên quan 
đến di cư không mang tính nhạy cảm như xuất khẩu lao động, lấy chồng ngoại quốc, đoàn tụ với 
thân nhân ở nước ngoài. Sau đó, phỏng vấn viên tiếp tục hỏi các câu hỏi về những trường hợp 
nghi bị buôn bán và những trường hợp đã được xác định là buôn bán như trình bày dưới đây.

CÁC CA NGHI NGỜ LÀ BBN BAO GỒM: 

 - Loại 1:  các ca lấy chồng ngoại quốc có bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào.

 - Loại  2:  các ca phụ nữ bị lừa bán 

 - Loại 3:  các ca phụ nữ sang Cam-pu-chia và không rõ hiện đang ở đâu

 - Loại 4:  các ca phụ nữ bỏ quê và hiện không rõ đang ở đâu.

Mẫu được chọn: phỏng vấn 
845 trên tổng số 860 ấp/
khu phố trên địa bàn tỉnh 
An Giang. Tại mỗi ấp/khu 
phố nhóm nghiên cứu phỏng 
vấn 2 tổ dân phố để tìm kiếm 
những ca nghi ngờ là BBN và 
thu thập thông tin về các ca 
này, nếu có.

Tỉnh 
An Giang

Huyện 1 

Xã 1 

Ấp 

Tổ 1 Tổ 2 

An Giang có 
11 huyện 

Mỗi huyện có trung 
bình khoảng 14 xã 

Mỗi xã có 
khoảng 15 ấp

Mỗi ấp có 
25 tổ

Bảng 3: các cấp quản lý hành chính khác nhau ở tỉnh An Giang
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Cần lưu ý rằng quy mô của nghiên cứu này không bao gồm các trường hợp dưới đây:

 - Các ca BBN trong nước 

 - Các ca bóc lột lao động thông qua việc lao động di cư ký hợp đồng xuất khẩu lao động. Lý 
do chúng tôi không đưa các ca này vào phạm vi nghiên cứu do xuất khẩu lao động không 
phải là vấn đề phổ biến tại tỉnh An Giang trong thời gian từ năm 2006 đến 20085.  

Trong trường hợp trưởng ấp cho biết không có ca nào nghi ngờ là BBN, phỏng vấn viên sẽ chọn 
ngẫu nhiên hai tổ cách xa văn phòng Ấp. Hình 4 chỉ rõ, mục đích là tìm ra 3 địa điểm trong cùng 
một ấp để đảm bảo tính đại diện cao về mặt vị trí địa lý. Sau khi đến 2 tổ này, phỏng vấn viên sẽ 
hỏi cùng bộ câu hỏi đã sử dụng để hỏi trưởng ấp. Mục đích của việc viếng thăm các tổ trưởng tổ 
dân phố là cố gắng tìm ra những ca mà đồng chí trưởng ấp không nắm được thông tin. Giả thuyết 
đưa ra là các tổ trưởng tổ dân phố có thể biết thêm thông tin riêng về người dân trên địa bàn của 
mình do họ quản lý một đơn vị hành chính nhỏ hơn rất nhiều.

  

Trong cuộc gặp gỡ với các trưởng ấp, các phỏng 
vấn viên cũng có trách nhiệm vẽ lại sơ đồ/bản 
đồ của ấp để hiểu rõ hơn về cơ cấu của ấp cũng 
như xác định hướng đi xuống 2 tổ. Trong hình 
4, hình vuông màu tím chỉ văn phòng Ấp, còn 
hai hình tròn màu xanh minh họa các tổ được 
chọn. Mục đích là chọn ra các vị trí khác nhau 
để đảm bảo tính đại diện cao.

Hình 4: Bản đồ/sơ đồ vẽ bằng tay để quyết 
định 2 tổ nào sẽ được chọn.

5 Từ năm 2003 đến năm 2007, An Giang có 2.993 lao động xuất khẩu hợp pháp. Tuy nhiên trong nửa đầu năm 2007 chỉ 
có 49 người đi xuất khẩu lao động. Báo Tuổi Trẻ. An Giang: Thành lập quĩ xuất khẩu lao động 7/17/2007 
<http://www3.tuoitre.com.vn/ViecLam/Index.aspx?ArticleID=211155&ChannelID=269>

CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN:

Những người được phỏng vấn là trưởng ấp và các tổ trưởng tổ dân phố. Thông tin chung về 
họ được mô tả như sau: 

 - Đại đa số là nam giới. 

 - Công việc làm trưởng ấp hay tổ trưởng tổ dân phố chỉ là bán thời gian do đó chỉ nhận 
được phụ cấp là một số tiền nhỏ. Họ có các hoàn cảnh kinh tế khác nhau, từ cận 
nghèo đến giàu.

 - Tuổi đời từ 30 đến 60 tuổi. 
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Trong trường hợp trưởng ấp khẳng định là có các trường hợp nghi ngờ là BBN tại tổ thuộc phạm 
vi quản lý của mình, phỏng vấn viên sẽ đến tổ dân phố đó để thu thập thông tin về trường hợp 
đó. Nếu tổ trưởng tổ dân phố cho rằng không có trường hợp BBN nào xảy ra, lúc đó tùy phỏng 
vấn viên sẽ quyết định ghi chép lại thông tin do trưởng ấp hay tổ trưởng tổ dân phố cung cấp.

Trong trường hợp tại một ấp, có các ca buôn bán người được báo cáo từ hai tổ dân phố trở lên, 
phỏng vấn viên sẽ phỏng vấn tổ trưởng tổ dân phố của hai tổ có tình hình nổi cộm nhất.

2.2 Cân nhắc các định kiến 

Do tính chất phức tạp và bị che dấu của nạn BBN, bất cứ khảo sát nào có mục đích ước lượng 
mức độ của vấn nạn này đều có thể có những định kiến. Một số lý do có thể gây ra những định 
kiến bao gồm: (1) cách hiểu của người được trả lời phỏng vấn thế nào là “BBN”; (2) người được 
phỏng vấn có sẵn lòng cung cấp thông tin hay không; (3)hồi tưởng về các ca BBN; (4) những 
hiểu biết thực tế về các ca BBN; (5) xu hướng giấu thông tin; và (6) khả năng có sự tham gia của 
cán bộ chính quyền vào các ca BBN.

Khảo sát này được thiết kế để kiểm soát những định kiến có thể xảy ra.

(1) Cách hiểu của người được trả lời phỏng về định nghĩa “buôn bán người”. Việc định nghĩa 
cụm từ “buôn bán người” là một vấn đề gây nhiều tranh cãi thậm chí trong cộng đồng những 
chuyên gia làm việc cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các cơ quan đa phương. Khảo sát 
này đã cố gắng đưa ra định nghĩa rõ ràng bao gồm bốn phương án khác nhau khi xem xét xem 
một trường hợp bị   nghi ngờ có phải là BBN hay không, như liệt kê ở trên trong trang 11.

(2) Người được phỏng vấn có sẵn lòng cung cấp thông tin hay không. Liên quan đến vấn đề 
này,khảo sát đã được Công An tỉnh An Giang cấp giấy phép. Thêm vào đó, cán bộ địa phương khi 
đi cùng cán bộ phỏng vấn đã giới thiệu với trưởng ấp. Vì thế, trưởng ấp sẵn sàng chia sẻ thông tin 
vì nghiên cứu có sự hậu thuẫn từ chính quyền địa phương cấp cao hơn.

(3) Hồi tưởng về các ca BBN. Liên quan đến những hạn chế về trí nhớ, khảo sát này chỉ hỏi về 
những ca đã xảy ra trong vòng 3 năm tính đến thời điểm phỏng vấn. Hơn nữa, một số chi tiết 
trong các ca BBN có xu hướng để lại dấu ấn đậm nét trong trí nhớ một người, vì thế việc thu thập 
thông tin dạng này trở nên dễ dàng hơn. 

