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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Mua bán người đang trở thành một vấn nạn xã hội, để lại hậu 

quả vô cùng to lớn đối với nạn nhân và gia đình họ. Vấn nạn này 

hiện tại vẫn tiếp diễn ở những vùng sâu, vùng xa như: Hà Giang, Sơn 

La, Lào Cai… Nạn nhân chủ yếu của mua bán người là phụ nữ và trẻ 

em. Khi được giải thoát, phụ nữ bị mua bán trở lại cộng đồng gặp rất 

nhiều khó khăn và có nhiều nhu cầu cần được hỗ trợ. Đảng và Nhà 

nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Ngoài ra, 

các địa phương cũng đã có những hoạt động nhất định để hỗ trợ họ. 

Vì vậy, việc tìm hiểu khó khăn, nhu cầu của phụ nữ bị mua bán trở 

về từ đó đánh giá thực trạng các hoạt động hỗ trợ họ có ý nghĩa trên 

nhiều phương diện, đặc biệt là với chuyên ngành Công tác xã hội. 

Ngoài ra, nghiên cứu này còn góp phần đề xuất các hoạt động, các 

giải pháp, mô hình trợ giúp để hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về nhanh 

chóng hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Tìm hiểu những nhu cầu, khó khăn trong việc tái hòa nhập 

cộng đồng của phụ nữ bị mua bán trở về.  

- Đánh giá thực trạng các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng 

đồng. 

- Từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ bị 

mua bán trở về dễ dàng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. 

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua 

bán trở về. 
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3.2. Khách thể nghiên cứu 

- Phụ nữ từ 18 đến 55 tuổi bị mua bán trở về. 

- Các thành viên trong gia đình có phụ nữ bị mua bán trở về. 

- Lãnh đạo chính quyền và người dân địa phương có phụ nữ 

bị mua bán trở về. 

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội có hội viên/đoàn 

viên bị mua bán trở về. 

- Các cán bộ làm việc trực tiếp với phụ nữ bị mua bán trở về. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Thời gian nghiên cứu: Từ 01/2017 đến 03/2020 

- Không gian nghiên cứu: Huyện Đồng Văn và huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang. 

4. Câu hỏi nghiên cứu 

 - Phụ nữ bị mua bán trở về có những khó khăn, nhu cầu gì? 

- Các chính sách và hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở 

về có hiệu quả như thế nào? 

 - Những nguyên nhân nào cản trở các hoạt động hỗ trợ phụ 

nữ bị mua bán trở về? 

- Cần những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả của hoạt 

động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về? 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Nghiên cứu tiếp cận từ góc độ lý thuyết nhu cầu, lý thuyết 

thân chủ trọng tâm và lý thuyết hòa nhập xã hội để đánh giá những 

nhu cầu, khó khăn, trở ngại của phụ nữ bị buôn bán trở về; cũng như 

phân tích và đưa ra hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng theo 

hướng công tác xã hội. Ngoài ra, luận án nhằm đóng góp về mặt khái 

niệm khoa học như khái niệm mua bán người, phụ nữ bị mua bán trở 



3 

 

về, tái hòa nhập cộng đồng. Nghiên cứu còn có ý nghĩa kiểm chứng 

các lý thuyết được ứng dụng để nhìn nhận, phân tích một số vấn đề 

lý luận liên quan đến hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị 

buôn bán trở về nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý thuyết trong đời 

sống xã hội Việt Nam đương đại. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 Luận án được thực hiện nhằm tìm hiểu hoạt động hỗ trợ phụ 

nữ bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng của chính quyền địa 

phương, cơ quan đoàn thể, gia đình và cộng đồng. Qua đó, tác giả 

mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà nghiên cứu, các nhà 

hoạch định chính sách hiểu rõ thực trạng hỗ trợ phụ nữ bị buôn bán 

trở về tái hòa nhập cộng đồng tại tỉnh Hà Giang nói riêng và trên cả 

nước nói chung, từ đó sẽ có chính sách thiết thực nhằm khắc phục 

những hạn chế của hoạt động hỗ trợ này cũng như nâng cao hiệu quả 

các hoạt động hiện có và xây dựng các mô hình, chương trình mới, 

thiết thực.  

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp phân tích tài liệu 

Luận án sử dụng một số tài liệu có liên quan như: các nghiên 

cứu, bài viết trong và ngoài nước về các chủ đề: mua bán người, mua 

bán phụ nữ, hoà nhập cộng đồng của người bị mua bán trở về, hoạt 

động hỗ trợ người bị mua bán trở về. Trên cơ sở phân tích, đánh giá 

các nghiên cứu đi trước, tác giả chỉ ra các khía cạnh về hỗ trợ phụ nữ 

bị mua bán trở về mà các nghiên cứu trước chưa đề cập đến. 

Ngoài ra, luận án còn sử dụng các loại tài liệu khác như: Văn 

kiện, chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước; các công trình 

khoa học; Các báo cáo tổng kết có liên quan và các Chương trình 

hành động phòng chống tội phạm mua bán người. 
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6.2.  Phương pháp phỏng vấn sâu 

Đây là phương pháp quan trọng của nghiên cứu. Số lượng 

khách thể được phỏng vấn là 18 người (8 nạn nhân, 2 người thân nạn 

nhân, 2 hàng xóm, 6 cán bộ chính quyền/đoàn thể).   

Kết quả thông tin từ phỏng vấn sâu được sử dụng trong luận 

án dưới dạng trích dẫn các đoạn để minh họa. Ngoài ra, tác giả kết 

hợp thông tin từ phỏng vấn sâu để xây dựng nên những câu chuyện 

mang tính chi tiết, cụ thể, phản ánh các nội dung vấn đề nghiên cứu. 

6.3.  Phương pháp thảo luận nhóm 

Phương pháp thảo luận nhóm tập trung được thực hiện chủ 

yếu để tập hợp các đánh giá, trao đổi trong các nhóm khách thể khác 

nhau về những vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu. Số lượng 

thảo luận nhóm tập trung là 4 nhóm, mỗi nhóm có 8 – 12 người, bao 

gồm: Phụ nữ, nam giới, cán bộ chính quyền xã, cán bộ các tổ chức 

chính trị - xã hội, thành viên các tổ chức tự nguyện…  

6.4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp  

Phương pháp này được sử dụng với mục đích đi sâu nghiên 

cứu một vài trường hợp điển hình. Để từ đó có được thông tin chi tiết 

về những khó khăn, nhu cầu của một số nạn nhân điển hình và việc 

áp dụng các chính sách, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ của địa 

phương đối với các nạn nhân đó. 

