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Quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này là quan điểm của (các) tác giả và không nhất thiết thể 
hiện quan điểm của UNODC, UN Women, Liên Hợp Quốc, hoặc bất cứ tổ chức liên quan nào 
của Liên Hợp Quốc. 

 

(Đây không phải là một tài liệu chính thức của Liên Hợp Quốc. Các tên gọi được sử dụng và cách 
trình bày trong tài liệu này không hàm ý bất kỳ sự thể hiện quan điểm nào của Ban thư ký Cơ 
quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc hoặc UN Women  về địa vị pháp lý 
của bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào, hoặc về bất kỳ phạm vi ranh 
giới hay biên giới nào.)

UNODC và UN Women trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp quý giá của các chuyên gia kỹ 
thuật và cán bộ UNODC, UN Women trong quá trình sản xuất và hoàn thiện cuốn sổ tay này.

 

Cuốn sổ tay do Bà Stephanie Hill - Chuyên gia Thiết kế Chương trình Đào tạo - xây dựng,  với sự thẩm 
định và hiệu đính của Bà Mary Ann Perkins - Biên tập viên Kỹ thuật/Thẩm định viên cùng với Chương 
trình Quản lý Biên giới UNODC.

UNODC và UN Women trân trọng cảm ơn đóng góp của các quốc gia thành viên đã góp phần tạo điều 
kiện cho việc xây dựng và hoàn thành tài liệu hướng dẫn này.

Dự án này được tài trợ từ sự hỗ trợ hào phóng của Chính phủ Canada.

© 2021, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Cơ quan của Liên Hợp Quốc về Bình 
đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women). Ấn phẩm này có thể được tái bản toàn bộ hoặc một phần dưới bất 
kỳ hình thức nào vì mục đích giáo dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần sự cho phép đặc biệt của chủ thể nắm giữ bản 
quyền, với điều kiện có ghi chú nguồn trích dẫn. UNODC và UN Women mong muốn nhận được bản sao của bất kỳ ấn 
phẩm nào có sử dụng nội dung tài liệu này làm nguồn tham khảo hoặc trích dẫn. Hãy gửi cho chúng tôi qua email tại địa 
chỉ unodc-thailandfieldoffice@un.org, info.bangkok@unwomen.org
Ảnh bìa: UNODC/ UN Women/ Tuan
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Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) hợp tác với các Quốc gia 
Thành viên trên thế giới nhằm xử lý các mối đe dọa do ma túy, tội phạm, và khủng bố gây ra. Tại khu 
vực Đông Nam Á, UNODC có lợi thế đặc biệt trong việc hỗ trợ các khuôn khổ của ASEAN ứng phó với 
các thách thức do tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia gây ra, đồng thời thúc đẩy công lý và pháp quyền. 
Những nỗ lực đa phương này tạo nên nền tảng cho hoạt động hợp tác toàn diện trong khu vực về kinh 
tế, xã hội, chính trị, và an ninh. 

Với bề dày kinh nghiệm trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác chính trị, an ninh trong khu vực, UNODC 
là cơ quan được lựa chọn chủ trì việc thực hiện Tuyên bố chung về Đối tác Toàn diện giữa ASEAN và 
Liên Hợp Quốc. UNODC đã nghiên cứu và xây dựng một khung hỗ trợ kỹ thuật nhằm trợ giúp một cách 
có hiệu quả cho các quốc gia thành viên trong việc đẩy mạnh bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ 
trong khuôn khổ ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. 

UNODC nhận thấy rằng bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái sẽ đem lại những đóng 
góp vô cùng quan trọng thúc đẩy những tiến bộ đạt được trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững. 
Thông qua hoạt động xây dựng năng lực, chúng tôi góp phần tăng cường sự tham gia và lãnh đạo của 
đội ngũ cán bộ nữ trong các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, các hoạt động này cũng giúp cán bộ 
tuyến đầu đáp ứng tốt hơn với nguyện vọng của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh các loại tội phạm 
qua biên giới và đưa người di cư trái phép.

Cơ quan của Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) là một thực 
thể của Liên Hợp Quốc với sứ mệnh đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. UN Women 
hỗ trợ các Quốc gia Thành viên Liên Hợp Quốc thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu để đạt được bình 
đẳng giới, đồng thời hợp tác với các Chính phủ và xã hội dân sự trong việc hoạch định pháp luật, 
chính sách, chương trình, và dịch vụ cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn này được thực thi một 
cách hiệu quả, thực sự đem lại lợi ích cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới. UN Women hoạt 
động trên phạm vi toàn cầu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Các mục tiêu Phát triển Bền vững 
cho phụ nữ và trẻ em gái, hậu thuẫn cho sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong mọi mặt của cuộc 
sống. UN Women sử dụng kinh nghiệm hoạt động đa dạng từ nhiều quốc gia để tham mưu xây 
dựng và thống nhất các thông lệ về bình đẳng giới, đồng thời thông qua mạng lưới đối tác trong 
các cơ quan Liên Hợp Quốc để lồng ghép bình đẳng giới vào trọng tâm của cả ba trụ cột chính của 
phát triển toàn cầu là: hòa bình và an ninh, quyền con người và phát triển bền vững. UN Women 
còn điều phối và thúc đẩy các hoạt động của hệ thống Liên Hợp Quốc trong việc tăng cường bình 
đẳng giới cũng như trong tất cả các thảo luận và thỏa thuận liên quan đến Chương trình nghị sự 
2030.
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TỔNG QUAN 

Ba mô-đun của tài liệu tập huấn này sẽ hỗ trợ hoạt động của cơ quan thực thi 
pháp luật trong việc nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác kiểm soát 
biên giới và tăng cường hiệu quả công tác ứng phó với bạo lực giới và mua bán 
phụ nữ, trẻ em. Nội dung trong chương trình giảng dạy này nhằm mục đích lồng 
ghép giới trong tất cả các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ.