(4) Những hiểu biết thực tế về một ca BBN. Việc trưởng ấp nắm được bao nhiêu thông tin về 
các ca BBN trên địa bàn mình quản lý được coi là một vấn đề có thể gây ra định kiến lớn nhất. 
Trưởng ấp là người có nhiều cơ hội hơn để nắm bắt thông tin về các ca BBN trước đó đã gây  sự 
chú ý của công chúng . Hình 5 dưới đây lý giải nguyên nhân một số trường hợp nghi ngờ là BBN 
lại dễ thu hút sự chú ý hơn một số ca khác. Khảo sát này đã nắm bắt được 3 hình thức phổ biến 
nhất: những ca đã qua xét xử, những ca gia đình nạn nhân công khai bộc lộ cảm xúc trong cộng 
đồng và những ca kẻ buôn người được mọi người biết đến. Bốn hình thức ít phổ biến nhất được 
rất ít người biết đến, vì thế rất khó nắm bắt thông tin về những ca này trừ phi có những chứng cớ 
rõ ràng vô tình được đưa ra.
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(5) Xu hướng che giấu thông tin: Một trong những quan ngại phổ biến được biết đến là việc 
phỏng vấn cán bộ địa phương có thể dẫn tới những định kiến bởi một số cán bộ địa phương có 
thể muốn giấu bớt thông tin để đảm bảo hoàn thành các ca BBN người tại địa bàn của mình để 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý hành chính. Mặc dù mối lo ngại này là có cơ sở, nhưng 
nghiên cứu đã được thiết kế để giảm thiểu định kiến. Nhóm nghiên cứu phỏng vấn 845 trưởng 
ấp và 1.690 tổ trưởng tổ dân phố. Những người trả lời phỏng vấn đều có công việc riêng và chỉ 
nhận một khoản tiền trợ cấp rất nhỏ (nếu có) cho vai trò quản lý hành chính. Ở cấp này, họ 
không có nhiều ảnh hưởng về thay đổi chính sách có thể mang lại những kết quả tích cực cho 
người dân trên địa bàn mình quản lý. Do đây chỉ là đơn vị quản lý hành chính trực tiếp tiếp nhận 
khiếu nại từ người dân địa phương về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn, những người trả lời 
phỏng vấn gặp nhiều hạn chế về năng lực để đưa ra giải pháp. Thông thường các trưởng ấp ít có 
cơ hội trả lời phỏng vấn, vì thế họ tỏ ra khá thẳng thắn khi trả lời phỏng vấn, và dường như họ coi 
đây là một cơ hội để bày tỏ quan điểm về một số những khó khăn về kinh tế xã hội họ gặp phải 
trên địa bàn ấp của mình. Bảng hỏi được thiết kế theo hướng không đưa ra những câu hỏi mang 
tính chỉ trích hoặc kết tội vì có thể làm người trả lời phỏng vấn không trả lời một cách trung thực. 
Thêm vào đó, khảo sát này tận dụng lợi thế quy mô lớn của mẫu nghiên cứu. Cỡ mẩu tổng thể 
là 2.532 cuộc phỏng vấn. Một số người trả lời phỏng vấn có thể vẫn giấu bớt thông tin về các ca 
BBN trên địa bàn; tuy nhiên việc phỏng vấn số lượng lớn cũng giúp tăng tính xác thực và giảm 
định kiến.

(6) Khả năng có sự tham gia củacác cán bộ chính quyền vào các ca BBN: Khi giải quyết vấn 
đề BBN, điều quan trọng là cần thảo luận đến khả năng các cán bộ chính quyền địa phương có 
tham gia vào các ca BBN. Ở Việt Nam, có rất ít nghiên cứu liên quan đến vấn đề này. Khi xây 
dựng phương pháp nghiên cứu, chúng tôi phỏng vấn hai cấp quản lý hành chính: trưởng ấp và tổ 
trưởng tổ dân phố. Tại mỗi ấp, chúng tôi phỏng vấn 3 người. Nhờ vậy chúng tôi có cơ chế kiểm 
tra chéo để kiểm soát xem có sự nhất quán giữa các cuộc phỏng vấn, đề phòng trường hợp có 
một người trong số này đồng lõa trong một ca BBN nào đó. Chúng tôi chọn người được phỏng 
vấn ở cấp tổ dân phố một cách ngẫu nhiên (xem hình 4). Trong trường hợp cả ba người trả lời 
phỏng vấn có liên quan đến một ca BBN, có thể những kẻ buôn người phải mua chuộc hầu hết 
tổ trưởng tổ dân phố trong ấp đó. Vì mỗi ấp có khoảng 10 đến 25 tổ dân phố, khả năng hối lộ cả 
ấp gần như là không xảy ra.
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Biểu  5: Mức độ công khai của các trường hợp BBN khác nhau

Hình 5  nêu lên những khó khăn khi thu thập thông tin về một ca BBN. Kết quả là khảo sát đã 
tìm thấy 58 trường hợp nghi là BBN và được xác định là BBN. Bản chất của đa số các ca này là 
mức độ công khai tương đối cao (dạng 1-3). Mặc dù không thể ước lượng quy mô của các ca có 
mức độ công khai thấp (dạng 3-8), chúng tôi tin rằng những ca thuộc các dạng này chiếm một 
tỷ lệ tương đối cao trên tổng số các ca BBN. Nếu chúng ta lấy dạng 7 làm ví dụ, một thách thức 
chính mà các tổ chức phi chính phủ gặp phải trong các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 
là một số người bị nghi ngờ là nạn nhân phủ nhận việc đã bị xâm hại trước đó do lo sợ hoặc bị tổn 
thương. Theo báo cáo từ các tổ chức phi chính phủ ở Cam-pu-chia hỗ trợ nạn nhân Việt Nam, 
“các nạn nhân của BBN, đặc biệt là những người bị bóc lột tình dục, bị phân biệt đối xử trong xã 
hội, nhất là ở quê và trong gia đình, vì họ là nạn nhân của BBN.  Những tổ chức phi chính phủ 
hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ pháp lý cũng gặp những khó khăn tương tự: các cô gái trẻ/phụ 
nữ Việt Nam không muốn thưa kiện kẻ phạm tội nhưng cũng không muốn về nhàxii.”

Mặc dù những định kiến như thế luôn tồn tại, sự tồn tại này đều gặp phải ở các huyện/thị khác 
nhau ở An Giang. Điều này có nghĩa là chúng tôi biết trước sẽ không có địa phương nào gặp 
nhiều định kiến hơn hoặc ít định kiến hơn. Với giả thiết này, chúng tôi vẫn sử dụng tổng số ca 
được phỏng vấn để hiểu rõ thêm về các điểm nóng cụ thể tại địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể là, 
chúng tôi dùng các dữ liệu thu thập được để nghiên cứu và so sánh mối quan hệ giữa các vùng 
nông thôn và các vùng thành thị, các vùng giáp biên giới với các vùng xa đường biên. Khung thời 
gian mà chúng tôi nghiên cứu là các ca BBN xảy ra trong thời gian 2006-2008.

Nhóm nghiên 
cứu đó tiếp 
cận được một 
số ca BBN 
thuộc 3 dạng 
phổ biến nhất 
này 

Nhóm 
nghiên cứu 
không tiếp 
cận được 
các ca BBN 
dạng này 

Mức độ 
công khai cao

Mức độ 
công khai thấp

Dạng 1: Các trường hợp đã qua xét xử

Dạng 2: Những trường hợp gia đình nạn nhân công khai 
thông tin (trình báo hoặc chưa trình báo với công an)

Dạng 3: Các trường hợp bị buôn bán do người quen biết

Dạng 4: Các trường hợp người nghi ngờ là nạn nhân bị buôn 
bán bị bộ đội biên phòng giữ lại và đưa về nhà 

Dạng 5: Chính gia đình bán nạn nhân và nạn nhân 
chủ động đi

Dạng 6: Các trường hợp nạn nhân di cư sang Campuchia 
cùng gia đình và bị bán ở Campuchia

Dạng 7: Các trường hợp nạn nhân phủ nhận bị lạm dụng

Dạng 8: Các trường hợp gia đình không biết (Nạn nhân có 
thể tự trở về và không thể liên lạc với gia đình)
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2.3.  Cân nhắc đạo đức nghề nghiệp