6.5. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Những thông tin thu thập được từ phương pháp điều tra bằng 

bảng hỏi mang tính định lượng sẽ bổ sung bằng chứng cho việc 

chứng minh những luận điểm của đề tài.  

Số lượng bảng hỏi được tiến hành điều tra là 194 bảng. Có 

nghĩa là số người được hỏi cho nghiên cứu: 194 người tại huyện 

Đồng Văn và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang 
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7. Giới hạn của nghiên cứu 

Mua bán phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và ở trên thế giới nói 

chung là một vấn đề phức tạp. Trong nghiên cứu này tác giả chỉ giới 

hạn nghiên cứu với nhóm phụ nữ ở Việt Nam (cụ thể là ở tỉnh Hà 

Giang) bị bán sang Trung Quốc.  

Ngoài ra, số lượng phụ nữ bị mua bán trở về tại hai huyện 

Đồng Văn và Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sinh sống không tập trung mà 

rải rác khắp nơi, đặc biệt ở những nơi địa hình đi lại hiểm trở. Do 

vậy, tác giả rất khó khăn trong việc tiếp cận những phụ nữ bị mua 

bán trở về và không thể tiến hành điều tra bằng bảng hỏi với dung 

lượng mẫu đáp ứng yêu cầu. Cho nên, tác giả đã sử dụng phương 

pháp phỏng vấn sâu, nghiên cứu trường hợp để thu thập thông tin từ 

phụ nữ bị mua bán trở về. Còn phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

tác giả lựa chọn mẫu là cán bộ chính quyền địa phương, người dân 

và người thân của phụ nữ bị mua bán trở về. Đây là một trong những 

hạn chế của nghiên cứu này. 

8. Cấu trúc của luận án 

Luận án được kết cấu thành 4 phần chính: Mở đầu; Nội 

dung: bao gồm Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu; Chương 2. 

Cơ sở lý luận về hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua 

bán trở về; Chương 3. Những khó khăn, nhu cầu và hoạt động hỗ trợ 

phụ nữ bị mua bán trở về; Chương 4. Mô hình hỗ trợ phụ nữ bị mua 

bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; Kết luận và khuyến nghị; Danh 

mục tài liệu tham khảo. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

1.1. Các nghiên cứu đề cập đến mua bán người, tình hình tội 

phạm mua bán người 

1.1.1. Các nghiên cứu về mua bán phụ nữ 
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Mua bán phụ nữ được đề cập đến khá nhiều nghiên cứu 

trong thời gian gần đây. Theo đó, các nghiên cứu đã mô tả tương đối 

đầy đủ về thực trạng mua bán phụ nữ bao gồm các đặc điểm của nạn 

nhân, các số liệu liên quan đến mua bán phụ nữ, những nguyên nhân 

dẫn đến tình trạng mua bán phụ nữ và một số hậu quả đối với nạn 

nhân sau khi bị mua bán 

1.1.2. Các nghiên cứu về tái hoà nhập cộng đồng của phụ nữ 

sau mua bán trở về 

Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến hòa nhập cộng đồng 

cho phụ nữ bị mua bán trở về, chúng tôi đã chia ra thành hai nhóm 

vấn đề như sau: Thứ nhất là các nghiên cứu về hòa nhập cộng đồng 

của phụ nữ bị mua bán trở về; Thứ hai là những khó khăn, thách thức 

trong việc tái hòa nhập cộng đồng của phụ nữ bị mua bán trở về và 

phương thức để hòa nhập của họ.  

Có khá nhiều nghiên cứu liên quan đến hòa nhập cộng đồng 

cho các phụ nữ bị mua bán trở về, có thể kể đến các nghiên cứu của 

Trần Thị Tân Hương (2005), Vũ Đức Trung (2001), Huỳnh Thị Kim 

Ánh (2010)… 

1.2. Các nghiên cứu về hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho phụ nữ 

sau mua bán trở về 

1.2.1. Các nghiên cứu đề cập đến các hoạt động hỗ trợ 

người bị mua bán trở về     

Các nghiên cứu cho thấy các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập 

cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về, các hoạt động hỗ trợ cụ 

thể, những lĩnh vực hỗ trợ đã được thực hiện, vị trí, vai trò của các cơ 

quan hữu quan hay những cá nhân có liên quan, những điểm đạt 

được, cũng như những khó khăn trở ngại và các biện pháp khắc 

phục. 



7 

 

1.2.2. Nghiên cứu về khó khăn trong việc hỗ trợ phụ nữ bị 

mua bán trở về hoà nhập cộng đồng  

Về công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập ở địa phương còn 

gặp một số khó khăn nhất định. Nhận thức về công tác hỗ trợ tái hòa 

nhập cộng đồng cho nạn nhân đang còn hạn chế. Nạn nhân khi trở về 

cộng đồng vẫn còn bị sự kì thị trong cộng đồng. Chính vì vậy, họ sẽ 

rất khó khăn trong việc nêu lên những vấn đề mà họ đã từng trải qua. 

Trong các nghiên cứu của Thảo Vân (2010), Lê Thị Hà (2012) đã 

đưa ra một số kết quả chính tại địa bàn khảo sát. 