Mục đích
Ba mô-đun này sẽ giúp nâng cao năng lực của các đơn vị thực thi pháp luật với 
hai mục đích chính như sau:

● Nhằm hỗ trợ các đơn vị thực thi pháp luật ứng phó tốt hơn về giới và 
có cái nhìn tổng thể để thực hiện công việc trong và ngoài cơ quan. 

● Nhằm tăng cường năng lực cho các đơn vị thực thi pháp luật trong các 
vụ điều tra liên quan đến giới đối với các vụ mua bán người và các hoạt 
động tội phạm khác. 

Các mục tiêu từng phần
Các mục tiêu từng phần của các mô-đun là:

1. Nhằm tăng cường nhận thức về giới cho các cán bộ tuyến đầu và các 
đơn vị thực thi pháp luật khác.

2. Nhằm xây dựng phương pháp tiếp cận đáp ứng yếu tố giới trong hoạt 
động điều tra đối với nhóm người dễ bị tổn thương, bao gồm cả các 
nạn nhân của mua bán người 

3. Nhằm xây dựng môi trường làm việc có đáp ứng yếu tố giới. Đặc biệt 
là hỗ trợ các cán bộ trong quá trình làm việc và tạo điều kiện cho tất cả 
các thành viên trong đơn vị tự tin và phát huy tốt vai trò của mình.

Các mô-đun
Có ba mô-đun như sau:

● Mô-đun 1: Nhận thức về giới đối với các cán bộ tuyến đầu và các đơn vị 
thực thi pháp luật1  

● Mô-đun 2: Hoạt động điều tra đáp ứng yếu tố giới đối với nạn nhân của 

1   *Mô-đun 1 phải được thực hiện trước sau đó đến Mô-đun 2 và 3. 
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các vụ mua bán người và những người dễ bị tổn thương khác
● Mô-đun 3: Sự tự ti n và tí nh quyết đoán đáp ứng yếu tố giới dành cho 

các đơn vị thực thi pháp luật

Học viên mục ti êu
Chương trình này được thiết kế dưới dạng tập huấn cho nhóm đối tượng tối đa 
là 20 học viên gồm các cán bộ thực thi pháp luật sơ cấp và trung cấp. Nhằm đạt 
được những mục tiêu đề ra trong các mô-đun, mỗi lớp tập huấn sẽ gồm cả nam 
và nữ, mục tiêu là nữ chiếm khoảng 35%. Cần xác định thời gian và địa điểm tập 
huấn cần để học viên nữ có thể tham gia theo hoàn cảnh văn hóa.
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Chương trình được thiết kế phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của người học 
thông qua ba nguồn tham khảo chính là trực quan, âm thanh, thẩm mỹ (xúc 
giác). Chương trình sử dụng phương thức tiếp cận hỗn hợp, bao gồm: 

● Thuyết trình trực quan
● Nghiên cứu tình huống 
● Câu hỏi phản hồi 
● Bài tập nhóm tương tác được xây dựng nhằm phát triển các kỹ năng 

khác nhau như phân tích sâu, giải quyết vấn đề và học tập/chia sẻ theo 
cặp

THIẾT KẾ 
CHƯƠNG TRÌNH  

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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Phương pháp giảng dạy đáp ứng về giới  

Chương trình được xây dựng theo phương pháp tiếp cận khuyến khích sự tham 
gia của học viên và đáp ứng về giới; phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của học 
tập dành cho người trưởng thành như Malcolm Knowles định nghĩa trong ‘Các 
nguyên tắc học tập của người trưởng thành’, thông qua các lăng kính về giới. 
Khi thực hiện cách tiếp cận này, giảng viên cần hiểu rõ một số vấn đề sau đây:  

Người trưởng thành luôn độc lập và có định hướng riêng: giảng viên cần hiểu 
vai trò của một hướng dẫn viên, hỗ trợ học viên (người học) tham gia tích cực 
trong suốt “hành trình" của khoá học. Các hoạt động đã được thiết kế nhằm 
khuyến khích cách tiếp cận này thông qua việc giải quyết vấn đề theo nhóm, 
phân tích và khuyến khích học hỏi lẫn nhau qua các buổi thuyết trình theo 
nhóm.

Phương pháp tiếp cận này yêu cầu học viên cần có động lực, bao gồm cảm giác 
an toàn, yên tâm và tự tin để chia sẻ các quan điểm, ý tưởng và đặt các câu hỏi. 
Tuy nhiên, các cơ chế quyền lực về giới trong bối cảnh văn hoá và trong công 
tác chuyên môn cũng có thể dẫn đến việc các cá nhân không cảm thấy tự tin 
chia sẻ quan điểm, ý tưởng và đặt câu hỏi; ví dụ như trong lớp học có nhiều học 
viên nam thì học viên nữ có thể cảm thấy ngại chia sẻ ý kiến của mình. Một ví 
dụ khác có thể thấy trong bối cảnh văn hoá và trong công tác chuyên môn mang 
tính phụ hệ, học viên nam có thể không cảm thấy thoải mái khi thảo luận về các 
chủ đề có nhiều cảm xúc cá nhân. 

Giảng viên nên cần cân nhắc các yếu tố này trước khóa tập huấn bằng cách: 

1. Tìm hiểu hồ sơ của các học viên
a. Hiểu về văn hoá của địa điểm tổ chức tập huấn và điều này sẽ ảnh hưởng 

tới sự tích cực của học viên như thế nào. 
b. Khi có thể, thực hiện đánh giá nhu cầu tập huấn có đáp ứng yếu tố giới để thu 

thập thông tin về mong muốn và mục tiêu của học viên đối với khóa tập huấn, 
cũng như tìm hiểu về kinh nghiệm và trình độ đã có, vv. Việc đánh giá nhu cầu 
có thể giúp học viên thích ứng với các nội dung tập huấn hoặc hoặc đáp ứng 
được các nguyện vọng của họ. Việc tìm hiểu về trình độ và kinh nghiệm trước 
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2   Xem các ghi chú về “hướng dẫn thực hiện” ở phần dưới, bao gồm cả “các quy tắc" khuyến khích tham gia

đây có thể được sử dụng để quản lý cơ chế khuyến khích học viên với những 
kinh nghiệm khác nhau có thể làm việc với nhau; bằng cách công nhận và dựa 
vào kinh nghiệm chuyên môn hiện có của học viên, điều này cũng góp phần 
giúp họ cảm thấy tự tin. 

c. Khi bắt đầu tập huấn, cần thu thập thông tin liên quan đến học viên và 
mong muốn của họ đối với khóa học để có thể đáp ứng được nhu cầu của 
học viên từ đầu. 