Khi tiến hành nghiên cứu này, UNIAP đã tập huấn cho nhóm nghiên cứu về Đạo đức nghề nghiệp 
và Nhân quyền trong Nghiên cứu về BBN. Các nguyên tắc UNIAP đưa ra được áp dụng khi tiến 
hành nghiên cứu để đảm bảo rằng nghiên cứu tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp 
và tôn trong quyền con người của mỗi cá nhân tham gia vào nghiên cứu.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 1: Không gây tổn hại. Thông cảm nhưng trung lập. Chúng tôi 
dự báo trước là có khả năng có nguy cơ về tinh thần và an ninh khi phỏng vấn về chủ đề 
BBN. Tuy nhiên khi tiến hành nghiên cứu này, chúng tôi không trực tiếp phỏng vấn nạn 
nhân hay gia đình của họ; và vì thế nguy cơ cũng tương đối thấp. Các phỏng vấn viên của 
chúng tôi tiến hành phỏng vấn ở văn phòng ấp và tại gia đình của các tổ trưởng tổ dân 
phố. Tại các môi trường như thế, những người trả lời phỏng vấn hoặc là trả lời phỏng vấn 
một mình hoặc có sự hiện diện của một người đáng tin cậy, ví dụ người thân hoặc đồng 
nghiệp. Điều này giúp đảm bảo những thông tin được chia sẻ được giữ bí mật giữa những 
người được tin cậy.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 2: Ưu tiên an toàn và an ninh cá nhân: nhận diện và giảm thiểu 
nguy cơ. Các vùng nông thôn Việt Nam được cho là tương đối an toàn. Bên cạnh đó 
nhóm nghiên cứu thường đi thực địa thành nhóm 3-4 người. Mặc dù các nhóm tiến 
hành phỏng vấn riêng nhưng thông thường không cách nhau quá xa. Tất cả các phỏng 
vấn viên đều mang theo điện thoại di động. Người dẫn đường là những người hiểu biết 
về địa phương rất rõ thường đi theo các phỏng vấn viên. Một trong những vấn đề về an 
toàn chính khi tiến hành khảo sát là việc vượt sông/rạch bằng xe gắn máy trên những cây 
cầu bằng gỗ mỏng manh, lái xe trên những con đường không được trải nhựa hoặc bị lạc 
đường ở miền núi.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 3: Có được sự đồng thuận và không ép buộc.  Trước khi tiến hành 
phỏng vấn, các phỏng vấn viên đều giới thiệu và có sự đồng thuận bằng miệng về việc 
tiến hành phỏng vấn. Chúng tôi không hứa hẹn hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên chúng tôi 
mời người được phỏng vấn uống nước để buổi trò chuyện được thoải mái hơn. Có một 
số trường hợp, người được phỏng vấn nằng nặc đòi trả tiền nước và cám ơn chúng tôi vì 
đã đến thăm ấp của họ.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 4: Đảm bảo tính vô danh và tính bí mật ở mức độ cao nhất có 
thể. Chúng tôi đảm bảo tính bí mật của thông tin được chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn 
với mục đích bảo vệ những người trả lời phỏng vấn, danh dự và an toàn của nạn nhân và 
gia đình họ. Chúng tôi cũng đã thảo luận và thông báo với chính quyền địa phương ở cấp 
tỉnh, trong báo cáo chúng tôi sẽ chỉ phân tích dữ liệu và xu hướng mà không nêu tên của 
nạn nhân hoặc tên của những người được phỏng vấn.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 5: Chọn lựa và chuẩn bị phiên dịch, nhóm nghiên cứu một cách 
phù hợp. 17 nghiên cứu viên là cán bộ của Trường Đại Học An Giang đã tham gia nghiên 
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cứu. Những nghiên cứu viên đã tiến hành nghiên cứu trước đó đều có khả năng thu thập 
thông tin từ những nhóm người khó tiếp cận. Điều khó khăn khi tập huấn cho nhóm 
nghiên cứu chính là việc làm thế nào để họ hiểu được định nghĩa “BBN” được nghiên 
cứu đưa ra. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu thử nghiệm và tiến hành thảo 
luận hàng tuần để tìm câu trả lời cho những câu hỏi mới.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 6:  Chuẩn bị để chia sẻ thông tin/chuyển tuyến và chuẩn bị tinh 
thần trong những trường hợp khẩn cấp. Vì nhóm nghiên cứu không trực tiếp phỏng vấn 
nạn nhân và gia đình của họ nên chúng tôi chỉ nhận được một số ít yêu cầu chuyển tuyến 
hoặc giải đáp thông tin làm thế nào để thưa kiện. Nhóm nghiên cứu cử ra một cán bộ phụ 
trách giải quyết công việc liên quan đến chuyển tuyến dịch vụ. Khi nhóm nghiên cứu gặp 
những trường hợp như vậy, nhóm nghiên cứu sẽ dùng điện thoại di động để liên hệ với 
người được cử ra này và người này sau đó sẽ thông báo các ca cần chuyển tuyến đến các 
cơ quan có chức năng dựa trên yêu cầu của người trả lời phỏng vấn trong khi vẫn đảm 
bảo bí mật danh tính của họ.

 - Nguyên tắc hướng dẫn 7: Không ngần ngại giúp đỡ người khác: hãy sử dụng thông tin 
mình có một cách hữu hiệu nhất. Báo cáo này sẽ được xuất bản thông qua UNIAP và 
được phổ biến trong và ngoài nước. Trường Đại Học An Giang cũng có kế hoạch tổ chức 
một cuộc hội thảo với các tổ chức phi chính phủ để thảo luận các phát hiện của nghiên 
cứu. Mục tiêu đầu tiên là thông báo xu hướng BBN tại địa bàn tỉnh An Giang. Mục tiêu 
thứ hai là thảo luận phương pháp nghiên cứu thống kê để đo lường mức độ BBN với 
những bài học kinh nghiệm thu được từ việc thực hiện nghiên cứu này. Một mục tiêu nữa 
là nâng cao nhận thức về BBN tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thông qua nghiên 
cứu toàn diện và chính xác.
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PHẦN 3
KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Phần 3: Kết quả Khảo sát  

Kết quả khảo sát bao gồm hai phần. Phần đầu mô tả các thông tin thống kê về các ca nghi ngờ 
BBN và đã được khẳng định là BBN tại các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh An Giang. Nội 
dung thứ hai đưa ra những phân tích về các con số thống kê này.

3.1. Mô tả các con số thống kê

Bản đồ 6 dưới đây vẽ các điểm nóng giúp cho các nhà hoạch định chính sách và các chương 
trình phòng chống BBN hiểu rõ hơn về các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi nạn BBN tại An Giang. 
Những xã có màu đỏ là những xã có từ hai ca nghi ngờ là BBN trở lên trong giai đoạn 2006-2008. 
Những xã được bôi màu da cam là những xã chỉ ghi nhận một ca nghi ngờ BBN trong thời gian 
này vì thế những xã có màu da cam được hiển thị để mang tính minh họa hơn là để thu hút sự chú 
ý. Nhìn qua vào bản đồ này, chúng ta đều thấy những xã màu đỏ và những xã màu da cam thường 
nằm gần nhau hơn. Điều này gợi ra rằng các mạng lưới BBN ở An Giang có xu hướng hoạt động 
tại những khu vực bó hẹp có chủ đích, có lẽ do những kẻ buôn người có những mối quan hệ cá 
nhân tại các khu vực này.
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Bản đồ 6: Bản đồ các khu vực nóng tại An Giang với các ca nghi ngờ BBN và các ca được xác 
định là BBN trong giai đoạn 2006-2008

Biểu đồ 7 dưới đây xếp hạng các huyện/thị ở An Giang, trong đó Phú Tân là huyện có nhiều ca 
nghi ngờ BBN và ca đã được xác định là BBN nhất. Đây không phải là điều ngạc nhiên do Phú 
Tân được biết đến là huyện có nhiều phụ nữ bỏ quê đi làm việc trong ngành công nghiệp tình 
dục tại Cam-pu-chia những năm cuối thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ hai mốt. Phú Tân là 
huyện có mối liên hệ chặt chẽ với Cam-pu-chia trong đó nhiều người dân di cư đi lại giữa hai 
nước một cách dễ dàng và có thể tuyển mộ người mới đi cùng họ. Một lưu ý là đến năm 2006, 
số người dân Phú Tân làm việc trong nghành công nghiệp tình dục đã giảm xuống đáng kể nhờ 
những nỗ lực của lực lượng công an  và sự trợ giúp của tổ chức Terres des Hommesxiii.

nhiều hơn một trường hợp nghi 
là nạn nhân của BBN
có một trường hợp

không có trường hợp nào

cửa khẩu

cửa khẩu
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Biểu đồ 7: Số lượng các ca nghi ngờ BBN và được xác định là BBN trong giai đoạn 2006 – 2008, 
tính theo đơn vị huyện/thị

Biểu đồ 8:  Phân loại các ca nghi ngờ BBN và được xác định là BBN

Trong tổng số 845 ấp với dân số 2.1 triệu người tại An Giang, có 58 ca nghi ngờ trong giai đoạn 
2006-2008 được xác định là BBN và chia thành 4 loại đã nêu ở trang 12.