1.2.3. Các nghiên cứu đề cập đến các chính sách, pháp luật 

hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về  

Bàn về các chính sách, luật pháp hỗ trợ phụ nữ bị mua bán 

trở về, các tác giả tiếp cận ở hai góc độ, nhóm thứ nhất là tiến hành 

tổng quan, rà soát lại toàn bộ hệ thống, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước nhằm tìm ra các lỗ hổng và đưa ra những đề xuất hoàn thiện; 

nhóm thứ hai là chỉ ra những khiếm khuyết trong các khái niệm để từ 

đó đưa ra ý kiến bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh, nhằm hoàn thiện 

các văn bản pháp luật 

1.3. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu 

Luận án sẽ đi sâu vào nghiên cứu các hoạt động hỗ trợ tái 

hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bị mua bán trở về, vừa bổ sung 

những khía cạnh còn thiếu trong các nghiên cứu trước đó, vừa phù 

hợp với chuyên ngành công tác xã hội. 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỖ TRỢ TÁI HOÀ NHẬP 

CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ 

2.1. Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu 

2.1.1. Buôn bán người 
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 “Buôn bán người có nghĩa là việc mua bán, vận chuyển, 

chuyển giao, chứa chấp và nhận người nhằm mục đích bóc lột bằng 

cách sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực hay bằng các hình thức ép 

buộc, bắt cóc, gian lận, lừa gạt, hay lạm dụng quyền lực hoặc vị thế 

dễ bị tổn thương hay bằng việc đưa hay nhận tiền hay lợi nhuận để 

đạt được sự đồng ý của một người đang kiểm soát những người 

khác. Hành vi bóc lột sẽ bao gồm, ít nhất, việc bóc lột mại dâm 

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

hình thức lao động hay phục vụ cưỡng bức, nô lệ hay những hình 

thức tương tự nô lệ, khổ sai hoặc lấy các bộ phận cơ thể”. 

2.1.2. Phụ nữ bị mua bán trở về 

Gồm những người phụ nữ là nạn nhân của nạn mua bán người và 

đã trở về nhà bằng nhiều con đường khác nhau và có thể được thừa 

nhận, công nhận, thống kê một cách chính thức; nhưng cũng có thể là 

tự thừa nhận chính bản thân họ, gia đình và cộng đồng. 

2.1.3. Tái hòa nhập cộng đồng 

 “Tái hòa nhập là quá trình phục hồi và tham gia về mặt kinh 

tế và xã hội sau khi thoát khỏi tình trạng bị buôn bán”. Quá trình này 

bao gồm:  

− Định cư trong một môi trường an toàn và an ninh, 

− Tiếp cận một mức sống hợp lý, 

− Ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần, 

− Cơ hội phát triển về mặt cá nhân, xã hội và kinh tế 
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− Tiếp cận hỗ trợ xã hội và cảm xúc” (Surtees, R. 2016, tr 20)1. 

2.1.4. Hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng 

Hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng chính là các hoạt động nhằm 

trợ giúp nạn nhân hoà nhập cộng đồng như: tiếp nhận, giáo dục nâng 

cao nhận thức, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, dạy nghề, nâng cao 

khả năng tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, 

vay vốn, pháp lý,… 

2.2. Lý thuyết áp dụng 

2.2.1. Lý thuyết Nhu cầu 

Hệ thống cấp bậc nhu cầu của Maslow được thể hiện dưới 

dạng hình kim tự tháp và theo 5 cấp bậc: Nhu cầu cơ bản; Nhu cầu 

an toàn; Nhu cầu xã hội; Nhu cầu được quý trọng và Nhu cầu được 

thể hiện mình. 

Việc vận dụng hợp lý lý thuyết Nhu cầu Maslow sẽ giúp 

nhân viên xã hội xác định được những nhu cầu nào trong hệ thống 

thứ bậc của nạn nhân bị mua bán chưa được đáp ứng ở thời điểm 

hiện tại để có những giải pháp thích hợp nhằm kết nối họ với các 

nguồn lực sẵn có, giúp họ tự đáp ứng nhu cầu. 

2.2.2. Lý thuyết Thân chủ - trọng tâm 

Carl Roger giả thiết rằng mỗi người đều sở hữu những tiềm 

năng cho sự lớn lên, tiềm năng cho những hành vi có hiệu quả và có 

khuynh hướng tự hiện thực hóa những tiềm năng của mình.  
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Với cách tiếp cận thân chủ là trọng tâm, thân chủ phải được 

đối xử một cách công bằng dựa trên quyền. Người được trợ giúp 

thực sự được tiếp cận, tham gia, không bị phân biệt đối xử và trao 

quyền để hòa nhập cộng đồng. Quan điểm này cũng thể hiện sự trợ 

giúp chuyên nghiệp của những nhà tham vấn được đào tạo với các 

phẩm chất mang đậm tính bản sắc của nghề nghiệp trợ giúp như sự 

trung thực, thấu cảm trọn vẹn, tôn trọng, chấp nhận thân chủ, tin vào 

khả năng giải quyết của thân chủ. 

2.3.3. Lý thuyết Hòa nhập xã hội 

Hòa nhập xã hội (social inclusion) được hiểu là quá trình mà 

trong đó cá nhân hoặc nhóm xã hội nào đó được xã hội tạo điều kiện 

thuận lợi để tham gia một cách tích cực vào đời sống xã hội trong sự 

bình đẳng với các thành viên khác của xã hội (Phạm Văn Quyết/Trần 

Văn Kham, 2015). 

Áp dụng lý thuyết này, ta thấy: hòa nhập cộng đồng của nạn 

nhân bị mua bán trở về không chỉ đơn giản là trở về̀ nhà, mà là phải 

được tự chủ về̀ mặt xã hội và kinh tế́ để có thể đưa ra được cá́c quyế́t 

định tốt́ hơn. Thêm vào đó, việc hòa nhập cộng đồng là sự chung tay 

của toàn thể xã hội nhằm giúp nạn nhân lấy lại quyền tự chủ, kiểm 

soát cuộc sống của mình. 

2.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu 

2.3.1. Tỉnh Hà Giang 

2.3.2. Huyện Đồng Văn và huyện Mèo Vạc – tỉnh Hà 

Giang 
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2.4.  Các chính sách về phòng chống mua bán phụ nữ 

Chính sách phòng chống buôn bán người và những vấn đề có 

liên quan đến hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về luôn được Đảng, 

Nhà nước quan tâm. Việc ban hành kịp thời hàng loạt các văn bản 

quy phạm pháp luật nhằm phòng chống mua bán người và tạo mọi 

điều kiện tốt nhất để nạn nhân bị mua bán trở về nhanh chóng tái hòa 

nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, phụ nữ vẫn là đối 

tượng điều chỉnh chung của các chính sách trên. Đây chính là khoảng 

trống của chính sách cần phải quan tâm, nghiên cứu. 