2. Xây dựng các chiến lược tổng thể
a. Khi bắt đầu tập huấn, học viên cần xây dựng một bộ “nguyên tắc cơ bản2. 

Giảng viên cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học viên nữ chia sẻ 
các ý kiến và kiến thức của mình trong suốt khoá học. 

b. Giảng viên cần duy trì sự năng động tích cực trong lớp học, đặc biệt là liên 
quan đến vấn đề giới. Hiểu được tính cách khác nhau của học viên và cách 
họ tương tác với nhau sẽ giúp thực hiện các chiến lược giảng dạy, ví dụ 
như giảng viên nhẹ nhàng khuyến khích học viên trầm tính tham gia tích 
cực hơn bằng cách yêu cầu họ trả lời các câu hỏi mà giảng viên tin rằng họ 
có thể trả lời được hoặc giao cho những học viên ít nói một nhiệm vụ nào 
đó, như làm thư ký cho hoạt động nhóm. 

c. Giảng viên có thể sử dụng chiến thuật xen kẽ học viên trong hoạt động 
nhóm để tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm việc chung với những người 
khác trong suốt khoá học, ví dụ như:
i. Đánh số từ 1-4 cho tất cả mọi người, sau đó yêu cầu các học viên số 1 

làm việc với các học viên số 2… vv.  
ii. Xếp các học viên có cùng đặc điểm vào một nhóm, ví dụ dựa vào quãng 

đường di chuyển của học viên từ nhà đến địa điểm tập huấn (ai phải 
đi xa nhất vào một nhóm, ai đi gần nhất vào một nhóm) hoặc dựa 
vào ngày hoặc tháng sinh của họ (từ tháng Một đến tháng Mười Hai). 
Sau khi mọi người đã xếp hàng, giảng viên có thể chia hàng thành các 
nhóm, ví dụ, bốn người hàng đầu là nhóm 1, 4 người hàng sau là nhóm 
2.   
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Người trưởng thành đều đã tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm sống nhất 
định để đóng góp cho lớp học: Chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm 
khuyến khích học viên tham gia phát biểu và chia sẻ kinh nghiệm khi/nếu họ 
cảm thấy thoải mái.

Người trưởng thành xác định được mục tiêu của mình: phần mở đầu của 
chương trình tập huấn giới thiệu về nội dung tổng quan. Các mục tiêu của từng 
phần được trình bày ở phần mở đầu của mỗi chuyên đề. Giảng viên cần thông 
báo cho học viên về kết quả đầu ra để họ hình thành/xây dựng những Mục tiêu 
học tập của mình. 

Người trưởng thành thường xác định được tính liên quan của vấn đề: tài liệu 
giảng dạy và lưu ý của giảng viên cần thể hiện được các nội dung học tập liên 
quan đến học viên từ góc độ nhận thức về giới và vai trò chuyên môn mà họ 
đảm nhiệm. Giảng viên cần tìm các cơ hội khác để hỏi học viên nội dung tập 
huấn liên quan như thế nào với công việc của họ và làm cách nào để thực hiện 
được điều đó.

Người trưởng thành thường thực tế: chương trình tập huấn khuyến khích 
người học suy nghĩ về việc làm sao thực hiện được việc học của mình. Điều này 
có thể thực hiện thông qua các câu hỏi nhóm nhằm ôn lại bài và các bài tập về 
lập kế hoạch hành động. Giảng viên cũng cần khuyến khích người học suy nghĩ 
về những thách thức khi học, bao gồm cả việc vấn đề giới gây khó khăn gì đối 
với các thành viên trong nhóm và cần giải quyết các khó khăn này như thế nào. 

Người trưởng thành cần được tôn trọng: điều này được thể hiện trong chương 
trình học khi học viên có cơ hội thể hiện kiến thức, kinh nghiệm của mình. Tuy 
nhiên, hoạt động này chủ yếu được giảng viên thực hiện nhằm hiểu được nhu 
cầu của học viên trong lớp học và các kỹ năng giảng viên cần có để duy trì sự 
năng động tích cực trong lớp. Ví dụ như khi một học viên thường xuyên ngắt lời 
giảng viên để phát biểu một vấn đề nào đó, giảng viên cần xử lý một cách nhẹ 
nhàng hơn là chỉ trích, có nghĩa là giảng viên có thể giải thích rằng quan điểm 
của người đó là đúng nhưng sẽ được đề cập ở phần sau khi học viên đó trình 
bày ý kiến của mình. 
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Mô-đun 2 
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG KHÁC

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Tuan
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Mỗi phần của giáo trình sẽ bao gồm các nội dung sau.

Tóm tắt Mô-đun: phần này trình bày nội dung tổng quan, bao gồm:
● Mục tiêu: mục tiêu tổng quan của mô-đun
● Mục tiêu từng phần: là các mục tiêu bao quát nhằm đạt được mục tiêu 

của mô-đun (các mục tiêu này sẽ được phân chia trong các tiểu mục của 
mỗi chuyên đề dưới đây).

● Chương trình khoá học: có thời khoá biểu tổng thể của từng mô-đun 
được thực hiện trong Thời gian quy định.