Biểu đồ 8 cho thấy trong tổng số 58 ca nghi ngờ BBN, loại 2 – những người được các trưởng ấp 
và tổ trưởng tổ dân phố cho là bị lừa bán ra nước ngoài (chủ yếu là Cam-pu-chia và Malaixia) 
chiếm nhiều nhất. Loại 1 bao gồm những cô gái lấy chồng ngoại quốc và bị lừa chiếm ít nhất. 
Nhóm nghiên cứu chỉ xác định được 6 ca loại này trong tổng số 1313 người lấy chồng ngoại 
quốc trong giai đọan 2006-2008. Lý do có thể là nhiều gia đình ngần ngại không muốn tiết lộ 
thông tin về cuộc sống bất hạnh của con gái mình do xấu hổ.

3.2 Những dữ liệu thô nêu trên nói lên điều gì?

Như đã đề cập ở trên, mục tiêu đầu tiên của nghiên cứu là tìm hiểu thêm về những điểm nóng. 
Kết quả của khảo sát chỉ ra một số hiểu biết thông thường về các xu hướng BBN không giống ở 
An Giang. Để tìm ra những yếu tố quyết định tạo nên một điểm nóng, nhóm nghiên cứu xem 
xét mối liên hệ giữa các khu vực nông thôn và thành thị và các khu vực gần đường biên giới với 
các khu vực xa đường biên giới. Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh 
mối liên hệ giữa các yếu tố này và nhận thấy rằng để xác định những yếu tố phổ biến trong việc 
đánh giá các hoạt động BBN tại một địa phương là việc làm không hề dễ dàng. Thay vào đó, kết 
quả của nghiên cứu nêu bật tính cấp thiết phải tìm hiểu thêm về mạng lưới những kẻ môi giới và 
kẻ buôn người để hiểu tại sao một địa bàn có nguy cơ về BBN cao hơn một địa bàn khác.

Dạng 1
10%

Dạng 2
44%

Dạng 3
31%

Dạng 4
15%

Người nghi ngờ bị BB phân loại theo 
các dạng giai đoạn 2006-2008

Phú Tân
Long xuyên

Châu Phú
Chợ Mới

Tri Tôn
Châu Thành

An Phú
Thoại Sơn
Tân Châu

Châu Đốc

Số trường hợp nghi ngờ là BBN theo tỉnh 
giai đoạn 2006-2008

0 2 4 6 8 14 12
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3.3 So sánh giữa các xã giáp biên giới và các xã xa vùng biên giới

Những xã có các ca nghi ngờ BBN ở tỉnh An Giang dường như không nằm gần khu vực biên giới. 
Theo bản đồ địa bàn nóng, chỉ có hai xã biên giới trong tổng số 18 xã biên giới có các ca nghi ngờ 
BBN. Xem xét ở một góc độ khác, các xã biên giới chiếm 12% tổng số xã ở An Giang nhưng các 
ca BBN ở các xã này chỉ chiếm 7% tổng số các ca BBN được phát hiện. Số liệu này cho thấy các 
xã biên giới không có nguy cơ về BBN cao hơn so với các xã không nằm ở khu vực biên giới. Kết 
quả này gợi ý rằng khoảng cách tới khu vực biên giới chưa đủ để giải thích nạn BBN. Những kẻ 
BBN phải rất thông thuộc địa lý về các tuyến đường giữa Việt Nam và Cam-pu-chia và có những 
mối liên hệ chặt chẽ tại các địa bàn để có thể tiến hành tuyển dụng.

Phát hiện của nghiên cứu liên quan đến việc các xã khu vực biên giới không có nguy cơ BBN cao 
hơn các xã xa khu vực biên giới là một điều đáng ngạc nhiên bởi thông thường người ta đều cho 
rằng khoảng cách gần với đường biên là một trong những nhân tố chính trong các hoạt động 
BBN. Do gần biên giới với các đường mòn đi lại thuận tiện dễ dàng, An Giang được biết đến là 
địa bàn nóng về BBN; tuy nhiên không có các nghiên cứu định lượng và chuẩn hóa để chứng 
minh An Giang có số lượng các ca BBN cao hơn các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Đồng Tháp hay 
Cần Thơ.

An Giang thu hút nhiều sự chú ý của công luận có thể do nhiều kẻ buôn người sử dụng các con 
đường tiểu ngạch ở An Giang. Tỉnh An Giang có 104 km đường biên với Cam-pu-chia với năm 
cửa khẩu chính thức và có tuyến đường thuận tiện và ngắn nhất đến Phnôm-pênh. Đi sang Cam-
pu-chia qua địa bàn tỉnh An Giang không có gì mới lạ. Theo báo cáo của IOM năm 2001, trong 
hơn 70 phụ nữ Việt Nam làm mại dâm ở Cam-pu-chia được phỏng vấn, thì “đặc biệt tỉnh An 
Giang ở đồng bằng sông Cửu Long được xác định là điểm khởi hành chính của các cô gái hoạt 
động mại dâm tại Phnôm-pênh. Những người này hoặc bị buôn bán hoặc tự nguyện di cư sang 
Cam-pu-chia một cách không thường xuyên để tìm việc làm .”

Trường hợp huyện Tịnh Biên và tỉnh Sóc Trăng chỉ ra những nguy hiểm khi đưa ra các giả định 
về BBN. Cả hai khu vực này đều có tỷ lệ người dân tộc thiểu số Khơ-me rất cao. Huyện Tịnh Biên 
nằm ngay sát đường biên trong khi tỉnh Sóc Trăng nằm xa biên giới với Campuchia. Trong cuộc 
phỏng vấn với đại diện của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Sóc Trăng, thông tin chúng tôi ghi nhận 
được là đại đa số các ca BBN trên địa bàn tỉnh là các cô gái người Khơ-me bị bán qua cửa khẩu tại 
An Giang . Ngược lại, huyện Tịnh Biên nằm ngay trên đường biên của tỉnh An Giang lại không 
có ca BBN nào được xác định trong giai đoạn 2006-2008. Một lần nữa cho thấy cần có thêm các 
nghiên cứu về mạng lưới những kẻ BBN để hiểu tại sao chúng lại nhắm vào các cô gái người Khơ-
me ở Sóc Trăng trong khi các cô gái người Khơ-me tại huyện Tịnh Biên không phải là đối tượng 
mặc dù họ sống ở ngay khu vực biên giới.
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3.4 So sánh các xã ở nông thôn với các phường/xã ở thành thị

Một giả định phổ biến nữa là vùng nông thôn chịu ảnh hưởng của nạn BBN nhiều hơn so với các 
khu vực thành thị bởi bọn buôn người có xu hướng tiếp cận những những người dân chất phác, 
mù chữ, nghèo và ít nắm được thông tin về BBN và đương nhiên những người dân như thế này 
sống ở vùng nông thôn. Kết quả khảo sát của chúng tôi tại tỉnh An Giang không ủng hộ quan 
điểm này.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng 83% tổng số các ca nghi ngờ BBN xảy ra ở các ấp vùng nông thôn. 
Nếu chỉ nhìn qua, người ta có thể nhầm lẫn khi đưa ngay giả định là người dân sống ở vùng nông 
thôn có nhiều nguy cơ hơn so với người dân sống ở thành thị. Tuy nhiên, trên thực tế, ở tỉnh An 
Giang, các xã ở khu vực nông thôn chiếm 83%  tổng số xã phường trên địa bàn tỉnh. Điều đó có 
nghĩa là sở dĩ các xã ở khu vực nông thôn có nhiều số ca BBN hơn các xã phường ở khu vực thành 
thị bởi vì đại đa số người dân sống ở khu vực nông thôn, chứ không hẳn là vì người nông thôn có 
nhận thức hiểu biết thấp hơn người dân thành thị. Kết quả là, chúng tôi không có đủ bằng chứng 
để đưa ra nhận định người dân khu vực nông thôn ở tỉnh An Giang có nguy cơ BBN cao hơn 
người dân sống ở khu vực thành thị.