CHƯƠNG 3: NHỮNG KHÓ KHĂN, NHU CẦU VÀ 

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ 

3.1. Tình hình phụ nữ bị mua bán trở về 

3.1.1. Một số nét về tình hình mua bán phụ nữ tại tỉnh Hà Giang 

Trong những năm qua, nạn mua bán người, đặc biệt là mua 

bán phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn ra phức tạp. Các đối 

tượng phạm tội hình thành các đường dây mua bán người từ Việt 

Nam sang các nước láng giềng với mục đích chính là bán nạn nhân 

vào các ổ mại dâm và các dịch vụ vui chơi, giải trí và bóc lột sức lao 

động. Tình trạng mua bán nội tạng, đẻ thuê, môi giới hôn nhân trái 

pháp luật với người nước ngoài cũng diễn biến phức tạp gây bức xúc 

trong dư luận xã hội.  

3.1.2. Công tác phòng chống mua bán người tại tỉnh Hà Giang 

Để công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm nói 

chung, tội phạm mua bán người, mua bán, chiếm đoạt trẻ em nói 

riêng đạt hiệu quả, lực lượng Công an tỉnh Hà Giang luôn duy trì và 

tăng cường công tác hợp tác, phối hợp với Công an Trung Quốc 

trong công tác phòng, chống tội phạm; ngoài ra, các ban ngành đoàn 
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thể cũng chung tay vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân nâng 

cao nhận thức, phòng chống tội phạm mua bán người.  

3.1.3. Chân dung xã hội của phụ nữ bị mua bán trở về 

3.1.3.1. Cách thức mua bán và trở về 

Hình thức mua bán phụ nữ ở Hà Giang nhiều nhất là hình 

thức bắt cóc (chiếm 55,2%). Tiếp theo là hình thức lấy chồng nước 

ngoài (chiếm 24,7%). Hình thức xuất khẩu lao động (chiếm 23,7%). 

Cách thức phụ nữ trở về sau khi bị mua bán là: tự bỏ trốn 

(chiếm 68,9%), trao trả chính thức (chiếm 29,5%), nhờ người quen 

giúp trốn (chiếm 14,5%)… 

3.1.3.2. Đặc điểm cá nhân của phụ nữ bị mua bán trở về 

Những phụ nữ mà nhóm nghiên cứu tiếp cận được đa phần 

bị mua bán khi còn trẻ, thiếu việc làm, kinh tế gia đình gặp khó khăn, 

nhẹ dạ cả tin, trình độ học vấn thấp, thiếu kiến thức, kinh nghiệm, 

không biết tiếng Trung Quốc,… 

3.2. Những khó khăn của phụ nữ bị mua bán trở về 

Đó là những tổn thương về tinh thần, giảm sút về sức khỏe, 

sự sa sút về kinh tế cũng như là sự đe dọa an ninh trật tự của xã hội. 

Khó khăn lớn nhất của phụ nữ bị mua bán trở về bao gồm: “Khủng 

hoảng tinh thần” (có điểm trung bình 3.45), “Khó khăn trong việc 

chia sẻ với người khác để hiểu hoàn cảnh của mình” (3.44), “Tâm lý 

mặc cảm, mất niềm tin, sợ bị kỳ thị” (3.41) và Thiếu các kỹ năng cần 

thiết để tái hòa nhập cộng đồng (kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp), 

“không có nhà để về (2.17) và không muốn về nhà (2.30).  

3.3. Các nhu cầu của phụ nữ bị mua bán trở về 

3.3.1. Nhu cầu về đời sống vật chất, phát triển sinh kế  

Nhu cầu đời sống vật chất, phát triển kinh tế, được đánh dựa 

trên 5 chỉ báo và 3 mức độ cơ bản, kết quả xử lý dữ liệu được thể 
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hiện tại bảng 3.4 cho thấy tỷ lệ mức độ cấp bách luôn có tỉ lệ cao hơn 

so với 2 mức độ còn lại.  

Tuy nhiên, trong 5 dạng nhu cầu đó thì tính cấp bách có sự 

khác nhau. Cụ thể: cần có nơi ở, nơi tạm trú an toàn, có 60,3% số 

người lựa chọn đây là nhu cầu cấp bách và rất cấp bách; trợ giúp tài 

chính, vốn vay để bảo đảm sinh kế có 45,6% số người trả lời mức độ 

cấp bách. Các nhu cầu khác như trợ giúp gia đình xây dựng và phát 

triển sinh kế, trợ cấp phương tiện đi lại, đào tạo nghề thì tỷ lệ trả lời 

mức độ cấp bách dao động từ 50%-54%. 

3.3.3. Nhu cầu tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ 

Dữ liệu tại bảng 3.6 cho thấy trung bình trong 3 yếu tố có 

một nửa số người lựa chọn mức độ có nhu cầu hỗ trợ cấp bách, 36% 

ở mức độ bình thường và 15% mức độ không cấp bách. Điều đó cho 

thấy phần lớn nạn nhân đều có nhu cầu cần được hỗ trợ về tâm lý và 

y tế cả về trước mắt và lâu dài.  

3.3.4. Nhu cầu hỗ trợ về an ninh, an toàn pháp lý của các 

nạn nhân 

Kết quả xử lý dữ liệu cho thấy trung bình 54,1% số người trả 

lời có nhu cầu cấp bách đối với vấn đề an ninh và thủ tục pháp lý, 

mức độ trung bình là 28,4% người trả lời và mức độ không cấp bách 

là 16,8%. Trong đó, mức độ cần trợ giúp về an ninh có mức độ trả lời 

cấp bách ở tỉ lệ rất cao 74,3 %. Điều này cho thấy những nạn nạn 

nhân đang gặp phải những vấn đề lớn liên quan đến sự an toàn của 

bản thân và họ cảm thấy mình cần được bảo vệ hết sức bức bách. 

3.4. Thực trạng hoạt động hỗ trợ đối với phụ nữ bị mua bán trở về 

3.4.1. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về của 

chính quyền địa phương 
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Đa số nạn nhân khi trở về đều được hỗ trợ thiết bị ban đầu, 

tư vấn tâm lý, trợ cấp khó khăn ban đầu; trợ cấp về y tế và trợ giúp 

pháp lý rất ít nạn nhân được hỗ trợ, thậm chí năm 2016, 2018, 2019 

các nạn nhân không nhận được trợ giúp pháp lý. Hỗ trợ về học văn 

hóa, học nghề; vay vốn sản xuất qua các năm các nạn nhân đều 

không được hưởng chính sách hỗ trợ này. 