● Lưu ý cho giảng viên.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Tuan

CÁCH TRÌNH BÀY 
GIÁO TRÌNH
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Tóm tắt chuyên đề: mỗi phần tóm tắt chuyên đề là bảng tổng quan về cách 
thức thực hiện chuyên đề. Nội dung của mỗi mỗi phần tóm tắt chuyên đề bao 
gồm:

● Mục đích: dựa trên các mục ti êu từng phần.
● Các mục đích của chuyên đề: tổng hợp các mục đích học tập để đạt được 

mục ti êu của chuyên đề.
● Thời gian: tổng Thời gian dành cho chuyên đề này.
● Nguồn tài liệu và hướng dẫn chuẩn bị: bảng trình bày các tài liệu cần 

thiết cho chuyên đề này kèm theo ghi chú hỗ trợ giảng viên chuẩn bị 
trước cho mỗi chuyên đề.

● Các hoạt động: mỗi chuyên đề đều chia thành các hoạt động khác nhau 
bao gồm các thông ti n về:

○ Mục đích: trình bày mục đích của hoạt động đó (cơ bản là hoạt 
động này sẽ liên quan như thế nào tới các mục đích của chuyên 
đề này).

○ Thời gian: tổng Thời gian dành cho hoạt động.
○ Hướng dẫn của giảng viên: bản hướng dẫn các bước triển khai các 

hoạt động này, bao gồm khung Thời gian tương ứng dành cho mỗi 
hợp chuyên đề.

Đánh số tài liệu: Tất cả các tài liệu và nguồn trong phần phụ lục đều được đánh 
số theo ngày, chuyên đề và hoạt động sử dụng tài liệu Ví dụ  số 2.3.4 có nghĩa là:

● Ngày 2 
● Chuyên đề 3
● Hoạt động 4.
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Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le

HƯỚNG DẪN 
THỰC HIỆN

16



Mô-đun 2 
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG KHÁC

Hướng dẫn thực hiện
Tóm tắt chuyên đề của giáo trình hướng dẫn chi tiết cách triển khai các chuyên 
đề. Tuy nhiên, giảng viên cần chú ý đến các yếu tố sau đây trong việc xây dựng 
chương trình:

● Phần mở đầu của Mô-đun 2 cần được thực hiện vào buổi sáng đầu tiên
● Công việc hướng dẫn hàng ngày

○ Ôn tập buổi sáng cần được thực hiện vào các buổi sáng (trừ buổi 
đầu tiên) nhằm ôn tập lại những gì đã học từ ngày hôm trước

○ Phần khởi động sau giờ nghỉ trưa cần được khuyến khích thực 
hiện để tạo nguồn năng lượng, kích thích sự tỉnh táo cho học viên 
sau giờ nghỉ trưa

○ Phần ôn bài hàng ngày dành cho hoạt động ôn bài và câu hỏi cần 
được thực hiện vào cuối ngày (trừ ngày cuối khi học viên làm 
đánh giá khóa học)

Các chuyên đề sau đây hướng dẫn thực hiện các nội dung trên.

Phần khai mạc   
Phần khai mạc chương trình tập huấn (của ngày đầu tiên) thường do giảng viên 
xây dựng, tuy nhiên chuyên đề này cần có các hoạt động sau: 

1. Phá băng: một hoạt động vui vẻ để học viên tự giới thiệu về mình

Hoạt động này cần được thực hiện ngay cả khi các học viên đã biết nhau từ 
trước vì hoạt động phá băng giúp tạo môi trường an toàn và khiến học viên tích 
cực tham gia tập huấn. Giảng viên sẽ thấy có rất nhiều ý tưởng về phá băng có 
sẵn trên mạng có thể dùng cho các nhóm học viên chưa biết nhau hoặc đang 
làm việc cùng nhau, ví dụ như: 

• Phương pháp Đô-mi-nô: 
○ Phát cho học viên một tờ giấy A4 và một cái bút. Yêu cầu học viên gấp đôi 

tờ giấy sau đó mở ra để có một đường gấp ở giữa tờ giấy. Mỗi học viên có 
thể vẽ một đường kẻ theo nếp gấp đó để chia tờ giấy làm hai phần riêng 
biệt, giống như miếng đô-mi-nô. 

○ Yêu cầu học viên vẽ một bức tranh (không dùng chữ) lên một nửa tờ giấy 
miêu tả nghề nghiệp và nửa kia miêu tả cuộc sống cá nhân của mình. Cho 
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TÌM CÂU SAI TÌM CÂU SAI

TÌM CÂU SAI TÌM CÂU SAI

Tên của bạn Tên của bạn

Tên của bạnTên của bạn

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

Hãy viết hai câu đúng và một câu 
không đúng về bản thân

học viên một vài phút để vẽ hai bức tranh và sau đó yêu cầu học viên 
đứng vào vòng tròn cùng miếng đô-mi-nô của mình. 

○ Giảng viên sẽ dùng các nét vẽ trên tờ giấy đô-mi-nô để giới thiệu về mình 
trước sau đó úp tờ giấy xuống sàn. 

○ Hỏi có học viên nào có nghề nghiệp hoặc cuộc sống cá nhân giống mình 
như được vẽ ở tờ đô-mi-nô. Mời một người tham gia vào nhóm đó và giới 
thiệu về mình. 

○ Cứ tiếp tục thực hiện cho đến khi mọi người đều chia sẻ đô-mi-nô và giới 
thiệu về mình. 

• Tìm câu sai
○ Yêu cầu học viên viết ba sự thật về bản thân mình lên một mảnh giấy. Mỗi 

học viên cần chọn các câu khác thường, khó đoán và hài hước, hãy nhớ 
- Một câu không đúng (xạo)
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- Hai câu đúng
○ Học viên lần lượt đọc to ba câu của mình cho nhóm mình và các học viên 

khác phải đoán xem câu nào sai.
○ Giảng viên bắt đầu viết ba câu của mình trước.
○ Sau khi có đủ Thời gian để đoán, mỗi học viên phải tìm ra câu nào câu nào 

là xạo. 