3.5 Tìm hiểu ban đầu mạng lưới những kẻ buôn người ở tỉnh An Giang

Như đã đề cập trong phần mục tiêu của nghiên cứu, mục đích chính của khảo sát này là đưa ra 
một cách hệ thống bản đồ BBN và tìm hiểu những yếu tố phổ biến để giúp chúng ta hiểu thêm 
về tình hình BBN dọc biên giới An Giang – Cam-pu-chia. Phần trên cho thấy không có cơ sở để 
kết luận tình hình BBN ở nông thôn phổ biến hơn ở thành thị. Mặc dù việc nghiên cứu sâu hơn 
về mạng lưới những kẻ buôn người không nằm trong phạm vi của nghiên cứu này, báo cáo vẫn cố 
gắng nêu bật mức độ cần thiết của việc tìm hiểu thêm về những mạng lưới này. Những phát hiện 
như thế sẽ giúp giải đáp vấn đề những khu vực tương đồng về vị trí địa lý, tỷ lệ biết chữ, mức độ 
nghèo và mức độ phát triển kinh tế nhưng BBN xảy ra phổ biến hơn ở một số khu vực.

Bảng 2 cung cấp thêm thông tin về các mạng lưới BBN bằng việc liệt kê những ca BBN được báo 
chí trong nước đưa tin để ghi nhận lại mối liên hệ giữa số nạn nhân và các địa điểm đến. Ở trang 
6, chúng tôi đã đề cập tới vấn đề những con số thống kê quy mô lớn được trích dẫn trong các bài 
báo trong nước không đáng tin cậy và mang tính xung đột với nhau bởi các bài báo này không 
đưa ra nguồn trích dẫn. Phân tích dưới đây về mạng lưới những kẻ buôn người dựa trên các ca 
BBN công bố trên báo. Tuy nhiên chúng tôi chỉ xem xét các ca BBN cụ thể để đưa ra chân dung 
của những kẻ buôn người. Những bài báo đưa tin về các ca riêng lẻ có mức độ tin cậy cao hơn 
các bài báo đưa ra những con số thống kê chung về tình hình BBN trên toàn quốc bởi các bài báo 
về các ca cụ thể đó cung cấp tên tuổi của những kẻ buôn người để kiểm chứng. Những ca BBN 
được nêu trong bảng 2 dưới đây bao gồm những ca BBN không chỉ ở tỉnh An Giang mà cả khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long.
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Bảng 2: Các điểm đến và số các ca BBN được liệt kê trong các bài báo

Các điểm đến của BBN Địa phương  #tổng 
số nạn 
nhân  

Thời gian xảy ra 
vụ việc

1 Cam-pu-chiaxvi Bạc Liêu 25 91-96& 06-08

2 Cam-pu-chiaxvii An Giang 40 2000-2002

3 Cam-pu-chiaxviii Vĩnh Long, An Giang, Bình 
Phước

15 2002-2003

4 Cam-pu-chiaxix An Giang 8 2004-2006

5 Cam-pu-chiaxx An Giang 2 2006

6 Cam-pu-chiaxxi  An Giang 8 2005-2007

7 Cam-pu-chiaxxii  An Giang >6 2003-2007

8 Đài Loan &Malaysiaxxiii Đồng bằng sông Cửu Longxxiv 126 2001-2006

9 Malaysiaxxv  7 2002-2003

10 Malaysiaxxvi Đồng bằng sông Cửu Long 99 2003-2007 

11 Malaysiaxxiii Đồng bằng sông Cửu Long 30+ 2004-2007

12 Malaysiaxxix  Đồng bằng sông Cửu Long 11 2005-2007

13 Malaysia và MaCauxxx Đồng bằng sông Cửu Long 18 2004-2008

14 Malaysia , Đài Loan và 
Hàn Quốcxxxi 

Đồng bằng sông Cửu Long ~100 2006-2008 

15 Malaysia và các nước 
khác 

Đồng bằng sông Cửu Long ~100 Up to 2009 

Bảng 2 cho thấy các ca BBN từ các tỉnh phía Nam sang Cam-pu-chia dường như có quy mô 
nhỏ hơn so với các ca BBN sang Malaysia, tính theo số nạn nhân trung bình trong mỗi đường 
dây buôn người. Bên cạnh đó, BBN người sang Malaysia có xu hướng lớn hơn về quy mô do các 
đường dây buôn người nhắm tới nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng lúc trong khi BBN 
sang Cam-pu-chia có xu hướng nhắm vào một tỉnh cụ thể và chỉ hoạt động trong một tỉnh. Quan 
sát này cung cấp thêm bằng chứng  để chứng minh những kẻ buôn người trên tuyến đường Việt 
Nam – Cam-pu-chia tận dụng các cơ hội đơn lẻ trong phạm vi mối quan hệ cá nhân trực tiếp. 
Nhận xét này cũng được chứng minh thêm trong các phát hiện đưa ra trong Biểu 6. Biểu 6 cho 
thấy những xã có các ca BBN có xu hướng nằm gần nhau. Điều này gợi mở ý kiến cho rằng những 
kẻ buôn người không nhắm vào những khu vực bất kỳ mà thay vào đó chúng thiết lập những 
mạng lưới tại các địa bàn nơi chúng có sẵn những mối quan hệ trước đó. 
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Những mạng lưới BBN đến các quốc gia khác như Malaysia, Đài Loan hoặc Hàn Quốc có những 
đặc tính khác nhau.

BBN từ An Giang sang Malaysia. Các ca BBN từ An Giang sang Malaysia có xu hướng tuyển 
dụng số lượng lớn và thường hoạt động mang tính có tổ chức. Kẻ môi giới thường tuyển dụng 
phụ nữ từ những tỉnh khác nhau ở đồng bằng sông Cửu Long để đưa sang Malaysia qua đường 
bộ và đường hàng không. Bọn tội phạm mua vé máy bay, sử dụng cả hộ chiếu giả và hộ chiếu thật 
cho thấy mức độ phức tạp và mức độ đầu tư cao hơn. Giữa tuyến đường BBN từ An Giang sang 
Cam-pu-chia và từ An Giang sang Malaysia cũng có sự khác biệt. Ở tuyến đường sang Cam-pu-
chia, những kẻ buôn người có xu hướng tiếp cận nạn nhân và lừa họ bằng những lời hứa việc làm. 
Đối với trường hợp BBN sang Malaysia, một số nạn nhân cho biết họ tự tìm đến những kẻ trung 
gian môi giới để được giới thiệu hôn nhân với người Mã Lai. Trong những trường hợp này, một 
số phụ nữ trả tiền hoa hồng cho những kẻ môi giới để được giới thiệu.

BBN từ An Giang sang Hàn Quốc. Có xu hướng BBN từ An Giang sang Hàn Quốc thông qua 
hôn nhân. Đương nhiên không phải tất cả các trường hợp kết hôn là BBN. Một điều quan trọng 
cần lưu ý ở đây là những kẻ tuyển dụng sử dụng các hình thức với quy mô khác nhau. Tại thành 
phố Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây có nhiều vụ môi giới hôn nhân quy mô lớn, có 
tổ chức và bất hợp pháp. Có nhiều trường hợp với vài người đàn ông Hàn Quốc xem mặt hơn 
một trăm cô gái để tuyển chọn cô dâuxxxiii.  Những buổi xem mặt này được tổ chức trong nhà 
hàng, khách sạn, nơi có hàng trăm cô gái đợi đến lượt xem mặt. Những kẻ môi giới “nuôi” các cô 
khoảng vài tháng tại nhà mình ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi họ tìm được chồng hoặc 
từ bỏ ý định lấy chồng ngoại quốc. Bạn bè hoặc hàng xóm chính là những người tuyển dụng hoặc 
chính những cô dâu tương lai tự tìm đến những kẻ môi giới tại địa phương mình sinh sống.