3.4.2. Hoạt động hỗ trợ tại địa bàn nghiên cứu 

3.4.2.1. Hỗ trợ về đời sống vật chất, phát triển sinh kế 

3.4.2.2. Hỗ trợ về đời sống văn hoá, tinh thần 

3.4.2.3. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ 

3.4.2.4. Hỗ trợ về an ninh, an toàn pháp lý 

Tóm lại: kết quả phân tích về hiệu quả các hoạt động hỗ trợ 

ở các khía cạnh về tâm lý, y tế; tiếp cận các nguồn vốn; đào tạo nghề, 

tạo việc làm và hỗ trợ pháp lý đã cho thấy được sự nỗ lực của các 

ban ngành, đoàn thể ở địa phương và cộng đồng trong việc giúp đỡ 

những nạn nhân của việc buôn bán người tái hòa nhập cộng đồng. 

Tuy nhiên, hiệu quả chỉ dừng lại ở những hỗ trợ mang tính bước đầu 

mà chưa có nhiều sâu. Hoạt động hỗ trợ về tâm lý là rất quan trọng 

nhưng chưa được thực hiện nhiều do đội ngũ cán bộ cơ sở chưa được 

đào tạo về tham vấn tâm lý. Ở hoạt động về vay vốn, tuy được đánh 

giá cao nhất nhưng lại phụ thuộc vào vốn của hộ nghèo nên việc tiếp 

cận cũng gặp nhiều rào cản. Trong hỗ trợ về đào tạo nghề và tạo việc 

làm, hạn chế nằm ở chỗ các lớp đào tạo nghề nhiều khi không đúng 

nhu cầu của đối tượng thụ hưởng hoặc không có đầu ra cho sản phẩm 

nên thực sự chưa giúp ích được nhiều cho nạn nhân buôn bán người. 

Ở hoạt động hỗ trợ pháp lý, dù rất quan trọng nhưng tỷ lệ được hỗ 

trợ là chưa nhiều và đang thiếu những chế tài xử phạt đủ mạnh để răn 

đe hành vi tiếp tay cho nạn buôn bán người trên địa bàn. 
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3.4.3.  Một số yếu tố tác động đến hiệu quả các hoạt động 

hỗ trợ 

3.4.3.1. Yếu tố thuộc về bản thân người được hỗ trợ 

3.4.3.2. Yếu tố thuộc về cán bộ hỗ trợ 

3.4.3.3. Yếu tố về chính sách 

3.4.3.4.  Yếu tố thuộc về cộng đồng 

Tiểu kết 

Nạn nhân của mua bán đều là phụ nữ trẻ, có hoàn cảnh khó 

khăn, người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp và đã có gia đình. 

Có rất nhiều hình thức mua bán phụ nữ tại địa phương, hình thức bắt 

cóc, lấy chồng nước ngoài và xuất khẩu lao động chiếm tỷ lệ nhiều 

nhất. Cách thức người phụ nữ trở về nước sau khi bán chiếm tỷ lệ 

nhiều nhất là trở về bằng con đường tự bỏ trốn. 

Những phụ nữ bị mua bán trở về họ đối mặt với rất nhiều 

khó khăn. Khó khăn người phụ nữ phải đối mặt là khủng hoảng tinh 

thần; khó khăn trong việc chia sẻ với người khác để hiểu hoàn cảnh 

của mình; tâm lý mặc cảm, mất niềm tin, sợ bị kì thị và thiếu các kĩ 

năng cần thiết để tái hòa nhập với cộng đồng (kỹ năng sống, kỹ năng 

giao tiếp). Phụ nữ bị mua bán trở về khó khăn mà họ gặp phải lớn 

nhất đều liên quan đến yếu tố tâm lý cá nhân (sự khủng hoảng tinh 

thần, sự mặc cảm tự kỳ thị và khả năng hòa nhập xã hội) và những 

khó khăn liên quan đến sinh kế và tiếp cận với các dịch vụ xã hội. 

Tái hòa nhập cộng đồng là quá trình cần thiết đề giúp đỡ những nạn 

nhân bị mua bán trở về vượt qua những trở ngại về tâm lý và khó 

khăn về kinh tế. 

Phụ nữ mua bán trở về họ có nhu cầu về cả đời sống vật 

chất, phát triển sinh kế; về văn hóa tinh thần; tiếp cận các nguồn lực, 

dịch vụ; hỗ trợ an ninh, an toàn pháp lý. Nhu cầu về đời sống vật 
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chất là có nơi ở, nơi tạm trú an toàn; trợ giúp gia đình (phát triển sinh 

kế); các nhu cầu thiết yếu (ăn, uống, quần áo, phương tiện đi lại) là 

những nhu cầu cấp bách và cần thiết nhất. Nhu cầu về đời sống văn 

hóa tinh thần là hỗ trợ trở về cộng đồng, gia đình và quan hệ giữa các 

cá nhân xã hội (hòa nhập, giao lưu, chia sẻ) là những nhu cầu lớn 

nhất về văn hóa tinh thần trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng của 

họ. Nhu cầu tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ là nhu cầu chăm sóc y 

tế, tâm lý trước mắt chiếm tỷ lệ cao nhất, giúp họ vượt qua những 

khó khăn trước mắt. Nhu cầu về an ninh, an toàn pháp lý của các nạn 

nhân là nhu cầu an ninh và trợ giúp pháp lý (thủ tục, giấy tờ trước 

mắt) là nhu cầu cần thiết, đảm bảo an toàn cho các nạn nhân. 

Thực trạng hoạt động hỗ trợ đối với phụ nữ bị buôn bán trở 

về bao gồm: Hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về của chính 

quyền địa phương và hoạt động hỗ trợ tại địa bàn nghiên cứu. 

1. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về của chính 

quyền địa phương có các chương trình, dự án triển khai hỗ trợ các 

nạn nhân khi trở về. Tuy nhiên, các hoạt động này còn gặp nhiều khó 

khăn, gặp nhiều hạn chế. Để công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở 

về ngày một tốt hơn cần tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông 

trên cả phương diện phòng ngừa và bảo vệ; đẩy mạnh tuyên truyền 

giáo dục ngay từ khi còn nhỏ, từ khi còn trên ghế nhà trường... 