• Các đồ vật trên đảo hoang
○ Thông báo cho học viên về tình huống giả định mà họ được chọn để tham 

gia vào một show truyền hình thực tế trong đó người chơi phải ở ba tháng 
trên một hoang đảo một mình.

○ Họ được phép mang theo một đồ vật “xa xỉ" ra đảo, có thể là bất kỳ thứ gì 
nhưng không phải bức ảnh của người thân hoặc vật gì còn sống. Cho học 
viên Thời gian để cân nhắc câu trả lời của mình.

○ Giảng viên bắt đầu bằng cách giải thích đồ vật xa xỉ của học viên là gì và tại 
sao học viên đó chọn đồ vật này. Sau đó học viên lần lượt nói họ chọn đồ 
vật gì và giải thích tại sao họ lại chọn đồ vật đó.

2. Giới thiệu Mô-đun 2
Giảng viên bắt đầu khóa học bằng cách giới thiệu tổng quan về mô-đun/khoá 
học và kế hoạch thực hiện chương trình học. Giảng viên thông báo sẽ cung cấp 
tài liệu cho học viên nhưng yêu cầu họ chưa được đọc tài liệu vì khi mọi người 
cùng đọc tài liệu trong trong thời học thì sẽ hiệu quả hơn.

3. Mong muốn và quan tâm của học viên

Điều quan trọng là các giảng viên hiểu được mong muốn của học viên để có thể 
đáp ứng mong muốn và mối quan tâm của họ về nội dung và phương pháp thực 
hiện tập huấn. Ví dụ như học viên e ngại họ sẽ phải chia sẻ các thông tin cá nhân 
của mình không? Nếu biết trước mong muốn và mối quan tâm, giảng viên có 
thể đáp ứng bằng cách quản lý hoặc khẳng định những mong muốn này bằng 
lời trong buổi khai mạc và đảm bảo học viên về bất kỳ mối quan tâm nào nếu có.

Cơ chế phản hồi về các mong muốn và quan tâm của học viên cần được thực 
hiện một cách nhẹ nhàng và ẩn danh để họ cảm thấy yên tâm khi chia sẻ thông 
tin. Giảng viên có thể nhận được các thông tin này trước khi bắt đầu tập huấn 
thông qua hoạt động đánh giá nhu cầu. 
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Một lựa chọn khác là sử dụng phương pháp khuyến khích học viên tham gia 
trong phần giới thiệu để họ trình bày hy vọng và quan tâm của mình. Một ví dụ 
về vấn đề này như sau: 

Hy vọng và quan tâm 
● Chia đôi bảng lật thành hai cột đặt ở trước lớp học
● Trên mỗi cột viết “Hy vọng" và “Quan tâm".
● Phát cho học viên một tập giấy nhớ để họ viết và dán lên bảng lật.
● Đưa cho mỗi học viên khoảng 4-6 mảnh giấy và yêu cầu họ viết một ý 

kiến vào mỗi tờ. 
● Ở cột “hy vọng", học viên sẽ viết điều mà họ hy vọng sẽ nhận được từ 

khoá học ví dụ như đề cập đến một chủ đề cụ thể nào đó hoặc kết quả 
học tập, ví dụ như học được kỹ năng cụ thể nào đó. 

● Ở cột “quan tâm", học viên sẽ viết ra những điều mà họ quan tâm về 
khoá tập huấn ví dụ như họ quan tâm đến các trò chơi phân vai hoặc họ 
lo ngại không học được gì từ khoá tập huấn... 

● Giảng viên cần đảm bảo rằng các thông tin này đều ẩn danh và khuyến 
khích học viên viết ra ý kiến của mình. 

● Khi học viên dán các mảnh giấy lên bảng, giảng viên sẽ đọc thầm các nội 
dung đó và xem có thể chia thành các nhóm ý kiến hay không, ví dụ có 
một số người có thể yêu cầu phương thức giảng dạy cụ thể nào đó... 

● Giảng viên cần đọc “hy vọng” và các “quan tâm" của học viên, đáp ứng 
mong muốn và hy vọng của họ, giải quyết lo lắng của học viên khi cần. 

4. Đảm bảo an toàn   
Ở phần mở đầu, giảng viên ghi nhận mỗi người khác nhau sẽ có những thế 
mạnh khác nhau. Giảng viên cần đảm bảo với học viên rằng nếu họ cảm thấy 
không thoải mái, bất kỳ lúc nào trong Thời gian tập huấn, họ có thể ra ngoài và 
nghỉ ngơi một chút. Bên cạnh đó, giảng viên khuyến khích học viên có thể yêu 
cầu hỗ trợ nếu cần. Đồng thời cũng cần dự đoán các vấn đề phát sinh của học 
viên trước khóa tập huấn và tìm kiếm các thông tin về dịch vụ hỗ trợ cho học 
viên. Ví dụ như đăng ký dịch vụ tư vấn tại địa điểm tập huấn nếu có. 
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5. Quản lý lớp học 
Giảng viên cũng cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu học tập cơ bản:

● An ninh, an toàn, ví dụ như lối thoát hiểm khi có chuông báo cháy.
● Vị trí và đồ dùng nhà vệ sinh
● Thời gian nghỉ ăn trưa và các thông tin liên quan khác

6. Quy định chung  
Khi bắt đầu khoá học, giảng viên cùng học viên xây dựng quy định chung để mọi 
người cùng thống nhất tuân thủ trong quá trình học. Đây là cơ sở để giảm thiểu 
tình trạng mất trật tự và để quản lý các hành vi như sử dụng điện thoại trong 
lớp. 