Tại những tỉnh nhỏ như An Giang, các hoạt động BBN cũng có xu hướng cạnh tranh. Nghèo 
đói, thiếu hiểu biết, gần khu vực biên giới đều có những ảnh hưởng đáng kể, biến An Giang 
thành một khu vực có nguy cơ BBN cao. Tuy nhiên, những yếu tố này chưa đủ để giải thích tại 
sao một số khu vực có điều kiện kinh tế xã hội tương tự nhưng mức độ ảnh hưởng của nạn BBN 
khác nhau. Các mạng lưới BBN sang các quốc gia khác nhau có mức độ tổ chức và quy mô khác 
nhau phụ thuộc vào các mối quen biết và nguồn lực sẵn có của bọn buôn người(ví dụ vé máy 
bay so với vé tàu thủy). Một ví dụ liên quan tới hiện tượng gần đây ở Việt Nam một số thanh niên 
trai trẻ lừa các cô gái trở thành bạn gái sau đó bán sang Trung Quốc. Báo cáo của Cứu Trợ Trẻ 
Em năm 2008 chỉ ra trong số 691 nạn nhân bị tổ chức buôn bán sang Trung Quốc được phỏng 
vấn có tới 53 nạn nhân có trình độ cao đẳng hoặc đại học, chiếm 7,5% tổng số nạn nhân được 
phỏng vấnxxxiv.  Nhìn chung, sinh viên đại học hoặc cao đẳng không được xếp vào nhóm nạn 
nhân truyền thống: mù chữ, nghèo, sống ở các vùng sâu vùng xa và không có nhận thức. Nghiên 
cứu thêm về các mạng lưới BBN và đặc thù của các mạng lưới này sẽ giúp cho các nhà hoạch định 
chính sách có các bước chuẩn bị khác nhau để phòng chống BBN.
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3.6 Xu hướng BBN tại tỉnh An Giang trong giai đoạn 2006-2008

Số người nghi là nạn nhân, tính theo năm, trong giai đoạn 2006-2008

Mặc dù không có đủ số liệu, việc dự đoán xu 
hướng BBN theo thời gian tại Việt Nam là 
một hoạt động hết sức phổ biến. Báo chí trong 
nước cho biết số các ca BBN đang có xu hướng 
gia tăng trong những năm gần đâyxxxv. Mặc dù 
các con số thống kê mang tính tin cậy nhưng 
việc xác định nguyên nhân các con số thống 
kê được báo cáo có xu hướng tăng là do các ca 
BBN xảy ra nhiều hơn hay công an phát hiện 
và truy bắt được nhiều vụ BBN hơn không hề 
dễ dàng.

Biểu 9: Số người bị nghi là nạn nhân, tính theo năm, trong giai đoạn 2006-2008

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện thấy số lượng các ca nghi ngờ là BBN và được xác định là 
BBN trong giai đoạn 2006-2008 có xu hướng giảm xuống. Biểu 9 cho thấy, trong năm 2006 có 
26 ca nghi ngờ là BBN và được xác định là BBN trong khi năm 2007 chỉ có 13 ca và năm 2008 có 
9 ca. Ngòai ra, có 10 ca BBN trong giai đoạn 2006-2008 nhưng các trưởng ấp không nhớ chính 
xác năm nào. Mặc dù gặp phải những định kiến không thể tránh khỏi về mặt số liệu(như đã đề 
cập trong trang 15),  những ca BBN không tiếp cận được như trong trường hợp này là phổ biến 
do  khó có thể lý giải được một số ca BBN dễ  tiếp cận hơn ở một thời điểm so với các ca BBN 
tại thời điểm khác. Như vậy, phát hiện BBN trong giai đoạn 2006-2008 có chiều hướng giảm mà 
nhóm nghiên cứu quan sát được vẫn có giá trị, mặc dù có thể vẫn tồn tại những định kiến.

Xu hướng thể hiện trong Biểu 9 hoàn toàn nhất quán với một xu hướng khác được phát hiện 
trong nghiên cứu này. Nhóm nghiên cứu đã hỏi các trưởng ấp về tình hình BBN trên địa bàn họ 
quản lý tăng hay giảm sau năm 2006. 34% trả lời tình hình BBN ở địa phương họ sau năm 2006 
có xu hướng giảm so với thời điểm trước năm 2006, trong khi chỉ có 6% trả lời tăng. 52% người 
còn lại trả lời không biết, hoặc không nhận thấy xu hướng tăng giảm. Kết hợp hai kết quả trên, 
chúng tôi đi đến kết luận theo thông tin ghi nhận được từ các trưởng ấp và tổ trưởng tổ dân phố, 
tình hình BBN tại tỉnh An Giang có xu hướng giảm so với trước năm 2006 và giai đoạn 2006-
2008. 

Các trưởng ấp cũng được hỏi lý do của sự thay đổi về tình hình BBN trước và sau năm 2006. Biểu 
đồ 10 dưới đây minh họa các câu trả lời. Nhóm  màu xanh là những người quan sát thấy xu hướng 
giảm khi so sánh thời điểm trước và sau năm 2006. Trong nhóm này, có 178 trưởng ấp trả lời  là 
nhờ  các nỗ lực nâng cao nhận thức đã có hiệu quả nên tình hình BBN giảm đi. Họ cũng bổ sung 
thêm đó là nhờ nỗ lực của Hội Phụ Nữ và các chương trình truyền thông giáo dục khác của các 
ban ngành đoàn thể. 38 trưởng ấp cũng cho biết là các hoạt động truy quét của công an và biên 
phòng cũng đóng vai trò quan trọng để giảm thiểu tình hình BBN.
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Cũng trong biểu đồ 10, màu da cam minh họa nhóm các trưởng ấp đưa ra nhận định tình hình 
BBN tăng lên sau năm 2006. Như đã nêu trên, nhóm này ít hơn rất nhiều so với nhóm màu xanh. 
Trong nhóm này, có 13 trưởng ấp cho rằng thiếu các cơ hội kinh tế là lý do chính khiến cho nạn 
BBN tăng lên. Các quan sát khác nhau của các trưởng ấp gợi mở ra ý kiến rằng trong địa bàn một 
tỉnh có tồn tại các khu vực vi mô có các xu hướng BBN khác nhau. Điều này là một yếu tố quan 
trọng cho các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức phi chính phủ cân nhắc khi thiết kế các 
chương trình và các hoạt động cụ thể làm sao cho phù hợp với từng địa bàn.

Biểu đồ 10: Câu trả lời của các trưởng ấp về lý do xu hướng BBN tăng hay giảm trước và sau 
năm 2006

Lý do các trưởng ấp đưa ra đối với sự tăng hoặc giảm   
của nạn BBN sau năm 2006

100 1500 50 200
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công tác bảo vệ của lực lượng công an
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tuyên truyền nâng cao nhận thức
nhiều cơ hội kinh tế hơn

kinh nghiệm từ những người di cư
không thành công

các cơ hội kinh tế
gia đình đói nghèo

kẻ buôn người tinh vi hơn
khác

khác

Những người 
cho rằng xu hướng 
BBN tăng

Những người 
cho rằng xu hướng 
BBN giảm

3.7 Tính xác thực của dữ liệu: kiểm tra chéo với các nguồn thông tin thống kê có 
sẵn

Mặc dù chúng tôi biết con số 58 ca nghi ngờ là BBN và được xác định là BBN trong giai đoạn 
2006-2008 có thể gặp phải những định kiến, điều quan trọng là ước lượng được phạm vi cân 
nhắc. Phần này nêu ra những con số thống kê để làm điểm chuẩn cho việc so sánh với những dữ 
liệu thu thập được trong nghiên cứu này. Những dữ liệu do ngành công an và biên phòng cung 
cấp có thể giúp cho công tác đo đạc những phát hiện của nghiên cứu này. Tuy nhiên bảng 4 cho 
cho chúng ta thấy những dữ liệu được báo cáo xung đột với nhau mặc dù đó chỉ là con số thống 
kê về một tỉnh. Điều này nêu bật những khó khăn khi đưa ra điểm chuẩn và kiểm tra chéo những 
dữ liệu chúng tôi thu thập được với các nguồn thống kê có sẵn.
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Bảng 4: Các nguồn thông tin thống kê về BBN ở tỉnh An Giang đã được báo cáo

Các nguồn thông tin thống kê về BBN ở tỉnh An Giang Năm

1 Phát hiện 6 trường hợp, điều tra 3 trường hợp, bắt giữ 5 tội phạm, xác 
định 30 tội phạm, giải cứu 2 nạn nhân, tiếp nhận 9 người trở về chính 
thức và 16 người trở về không chính thứcxxxvi

Tính đến 2007

2 96 trường hợp phụ nữ bị BB ra nước ngoài, 33 ca nghi ngờ bị BB, 23 ca 
bị lừa kết hôn với người nước ngoàixxxvii. 