2. Hoạt động hỗ trợ tại địa bàn nghiên cứu bao gồm: Hỗ trợ 

về đời sống vật chất, phát triển sinh kế; hỗ trợ về đời sống văn hóa, 

tinh thần; hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ; hỗ trợ an ninh, an 

toàn pháp lý. Hỗ trợ về đời sống vật chất, phát triển sinh kế gồm hỗ 

trợ về nơi ở và các nhu cầu thiết yếu khác (ăn, uống, mặc) là cần 

thiết nhất trong bước đầu trở về với cộng đồng. Hỗ trợ về đời sống 

văn hóa, tinh thần là hỗ trợ về tư vấn phục hồi tâm lý giúp cho nạn 
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nhân phục hồi tâm lý, sức khỏe…Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, dịch 

vụ thì hỗ trợ về giấy tờ: chứng minh thư, khai sinh cho con là cần 

thiết nhất trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Hỗ trợ an ninh, an 

toàn pháp lý các nạn nhân cần là nơi tạm lánh an toàn để được đảm 

bảo an toàn cho cuộc sống và phát triển sinh kế. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được thì hoạt động hỗ trợ còn nhiều hạn chế như 

nguồn ngân sách hạn chế; điều kiện địa phương khó phát triển sinh 

kế; trình độ, kĩ năng của các nạn nhân trong quá trình tái hòa nhập 

còn thiếu và yếu.  

Yếu tố tác động đến hiệu quả hỗ trợ bao gồm yếu tố thuộc về 

bản thân người được hỗ trợ, yếu tố thuộc về cán bộ hỗ trợ, yếu tố về 

chính sách, yếu tố thuộc về cộng đồng. Yếu tố thuộc về bản thân 

người được hỗ trợ có ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ. Vì vậy, cần 

nâng cao nhận thức, trình độ học vấn giúp họ vượt qua mặc cảm về 

tâm lý khi tái hòa nhập với cộng đồng. Yếu tố thuộc về cán bộ hỗ trợ 

cho thấy năng lực, kỹ năng của cán bộ hỗ trợ là yếu tố rất quan trọng 

trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động hỗ trợ. Yếu tố về chính 

sách còn gặp nhiều khó khăn nên cần triển khai các hoạt động hỗ trợ 

đồng bộ và có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu đối tượng thụ hưởng. 

Yếu tố thuộc về cộng đồng hầu như các hoạt động hỗ trợ chủ yếu là 

động viên, thăm hỏi chưa có hoạt động như tìm hiểu nhu cầu và kế 

hoạch can thiệp giúp đỡ phụ nữ trở về tái hòa nhập với cộng đồng, 

phát triển sinh kế. 

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH HỖ TRỢ PHỤ NỮ BỊ MUA BÁN 

TRỞ VỀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG 

4.1. Các mô hình trợ giúp phụ nữ bị mua bán trở về tái hoà nhập 

cộng đồng 

4.1.1. Mô hình trung tâm tiếp nhận và nhóm tự lực 
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Trung tâm Tiếp nhận naṇ nhân – đươc̣ xây dưṇg ở những 

tỉnh đươc̣ coi là troṇg điểm mua bán người, các Trung tâm Tiếp nhận 

đươc̣ thiết kế để cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trơ,̣ kết nối 

các dịch vụ cho naṇ nhân. 

Các nhóm tư ̣lưc̣ – Các nhóm tư ̣lưc̣ đươc̣ thành lập để hỗ trơ ̣

cho naṇ nhân các tỉnh không có Trung tâm Tiếp nhận (hoặc Trung 

tâm Hỗ trơ ̣Naṇ nhân) và là những người đã trở về nhà mà chưa có sư ̣

hỗ trơ ̣ nào. Các nhóm tư ̣ lưc̣ mang đến sư ̣ hỗ trơ ̣ về mặt tinh thần 

thông qua các buổi hop̣ nhóm định kỳ. 

Hạn chế: Hai mô hình này không thể tiếp cận đối tượng ở 

phạm vi rộng lớn, không thể hỗ trợ cho nhiều nạn nhân cùng một lúc. 

4.1.2. Mô hình tiếp nhận, hỗ trợ và giao chuyển nạn nhân 

tại Ngôi nhà bình yên 

Ngôi nhà bình yên được thành lập tại Trung tâm Phụ nữ và 

Phát triển, là mô hình nhà tạm lánh hỗ trợ phụ nữ và trẻ em yếu thế 

thiệt thòi là nạn nhân bị buôn bán trở về và nạn nhân bị bạo lực gia 

đình. Hiện nay Ngôi nhà bình yên cho nạn nhân bị buôn bán trở về 

có 3 bộ phận chức năng: văn phòng quản lý dự án, phòng tham vấn 

và nhà tạm trú cho nạn nhân bị buôn bán trở về. Các loại hình hỗ trợ: 

- Loại hình hỗ trợ 1 - Nơi ăn ở an toàn 

- Loại hình hỗ trợ 2 - Chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ y tế  

- Loại hình hỗ trợ 3 - Tư vấn tâm lý, tâm thần  

- Loại hình hỗ trợ 4 - Hỗ trợ pháp lý 

- Loại hình hỗ trợ 5 - Tư vấn hướng nghiệp và học nghề, học văn hoá 

- Loại hình hỗ trợ 6 - Trị liệu tâm lý 

- Loại hình hỗ trợ 7 - Nâng cao kỹ năng sống và kỹ năng mềm nghề 

nghiệp 

- Loại hình hỗ trợ 8 - Trợ giúp sau hồi gia trong thời gian 24 tháng 
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4.2. Đề xuất mô hình trợ giúp tại cộng đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ 

bị mua bán trở về 

4.2.1. Quy trình tiếp cận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 

4.1.1.1. Bước 1. Tiếp cận thân chủ và xác định nạn nhân 

4.2.1.2. Bước 2. Hỗ trợ ban đầu 

4.2.1.3. Bước 3. Hỗ trợ hồi gia 

4.2.1.4. Tìm hiểu nhu cầu 

4.2.1.5. Bước 5. Lên kế hoạch hỗ trợ 

4.2.1.6. Bước 6. Thực hiện kế hoạch 

4.1.1.7. Bước 7. Theo dõi, lượng giá 

4.1.1.8. Bước 8. Kết thúc, giữ mối quan hệ nghề nghiệp 

 
4.2.2. Vai trò của các bên liên quan 
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Tiểu kết 

Có các mô hình trợ giúp tái hòa nhập cộng đồng như: Mô 

hình trung tâm tiếp cận và nhóm Tự lực và Mô hình tiếp nhận, hỗ trợ 

và giao chuyển nạn nhân tại Ngôi nhà bình yên. Các mô hình trợ 

giúp đã bước đầu hỗ trợ phụ nữ qua khó khăn về vật chất và tinh 

thần, quá trình tái hòa nhập cộng đồng bền vững. 