Viết các quy định chung lên bảng đặt trước lớp học và yêu cầu học viên bổ sung 
thêm quy định nếu cần. Các quy định chung có thể là: 

● Cất điện thoại di động trong túi cho đến giờ nghỉ giải lao
● Không nói chuyện ngoài lề hoặc nói chuyện riêng khi có người đang phát 

biểu
● Tôn trọng các quan điểm khác nhau
● Tất cả những thông tin và quan điểm cá nhân được trình bày ở lớp cần 

được bảo mật
● Mọi người cần đúng giờ 

7. Bảng câu hỏi và nguồn tham khảo
Treo hai bảng giấy lên tường của lớp học, một bảng ghi “Câu hỏi" và một bảng ghi 
“Nguồn tham khảo" 
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● Bảng Câu hỏi: là bảng để học viên có thể ghi các câu hỏi mà họ cảm thấy 
chưa được trả lời trong quá trình tập huấn. Hoặc giảng viên có thể viết các 
câu hỏi mà học viên hỏi trong quá trình tập huấn mà lúc đó họ chưa thể 
trả lời. Sau đó giảng viên sẽ xem lại và trả lời các câu hỏi này vào Thời gian 
thích hợp. 

● Bảng nguồn tham khảo: là bảng dành cho giảng viên hoặc học viên có thể 
viết ra những nguồn thông tin mà học thấy bổ ích từ sách, trang web… 
trong Thời gian tập huấn. Để giới thiệu các nguồn tham khảo này cho lớp, 
học viên và giảng viên cần ghi lại các nguồn đó trên bảng. Cuối khóa học, 
giảng viên có thể phát nguồn tài liệu này để bổ sung danh sách tham khảo 
cho học viên. 

Nhiệm vụ hướng dẫn hàng ngày 

Ôn bài buổi sáng 
Bắt đầu từ buổi sáng ngày thứ hai của khóa học, giảng viên cần dành Thời gian 
ôn lại những nội dung chính của bài hôm trước. Hoạt động này được thực hiện 
một cách thoải mái nhưng không nên kéo dài quá 15 phút. Hoạt động có thể là:  

● Câu đố nhóm
● Trò chơi ném bóng: học viên sẽ ném bóng cho nhau và hỏi các câu hỏi về 

bài hôm trước
● Các câu hỏi được chuẩn bị trước và được viết vào các mảnhgiấy, sau đó 

gấp giấy lại và để trong một chiếc mũ. Học viên sẽ lựa chọn câu hỏi ngẫu 
nhiên từ trong mũ và trả lời các câu hỏi này. 

Giảng viên cần đảm bảo tất cả học viên (cả nam và nữ) tham gia vào hoạt động 
ôn bài.  
Tái tạo năng lượng sau giờ nghỉ trưa

Như chúng ta đã biết người nguồn năng lượng và khả năng tập trung của người 
học sẽ giảm đáng kể sau giờ ăn trưa, do đó giảng viên nên bắt đầu giờ học buổi 
chiều bằng một hoạt động tái tạo năng lượng vui vẻ để học viên có thể vận 
động. Có rất nhiều ý tưởng cho hoạt động này trên mạng hoặc giảng viên có thể 
sáng tạo từ các trò chơi của trẻ con – điều quan trọng là giúp học viên vận động. 

Tuy nhiên, lưu ý rằng không nên yêu cầu học viên làm những điều họ cảm thấy 
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không thoải mái về thể chất hoặc tinh thần. 

Ôn bài hàng ngày (cuối ngày)

Khi kết thúc một ngày tập huấn, giảng viên nên dành ra khoảng 15 phút để học 
viên hỏi và cho ý kiến phản hồi ẩn danh. Giảng viên có thể dùng các ý kiến phản 
hồi để điều chỉnh cách giảng dạy cho ngày hôm sau.

Cách này được thực hiện tương tự như cách học viên nói về “hy vọng" và “quan 
tâm" của họ như đã trình bày ở trên. Tuy nhiên thay vì sử dụng bảng “hy vọng" 
và “quan tâm”, giảng viên có thể sử dụng cụm từ “Những gì đã tốt" và “Sẽ tốt 
hơn nếu…" (bạn sẽ làm khác đi như thế nào) ... Giảng viên quay bảng vào tường 
để đảm bảo các ý kiến đều được ẩn danh. 

 

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le
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Mục tiêu
Xây dựng năng lực cho các cán bộ và đơn vị thực thi pháp luật tuyến đầu để 
thực hiện các hoạt động điều tra có đáp ứng giới tính liên quan đến những 
người bị hại/nạn nhân của mua bán người và những người dễ bị tổn thương, 
người yếu thế khác.

Các Mục tiêu học tập (Từng phần)
1. Xác định bản chất của tội phạm mua bán người (Mua bán người), đưa người 

di cư trái phép và các hoạt động phạm tội khác mà những người bị tổn 
thương và những người yếu thế bị ép buộc tham gia phạm tội

2. Xác định các dấu hiệu cho thấy các cá nhân là người bị hại/nạn nhân của Mua 
bán người và/hoặc các tội phạm khác

3. Nâng cao năng lực về quản lý hiện trường vụ án về Mua bán người

TÓM TẮT 
MÔ-ĐUN

Ảnh: UN Women/UNODC/ Ploy Phutpheng
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4. Nhận thức được giá trị của việc hợp tác với các tổ chức liên quan
5. Đánh giá rủi ro khi làm việc với người bị hại/nạn nhân của Mua bán người và 

các tội phạm khác
6. Tăng cường năng lực để thực hiện phương pháp lấy nạn nhân làm trung tâm
7. Giúp hình thành sự tự tin trong việc thực hiện các kỹ thuật lấy lời khai có đáp 

ứng yếu tố giới

Lưu ý cho giảng viên
Mục tiêu chính của mô-đun này là tạo ra chất xúc tác giúp các đơn vị thực thi 
pháp luật thay đổi có đáp ứng yếu tố giới theo hai cách sau:

● Làm việc với người bị hại/nạn nhân
● Làm việc với tư cách cá nhân và làm việc cùng nhóm.