1998-2007

3 Biên phòng bắt giữ 31 trường hợp, trong đó có 47 tội phạm và 185 nạn 
nhân  

2007-2009 

4 Khảo sát phối hợp giữa Đại Học An Giang và UNIAP: 58 người nghi 
ngờ là nạn nhân BBN và người đã được xác định là nạn nhân BBN

2006-2008

5 Biên Phòng An Giang báo cáo là họ đã bắt 25 tội phạm, tiếp nhận 50 
nạn nhân và có 60 ca được coi là có nguy cơ cao 

Tính đến 2009

Do các nguồn thống kê trong Bảng 4 không nhất quán khiến chúng tôi gặp khó khăn khi so sánh 
số liệu nên báo cáo của chúng tôi đã cố gắng thử một cách tiếp cận khác. Nghiên cứu này đã tính 
toán các số liệu thống kê về hôn nhân có yếu tố nước ngoài được báo cáo. Những con số về hôn 
nhân với người ngoại quốc ít mang tính tranh cãi hơn và có vẻ như được báo cáo một cách chính 
xác hơn; vì thế chúng tôi sử dụng những phát hiện về hôn nhân với người ngoại quốc để kiểm tra 
chéo với các nguồn dữ liệu chính thức.

Nguồn thông tin chính thức chúng tôi có được là báo cáo của Sở Tư Pháp tỉnh An Giang với 
500 hồ sơ phụ nữ lấy chồng ngoại quốc được cấp phép trong năm 2007. Trong khi nghiên cứu, 
chúng tôi phát hiện được 358 ca lấy chồng ngoại quốc (Biểu đồ 12). Theo phép so sánh này, mức 
độ chính xác khi chiết suất thông tin về hôn nhân với người ngoại quốc trong nghiên cứu này là 
72%. Con số thống kê chúng tôi thu thập được thấp hơn nguồn thông tin chính thức. Điều này 
có thể một phần do hạn chế về trí nhớ mà chúng tôi đã nêu. Bên cạnh đó, thông tin về hôn nhân 
với người nước ngoài được thu thập ở cấp ấp trong khi thông tin về những ca nghi ngờ là BBN 
hoặc được xác định là BBN được thu thập ở cấp ấp sau đó được xác minh lại ở cấp tổ dân phố, và 

như thế sẽ xác định được nhiều ca BBN hơn. 
Con số 72% có nghĩa là khi thu thập thông tin 
về các vấn đề di cư như hôn nhân với người 
nước ngoài – những vấn đề không quá nhạy 
cảm – nghiên cứu của chúng tôi thực hiện ở 
cấp ấp có mức độ chính xác là 72%. Tuy nhiên 
mức độ chính xác là 72% này không nên được 
áp dụng một cách trực tiếp với những trường 
hợp nghi ngờ hoặc đã được xác định là BBN.

Biểu đồ 11: Số ca kết hôn với người ngoại 
quốc ở An Giang giai đoạn 2006-2008
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PHẦN 4
CÁC KHUYẾN NGHỊ 

4.1 Khuyến nghị do các trưởng ấp đưa ra. 

Các nỗ lực nâng cao nhận thức về phòng chống BBN ở An Giang đã đạt được những kết quả tích 
cực. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 332 trưởng ấp (chiếm 39%) coi đây là lý do chính khiến 
tình hình BBN trong giai đoạn 2006-2008 có xu hướng giảm. Như biểu đồ 13 chỉ rõ, hoạt động 
nâng cao nhận thức được các trưởng ấp bầu chọn là hình thức hiệu quả nhất để giảm thiểu nạn 
BBN.

Các trưởng ấp cũng cho rằng người dân đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chống lại nạn 
BBN. 190 người trong tổng số 332 người được hỏi tin rằng người dân cần đóng vai trò tích cực 
trong việc theo dõi những hoạt động nghi vấn và tích cực báo cáo những trường hợp này với 
công an (chiếm 22%). Các cộng đồng ở khu vực nông thôn có xu hướng có quan điểm coi đó là 
“chuyện gia đình” của người khác. Ví dụ, trong trường hợp có nghi ngờ người mẹ đang rao bán 
con gái mình, người dân có thể không muốn báo công an do không muốn can thiệp vào chuyện 
gia đình của người khác. Một số người muốn yên lặng vì sợ bị trả thù. Các chương trình phòng 
ngừa sau này cần có hợp phần huy động người dân trong cộng đồng nâng cao cảnh giác và tạo ra 
cơ chế báo cáo an toàn và ẩn danh.

Yếu tố an toàn và ẩn danh là các yếu tố vô cùng quan trọng. Theo một nghiên cứu về tình hình 
mua bán các cô gái dân tộc thiểu số gốc Việt đang sinh sống ở Cam-pu-chia, “sự thông đồng” 
khiến cho việc thu thập thông tin chi tiết về các nhân tố trong môi trường nhạy cảm này trở nên 
khó khăn: tất cả mọi người đều biết, nhưng ít người nói ra chi tiết cụ thể về các cuộc mua bán do 
sợ bị những người liên quan trả thù, hoặc lo sợ cuộc sống đang ở tình trạng bấp bênh có thể bị 
đảo lộnxli.” Giống như tại Cam-pu-chia, ở Việt Nam, nỗi lo sợ bị trả thù tồn tại ở những cộng đồng 
có mối liên hệ mật thiết vì tất cả mọi người đều biết hàng xóm xung quanh  làm gì. Vì thế, việc 
tạo ra các kênh an toàn và ẩn danh để mọi người báo tin là một trong những ưu tiên hàng đầu.
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Biểu đồ 12: Khuyến nghị các trưởng ấp đưa ra để giảm thiểu nạn BBN

Các trưởng ấp cũng được đề nghị liệt kê những ngành nghề mà cộng đồng có nhu cầu. Các nghề 
được liệt kê trong Biểu đồ 13 không chỉ dành riêng cho phụ nữ. Tạo việc làm cho cả phụ nữ và 
nam giới là biện pháp thay thế chủ chốt cho những lời hứa hẹn việc làm và tương lai tươi sáng 
của bọn tội phạm.

Biểu đồ 13: Các loại hình ngành nghề khác nhau do các  trưởng ấp đề xuất

Dựa trên khuyến nghị của các trưởng ấp và các phát hiện khác trong nghiên cứu này, chúng tôi 
đưa ra những khuyến nghị dưới đây cho các hoạt động phòng chống BBN:

Duy trì và tăng cường các chương trình nâng cao nhận thức. Những bằng chứng thu 
thập được khi tiến hành nghiên cứu này cho thấy các chương trình nâng cao nhận thức 
ở tỉnh An Giang là nhân tố chính đóng góp vào việc giảm thiểu tình trạng BBN trong 
địa bàn tỉnh. Các hoạt động phòng chống BBN tiếp theo cần duy trì hợp phần nâng cao 
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nhận thức. Điều quan trọng là các tài liệu dùng để nâng cao nhận thức cần được thiết kế 
một cách dễ hiểu và phản ánh nhu cầu thực tế của địa phương. Ví dụ, chính quyền địa 
phương tại tỉnh An Giang có kế hoạch đến năm 2010 xuất khẩu 10.000 lao động ra nước 
ngoàixlii. Các tài liệu nâng cao nhận thức cần lồng ghép thông tin về các hình thức di cư an 
toàn cập nhật nhất cũng như số điện thọai liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.

Nâng cao cảnh giác cho người dân. Hợp phần nâng cao nhận thức trước hết mang tính 
bảo vệ bởi nó giúp cho cộng đồng nhận diện được những quyết định có tính mạo hiểm 
và những hoạt động mang tính khả nghi. Tuy nhiên, hiệu quả của hoạt động nâng cao 
nhận thức còn hạn chế vì người dân vẫn còn ngần ngại trong việc tố cáo các hành vi khả 
nghi với chính quyền địa phương. Trong trường hợp người dân biết một ca có thể có nạn 
nhân bị BB, người dân trong cộng đồng cần chủ động tố cáo các hành vi này một cách bí 
mật và an toàn. Lãnh đạo địa phương cần tạo ra một cơ chế để người dân có thể tố cáo 
một cách an toàn và ẩn danh.