Từ những mô hình hiện có, tác giả đề xuất mô hình trợ giúp 

cho phụ nữ mua bán tại cộng đồng, với sự tham gia hỗ trợ của gia 

đình, bạn bè, họ hàng, Hội phụ nữ, bệnh viện – trạm y tế, tổ chức tín 

dụng, nhân viên công tác xã hội, Chính quyền thôn xã, Tổ chức phi 

chính phủ,…Các nhóm trong mô hình trợ giúp tại cộng đồng nhằm 

hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về đều là nhân tố đóng vai trò quyết 

định, trợ giúp trong quá trình tái hòa nhập cho các nạn nhân trở về. 

Gia đình: Gia đình là động lực quan trọng quyết định khả 

năng thành công trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng của các nạn 

nhân khi trở về. Trong bối cảnh hỗ trợ tích cực, các thành viên gia 

đình đóng vai trò không nhỏ giúp người bị mua bán trở về phục hồi 

và tái hòa nhập cộng đồng. Khi các mối quan hệ gia đình gặp khó 

khăn, đôi khi gia đình lại là rào cản cho việc tái hòa nhập cộng đồng. 

Vì vậy, công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân giúp 

cho nạn nhân thoát khỏi tâm lý khủng hoảng, gia đình có thể tiếp 

nhận nạn nhân trở về, gia đình và nạn nhân nhanh chóng ổn định lại 

cuộc sống, phát triển kinh tế bền vững. 

Họ hàng, bạn bè: Một số nạn nhân khi không được gia đình 

tiếp nhận trở về họ cần sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè để có nơi tạm 

lánh an toàn, ổn định ban đầu về thể chất và gia đình. Công tác tuyên 

truyền không kì thị với nạn nhân khi trở về, giúp đỡ họ hàng, bạn bè  
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và các nạn nhân bị mua bán trở về góp phần giúp nạn nhân tái hòa 

nhập bền vững, ổn định kinh tế. 

Hội LHPN: Hội LHPN tỉnh cần triển khai nhiều hoạt động 

thiết thực, cụ thể. Triển khai, tuyên truyền các chương trình phòng, 

chống mua bán phụ nữ, trẻ em. Động viên, chia sẻ tổ chức các hoạt 

động dạy nghề, vay vốn tín chấp giúp đỡ các nạn nhân. Hội LHPN 

đóng vai trò quan trọng trong việc tái hòa nhập cộng đồng của các 

nạn nhân trở về, là đơn vị trực tiếp an ủi, động viên tinh thần, giúp 

đỡ, hỗ trợ trực tiếp đồng thời giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp chị 

em phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững. 

Sau khi trở về, ổn định tinh thần, nạn nhân cần có việc làm 

để có kinh tế, nhất là nạn nhân đem theo con trở về. Vì vậy, các ban 

ngành, đoàn thể cần ban hành thêm các chính sách tạo cơ hội việc 

làm, vay vốn tín dụng cho các nạn nhân đây là cách giúp họ tái hòa 

nhập với cộng đồng nhanh nhất. Để làm được điều đó cần có chính 

sách hỗ trợ phù hợp đối với nạn nhân và người nhà nạn nhân. 

Bệnh viện, trạm y tế: Nạn nhân mua bán trở về họ cần chăm 

sóc y tế, chăm sóc tâm lý. Các sở y tế cần hỗ trợ bước khám sức 

khỏe ban đầu, nạn nhân bị mua bán cần được tiếp cận chăm sóc y tế 

nhấn mạnh tầm quan trọng mà sự hỗ trợ này đem lại cho cuộc sống 

sau khi thoát khỏi cảnh mua bán và trở về. Hỗ trợ về y tế đã đạt được 

những hiệu quả, cần đảm bảo rằng được đào tạo và thông báo về tác 

động của mua bán người đối với sức khỏe, tinh thần, ổn định tâm lý 

của nạn nhân để cách làm việc với nạn nhân bị mua bán trở về phù 

hợp và chuyên nghiệp nhất. 

Chính quyền thôn, xã: Hoạt động hỗ trợ, giải pháp thực hiên 

của các tổ chức – chính trị đã được triển khai và đạt được những hiệu 

quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Qua quá 
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trình khảo sát đã đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả với các 

tổ chức chính trị. Các giải pháp này nhằm giải quyết hạn chế mà các 

hoạt động hỗ trợ chưa đạt được, hỗ trợ kịp thời các dịch vụ hỗ trợ 

cho các nạn nhân, giải quyết bước đầu quá trình tái hòa nhập của các 

nạn nhân. 

Tổ chức phi chính phủ: Nhiều nạn nhân khi trở về họ gặp 

nhiều vấn đề tâm lý, bị mọi người xung quanh kì thị, tự kì thị bản 

thân. Vì vậy, cần có công tác hỗ trợ các nạn nhân, nhấn mạnh về 

công tác hỗ trợ tâm lý, tuyên truyền các kiến thức pháp luật về phòng 

chống buôn bán trẻ em. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ 

quan ban ngành hỗ trợ về giấy tờ pháp lý, xác minh nạn nhân, dạy 

nghề và giới thiệu việc làm. 

Nhân viên công tác xã hội:  Nhân viên công tác xã hội là lực 

lượng đóng vai trò quan trọng, cần thiết như trong tất cả các hoạt 

động hỗ trợ như hỗ trợ về tâm lý, công tác tuyên truyền, hỗ trợ vấn 

đề kinh tế cho phụ nữ trở về. Vì vậy, cần có đội ngũ nhân viên được 

đào tạo, tập huấn nâng cao, có trình độ chuyên môn làm công tác hỗ 

trợ các nạn nhân hiệu quả. 