Mọi sự thay đổi đều cần Thời gian và sự nhất quán, sẽ là quá tham vọng để đạt 
được mọi mục tiêu đề ra chỉ trong 4-5 ngày tập huấn. Do đó, mục tiêu cần tập 
trung là cung cấp, tạo ra chất xúc tác cho việc thay đổi, để làm điều đó, chương 
trình được xây dựng theo hướng hỗ trợ các học viên trong:

● Nhận thức được “nhu cầu” cần thay đổi áp ứng yếu tố giới
● Tăng cường sự đồng cảm đối với người bị hại/ nạn nhân với mục đích tạo 

động lực cho học viên hướng tới sự thay đổi
● Khuyến khích tự ôn tập
● Phát triển kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật có thể được áp dụng và chia sẻ 

trong các đơn vị thực thi pháp luật

Điều quan trọng là các học viên cần có hiểu biết cơ bản về:
● Giới 
● Các tiêu chí và điều kiện liên quan đến giới
● Phụ hệ 
● Phân biệt đối xử giới

Cần nhấn mạnh là trước khi tham gia khóa học này, học viên cần tham gia khóa 
học về “Nhận thức về giới dành cho cán bộ và đơn vị thực thi pháp luật tuyến đầu” 
hoặc khóa học trực tuyến về “Tôi biết về giới: Giới thiệu về bình đẳng giới cho cán 
bộ của Liên hợp quốc”3.  

3   https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11245.
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* Các chương trình thực thi pháp luật kéo dài 5 ngày thường cần tổ chức buổi bế mạc để trao chứng chỉ 
cho học viên và các diễn giả phát biểu bế mạc. Học viên thường muốn hoàn thành tập huấn trước giờ 
nghỉ trưa để họ có thể trở về nhà trước ngày nghỉ cuối tuần.

 Chương trình tập huấn

Ngày Một

Phần giới thiệu (30 
phút)

Chuyên đề một: 
Định nghĩa về giới 
trong bối cảnh 
mua bán người phút 
(80 phút)

Nghỉ giải lao (15phút)

Chuyên đề hai: 
Định nghĩa mua bán 
người và đưa người 
di cư trái phép (90’)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề ba: 
Các dấu hiệu của 
Mua bán người (90’)

Nghỉ giải lao (15phút)

Phần bốn: 
Sử dụng các dấu hiệu 
để xác định tội phạm 
Mua bán người (90 
phút)

Ôn tập hàng ngày (15 
phút)

Ngày Hai

Ôn bài buổi sáng (15 
phút)

Chuyên đề một:
Thông tin tình báo đối 
với các vụ Mua bán 
người (Phần 1) (180 
phút) 

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề một: (tiếp)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề hai: 
Đánh giá rủi ro (60 
phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Phần bốn: 
Quản lý hiện trường 
trong một vụ Mua bán 
người (120 phút)

Ôn tập hàng ngày (15 
phút)

Ngày Bốn

Ôn bài buổi sáng (15 
phút)

Chuyên đề một: 
Xây dựng các mối quan 
hệ với các nhà cung cấp 
dịch vụ (105 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề hai: 
Kỹ thuật lấy lời khai: 
động lực (75 phút)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề ba:
Phỏng vấn: Mô hình 
PEACE (110 phút) 

Nghỉ giải lao (15 phút)

Phần bốn: Đóng vai trò 
lấy lời khai và ôn tập 
(90’)

Ngày Năm*

Ôn bài buổi sáng (15 
phút)

Chuyên đề một: 
Ôn tập và Kế hoạch 
hành động
(120 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Lễ Bế giảng

Nghỉ trưa (60 phút)

Ngày Ba

Ôn bài buổi sáng (15 
phút)

Chuyên đề hai: 
Nhu cầu đối với 
phương pháp tiếp cận 
lấy người bị hại/nạn 
nhân làm trung tâm (90 
phút) 

Nghỉ giải lao (15 phút)

Chuyên đề hai: 
Nhận biết căng thẳng, 
sang chấn và khả năng 
phục hồi (90 phút)

Nghỉ trưa (60 phút)

Chuyên đề ba: 
Sơ cứu tâm lý trong 
phương pháp ltiếp cận 
lấy người bị hại/nạn 
nhân làm trung tâm 
(Phần Một) (90 phút)

Nghỉ giải lao (15 phút)

Phần bốn: Sơ cứu tâm 
lý trong phương pháp 
ltiếp cận lấy người bị 
hại/nạn nhân làm trung 
tâm (Phần Hai) (90 
phút)

Ôn tập hàng ngày (15 
phút)
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Tóm tắt chuyên đề

Các nội dung sau đây gồm tóm tắt chuyên đề của Mô-đun hai.

Giảng viên cần xây dựng các chuyên đề sau:
● Phần khai mạc 
● Ôn tập hàng ngày
● Ôn bài đầu giờ sáng

Phần ở trên, 'Hướng dẫn thực hiện', cung cấp nguồn tài liệu hữu ích để xây 
dựng các chuyên đề này.

Ảnh: UNODC/ UN Women
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Phần mở đầu
Định nghĩa về giới

NGÀY MỘT 

Như đã hướng dẫn ở phần trước, giảng viên cần đưa vào các hoạt động phá 
băng, qua đó giúp học viên ôn lại các kiến thức về “giới”.

Giảng viên có thể tự lựa chọn hoạt động theo ý mình hoặc tham khảo các hoạt 
động được sử dụng trong hướng dẫn “Nhận thức về giới dành cho cán bộ và 
đơn vị thực thi pháp luật trên tuyến đầu” hoặc từ các nguồn khác. 

Giảng viên cũng cần yêu cầu học viên chuẩn bị hai poster (mỗi nhóm) sau đó 
dán lên tường trong suốt khóa tập huấn. Một tấm poster nên ghi “Ý nghĩa khi là 
đàn ông là gì?" và một tờ poster ghi “Ý nghĩa khi là phụ nữ là gì?”. 