Tỉnh táo với những xu hướng mới nổi cộm. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng các mạng 
lưới BBN khác nhau tới nhiều điểm đến khác nhau đều có những đặc thù riêng do bối 
cảnh của từng địa phương và mức độ sẵn có của nguồn lực. Ví dụ, BBN sang Malaysia 
và Cam-pu-chia có quy mô và phương thức khác nhau. Tuy nhiên, trong cùng một vấn 
đề lại có những xu hướng tiến triển mới. Ví dụ kết hôn với người Đài Loan đang có xu 
hướng giảm do việc cấp thị thực bị kiểm soát chặt chẽ xliii. Mặt khác, kết hôn với người 
Hàn Quốc lại có xu hướng gia tăng.

4.2 Khuyến nghị về phương pháp nghiên cứu và định hướng nghiên cứu trong 
tương lai

Cần nhân rộng

Mục đích của nghiên cứu là đưa ra cách thức toàn diện để xác định vị trí địa lý các điểm có trường 
hợp đã được xác định và nghi ngờ là BBN. Như thế, quy mô của nghiên cứu là cung cấp thông 
tin theo chiều rộng để các nghiên cứu sau này có thể sử dụng. Kết quả của khảo sát nhằm mục 
đích hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức phi chính phủ trong việc phân bổ các 
nguồn lực hạn chế . Vì thế, những nghiên cứu dạng này cần được nhân rộng tại những khu vực 
được cho là điểm nóng nhưng lại chưa có nhiều thông tin được ghi chép lại. Tại những khu vực 
nóng đã có nghiên cứu ban đầu, những nghiên cứu mới cần tập trung vào mạng lưới tội phạm để 
có thể phân tích sâu hơn.

Nghiên cứu tiếp theo kế thừa từ nghiên cứu này

Nghiên cứu này là một trong số rất ít nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng để ước lượng 
quy mô của BBN tại Việt Nam. Thuận lợi của hình thức thiết kế nghiên cứu này là  đã tính được 
số các ca nghi ngờ BBN và các ca đã được xác định là BBN một cách có hệ thống tại 98% các ấp 
của tỉnh An Giang. Trên cơ sở này, chúng tôi đã xây dựng bản đồ các điểm nóng với các điểm vi 
mô cụ thể. Ngoài ra, chúng tôi cũng có cơ sở dữ liệu với các biến số trọng yếu để phân tích ngược. 
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Bất lợi khi thiết kế nghiên cứu này là cỡ mẫu lớn và công tác thu thập dữ liệu rất tốn thời gian; vì 
thế các phỏng vấn viên không thu thập được chi tiết các thông tin. 

Các nghiên cứu sau này về BBN cần khai thác thêm thông tin về mạng lưới tội phạm dựa trên các 
điểm nóng cụ thể đã được xác định trong nghiên cứu này. Nghiên cứu cách thức bọn tội phạm 
để tiếp cận tới những nhóm người có nguy cơ cao có thể giúp giải thích tại sao những khu vực 
có cùng vị trí địa lý, mức độ phát triển kinh tế, tỷ lệ biết chữ lại có số lượng nạn nhân bị buôn bán 
khác nhau. Nghiên cứu về mạng lưới tội phạm cần xem xét các tuyến đường BBN, số lượng tội 
phạm trong mỗi đường dây, các tầng tội phạm khác nhau, số lượng nạn nhân và bọn buôn người 
có quay trở lại một địa phương nào đó để tuyển dụng thêm. Nghiên cứu về mạng lưới tội phạm 
cũng giúp khẳng định liệu các đường dây BBN dọc biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia mang quy 
mô nhỏ lẻ hay là hoạt động của tội phạm có tổ chức cao.

Một chủ đề quan trọng nữa cho các nghiên cứu sau này tác động của các cơ hội việc làm đến tình 
hình BBN. Chúng ta có thể cho rằng những địa phương có các khu kinh tế, các nhà máy và các cơ 
sở dạy nghề có mức học phí vừa phải sẽ có tỷ lệ BBN thấp hơn các địa phương khác. Tuy nhiên, 
giả định này chưa được kiểm chứng ở Việt Nam. Thêm vào đó, kết quả của nghiên cứu này cho 
thấy trong giai đoạn 2006-2008 và thậm chí trước đó, BBN có xu hướng giảm. Một số người trả 
lời phỏng vấn cho rằng số lượng người dân địa phương di cư ra nước ngoài và có những quyết 
định mạo hiểm giảm đi bởi tình hình kinh tế ở tỉnh nhà đã được cải thiện. Trên thực tế, GDP của 
tỉnh An Giang tăng 12% từ năm 2005 tới năm 2007 xliv. Kiểm nghiệm xem tác động của các cơ 
hội việc làm và tiềm năng có thu nhập cao hơn có góp phần giảm thiểu tỷ lệ BBN hay không sẽ 
có những tác động quan trọng về mặt chính sách.
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4.3 Gợi ý về những điều nên và không nên khi tiến hành Khảo sát định lượng về 
BBN 

Bảng 5 dưới đây đưa ra những bài học kinh nghiệm mà chúng tôi quan sát được trong quá trình 
thu thập dữ liệu.

Bảng 5: Những điều nên và không làm khi tiến hành Khảo sát về BBN

Thiết kế bảng hỏi Không hỏi những câu hỏi khó xác định như “Có bao nhiêu phụ nữ/em gái 
bị BB mà anh/chị biết?”. Cụm từ “BBN” được định nghĩa trong Bộ Luật 
Hình Sự Việt Nam có phần giới hạn và vì thế có thể không bao gồm một số 
trường hợp  cộng đồng quốc tế coi là những BBNxlv.
Nên hỏi những câu hỏi có thể xác định cụ thể. Ví dụ, trong nghiên cứu này, 
chúng tôi định nghĩa những người sau có thể được coi là nạn nhân.

 - Loại 1: Các trường hợp kết hôn với người ngoại quốc có dấu hiệu bị 
lừa đảo

 - Loại 2:  Các trường hợp phụ nữ bị lừa bán 
 - Loại 3:  Các trường hợp phụ nữ bỏ nhà sang Cam-pu-chia và hiện 

nay vẫn chưa rõ tung tích
 - Loại 4:  Các trường hợp phụ nữ bỏ quê và hiện nay vẫn chưa rõ tung 

tích

Không nên hỏi các câu hỏi nhạy cảm ngay vì điều đó có thể làm người trả 
lời phỏng vấn thế thủ. Chúng tôi đầu tiên hỏi chung chung về vấn đề di cư, 
sau đó chuyển sang hỏi về kết hôn với người ngoại quốc, sau đó mới hỏi về 
các ca nghi ngờ là BBN.

Khảo sát thử 
nghiệm 

Nên phỏng vấn thử và kiểm chứng lại các cụm từ chuyên môn và thiết kế 
của bảng hỏi. Ví dụ, chúng tôi thấy rằng một số tổ trưởng tổ dân phố không 
hiểu cụm từ “Di cư” và thay vào đó chúng tôi dùng cụm từ “đi xa”.

Tập huấn cho 
phỏng vấn viên

Nên tiến hành tập huấn kỹ lưỡng. Để phục vụ cho nghiên cứu này, chúng 
tôi tuyển 17 phỏng vấn viên và tất cả họ đều có cách đặt câu hỏi khác nhau. 
Sau khi tiến hành một số phỏng vấn chúng tôi tổ chức các buổi họp rút 
kinh nghiệm và tìm câu trả lời cho một số câu hỏi mới mà các phỏng vấn 
viên đặt ra. Cần đảm bảo họ thực sự hiểu các trách nhiệm liên quan đến 
đạo đức nghề nghiệp.

Xử lý thông tin Nên kiểm tra kỹ lưỡng những lỗi gặp phải khi nhập dữ liệu. Trong nghiên 
cứu này, chúng tôi tuyển hai cán bộ làm công tác nhập dữ liệu để nhập 
thông tin từ 2.500 bảng hỏi vào phần mềm Excel. Quá trình kiểm tra lỗi 
mất 4 ngày nhưng tăng tính xác thực của dữ liệu một cách đáng kể.
Không nên tuyển quá nhiều cán bộ làm công tác nhập dữ liệu. Nhóm nhập 
dữ liệu ít người (2-3 người) sẽ giúp ích cho việc kiểm soát các lỗi mắc phải.
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