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Những nạn nhân bị mua bán thường có độ tuổi trẻ, là lao 

động chính trong gia đình, thiếu việc làm, kinh tế gia đình gặp khó 

khăn, dễ tin người, trình độ học vấn thấp, thiếu kiến thức, kinh 

nghiệm, còn trong độ tuổi sinh sản nên dễ bị dụ dỗ sang Trung Quốc. 

Khi các nạn nhân trở về đa phần vẫn ở mức nghèo, nhưng kinh tế đã 

ổn định hơn. Các nạn nhân đa số quay trở về gia đình chồng cũ và 

được gia đình chồng tiếp nhận trở về. 

Nạn nhân sau khi trở về họ gặp khó khăn cả về vật chất lẫn 

tinh thần. Những khó khăn mà nạn nhân gặp phải lớn nhất đều liên 
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quan đến yếu tố tâm lý cá nhân (sự khủng hoảng tinh thần, sự mặc 

cảm, tự ti và khả năng hòa nhập xã hội) và những khó khăn liên quan 

đến sinh kế và tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Có nhiều nguyên nhân 

dẫn đến những khó khăn của phụ nữ mua bán trở về như trải nghiệm 

những đau khổ sợ hãi khi bị đánh đập, bóc lột sức lao động, ép quan 

hệ tình dục hay sự xa lánh, kỳ thị của gia đình và cộng đồng khiến 

cho họ khó tái hòa nhập với cộng đồng. Từ đó, cho thấy hai yếu tố cơ 

bản tạo rào cản cho khó khăn trong việc hòa nhập cộng đồng của 

người phụ nữ khi trở về là từ chính bản thân họ và sự tác động, ảnh 

hưởng của cộng đồng xung quanh họ. 

Các nhu cầu của phụ nữ mua bán trở về bao gồm: Nhu cầu 

về vật chất, phát triển sinh kế là có nơi ở, nơi tạm trú an toàn để đảm 

bảo cuộc sống, phát triển kinh tế ổn định. Nhu cầu về văn hóa tinh 

thần như hỗ trợ trở về cộng đồng, gia đình là rất cần thiết để người 

phụ nữ có thể ổn định được tâm lý, sức khỏe. Nhu cầu tiếp cận các 

nguồn lực, dịch vụ các nạn nhân cần là nhu cầu chăm sóc y tế, tâm lý 

trước mắt giúp đỡ các nạn nhân (đặc biệt là nạn nhân có con nhỏ) 

được chăm sóc, hỗ trợ, giúp họ vượt qua những khó khăn trước mắt. 

Nhu cầu hỗ trợ về an ninh, an toàn pháp lý cho các nạn nhân các nạn 

nhân cần được đảm bảo an ninh, an toàn, họ cần được bảo vệ, cần sự 

giúp đỡ của các cấp, chính quyền để đảm bảo cuộc sống. 

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ bị mua bán trở về của chính quyền 

địa phương và tại địa bàn khảo sát đạt được những kết quả nhất định. 

Tại địa phương có các hoạt động hỗ trợ như tổ chức dạy nghề, tuyên 

truyền phòng, chống tệ nạn buôn bán người, tư vấn pháp luật… giúp 

cho các nạn nhân hòa nhập với cộng đồng. Tại địa bàn nghiên cứu hỗ 

trợ về đời sống vật chất, phát triển sinh kế như nơi ở, các nhu cầu 

thiết yếu; hỗ trợ về đời sống văn hóa tinh thần như tư vấn phục hồi 

tâm lý, tham vấn khủng hoảng; hỗ trợ về an toàn, pháp lý là hỗ trợ 

các nạn nhân có nơi tạm lánh an toàn. Tuy nhiên, các hoạt động hỗ 

trợ tại địa phương và địa bàn nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn về 

nguồn ngân sách còn thiếu, quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ 

không mang tính bền vững khi mà thời gian triển khai ngắn, đối 
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tượng thụ hưởng hạn chế. Vì vậy, cần có mô hình hỗ trợ các nạn 

nhân khi trở về giúp các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. 

Các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động hỗ trợ bao gồm 

yếu tố thuộc về bản thân thiếu các kỹ năng sống, không có niềm tin 

vào hoạt động hỗ trợ… khiến cho hoạt động hỗ trợ không hiệu quả. 

Yếu tố về chính sách chưa có chính sách hỗ trợ riêng cho phụ nữ trở 

về, quy định, khung pháp lý khó thực thi và triển khai với hoạt động 

hỗ trợ là một rào cản khó triển khai các hoạt động hỗ trợ. Yếu tố về 

cộng đồng, sự kì thị, xa lánh từ cộng đồng, không giúp đỡ các nạn 

nhân khi trở về làm khó khăn trong việc tái hòa nhập với cộng đồng 

của các nạn nhân. 

Trước những khó khăn của hoạt động hỗ trợ thì một số mô 

hình tái hòa nhập tại địa phương như: Mô hình trung tâm tiếp cận và 

nhóm Tự lực và Mô hình tiếp nhận, hỗ trợ và giao chuyển nạn nhân 

tại Ngôi nhà bình yên. Thông qua các mô hình này nạn nhân được 

tiếp cận với đa dạng dịch vụ hỗ trợ cần thiết, nâng cao nhận thức. 

Tác giả đề xuất mô hình trợ giúp dành cho phụ nữ trở về dưới sự trợ 

giúp gia đình, bạn bè, họ hàng, Hội phụ nữ, bệnh viện – trạm y tế, tổ 

chức tín dụng, nhân viên công tác xã hội, Chính quyền thôn xã, Tổ 

chức phi chính phủ, cải thiện khó khăn trong hỗ trợ và trợ giúp phụ 

nữ bị mua bán trở về. 

2. Khuyến nghị 

Bên cạnh những nỗ lực và thành quả trên, người nghiên cứu đã 

phát hiện vẫn còn một vài khiếm khuyết liên quan nhu cầu của các nạn 

nhân và sự đáp ứng của các tổ chức xã hội hiện đang có. Để cải thiện hỗ 

trợ nạn nhân được hiệu quả hơn trong thời gian tới, người nghiên cứu 

đưa ra các khuyến nghị sau cũng là các giải pháp nâng cao chất lượng và 

hiệu quả của hoạt động trợ giúp của các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Về bản thân người được hỗ trợ 

- Về phía các cấp chính quyền địa phương  

- Về phía cán bộ quản lý 

- Về phía cộng đồng 

- Về phía nhân viên công tác xã hội 
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