Để thực hiệc hoạt động này: 
● Chia học viên ra thành hai nhóm và phát cho họ hai tờ giấy khổ lớn cùng 

bút viết bảng
● Trên tờ đầu tiên, yêu cầu các nhóm viết “Ý nghĩa khi là đàn ông là gì?"
● Giảng viên nên đưa ra các câu hỏi, để vài phút cho mỗi nhóm viết ra suy 

nghĩ của mình vào tờ giấy. Khuyến khích các nhóm tự do thể hiện, sử dụng 
các câu văn hoặc hình vẽ, tuỳ theo họ muốn. 

○ Những đặc điểm về thể chất và hành vi gì được đánh giá cao đối với 
người đàn ông trong xã hội của bạn?

○ Xã hội của bạn kỳ vọng gì ở một người đàn ông?
○ Người đàn ông không được khuyến khích làm những điều gì trong 

xã hội của bạn?
● Sau đó hãy lặp lại quy trình và các câu hỏi này đối với hỏi tương tự nhưng 

đối với “Ý nghĩa khi là đàn ông là gì?”.
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● Yêu cầu các nhóm tổng hợp lại ý kiến các nhóm đã viết và dán lên tường 
của lớp học. Thông báo với học viên là những ý kiến này sẽ còn được đề 
cập đến trong tuần tập huấn này.

● Đảm bảo là các học viên hiểu được sự khác nhau giữa giới và giới tính.
Lưu ý đối với giảng viên

Treo các poster này trong suốt Thời gian tập huấn là một cách ôn bài hữu ích vì 
giảng viên có thể đề cập đến các nội dung này trong các hoàn cảnh khác nhau, 
ví dụ như:

● Bạn nghĩ như thế nào về người phụ nữ là nạn nhân của mua bán người, 
bị bóc lột tình dục và bị ảnh hưởng bởi những quan niệm về giới trong 
cộng đồng văn hoá của cô ấy, tức là: phụ nữ ở nước bạn có ý nghĩa như 
thế nào?

● Một người đàn ông là nạn nhân của lao động cưỡng bức có cảm thấy xấu 
hổ bởi vì anh ta không thể nuôi được gia đình mình không?

● Các đơn vị hành pháp có khuyến khích và hỗ trợ phát triển năng lực cho 
cán bộ hành pháp là nữ trong công tác quản lý điều tra hiện trường vụ 
án không? 

Ảnh : UNODC/ UN Women
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Chuyên đề Một
Giới thiệu về giới 
trong bối cảnh 
Mua bán người  

Mục tiêu: Giới thiệu học viên về nhu cầu xem xét yếu tố giới trong các cuộc 
điều tra về mua bán người
Mục tiêu học tập:
Khi kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Thảo luận về xu hướng hiện tại trên thế giới và trong khu vực về vấn đề 
Bạo lực giới, Mua bán người và các loại hình tội phạm xuyên quốc gia 
khác

● Xác định những lý do tại sao cần đưa góc nhìn về giới vào quá trình điều 
tra các vụ việc về mua bán người

Thời gian: 80 phút

Mô tả nguồn tài liệu 

Trình bày về số liệu thống 
kê (xem thông tin chi tiết ở 
dưới)

Bảng lật và bút
 

Do giảng viên chuẩn bị

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động một: Giới và thực thi pháp luật

Mục đích: Tìm hiểu các xu hướng toàn cầu và khu vực hiện nay về Bạo lực trên 
cơ sở giới, mua bán người và các tội phạm xuyên quốc gia khác và Xác định các 
lý do lồng ghép đưa lăng kính giới vào điều tra về mua bán người

Thời gian: 80 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Câu hỏi nhanh về các số liệu thống kê (30 phút)

Do các số liệu thống kê có xu hướng thay đổi thường xuyên trên ở khu vực và 
quốc tế nên mô-đun này được thiết kế để thực hiện ở nhiều nước khác nhau, 
khuyến cáo giảng viên cần xây dựng một slide về bộ số liệu thiết kế phù hợp với 
bối cảnh quốc gia.

Cần áp dụng phương pháp tiếp cận sau đây:

Trước khi thực hiện tập huấn, giảng viên cần tạo một slide hoặc một bảng lật 
viết sẵn các số liệu thống kê cập nhật và phân loại theo giới. Ví dụ: 

● Người bị hại/ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới, hình thức bạo lực là 
gì và mức độ như thế nào

● Thủ phạm gây ra bạo lực trên cơ sở giới và hình thức bạo lực. 

● Người bị hại/ nạn nhân của mua bán người và hình thức mua bán người

● Thủ phạm thực hiện hành vi mua bán người và hình thức mua bán người

Tổng quan 

Hoạt động Thời gian
(phút)

Mục đích

Giới và thực thi 
pháp luật 

80Tìm hiểu các xu hướng toàn cầu và khu vực 
hiện nay về Bạo lực trên cơ sở giới, mua 
bán người và các tội phạm xuyên quốc gia 
khác và Xác định các lý do lồng ghép lăng 
kính giới vào điều tra về mua bán người
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● Người bị hại/nạn nhân và thủ phạm của tội phạm xuyên quốc gia và loại 
tội phạm nào

Giảng viên cần ghi danh sách về nguồn tài liệu của mình. Trên slide/ bảng lật, 
giảng viên chỉ nên liệt kê số liệu. Nếu giảng viên sử dụng slide chứ không dùng 
bảng lật thì nên dùng chức năng hoạt hoạ để đánh dấu hoặc khoanh các số liệu 
bởi các số liệu này sẽ được xác định trong các phần sau của hoạt động.

Thông báo với học viên rằng giảng viên sẽ đọc các dữ liệu thống kê liên quan 
đến các con số trên slide/ bảng lật. Sau khi đọc số liệu thống kê, học viên cần 
đoán số liệu thống kê nào liên quan đến các con số trên slide/ bảng lật.   

Giảng viên cần sử dụng hoạt động này để đưa ra các thông tin hữu ích liên quan 
đến thống kê và /hoặc tổ chức thảo luận về giới trong bối cảnh thực thi pháp 
luật và mua bán người giữa các học viên.

1.2 Làm việc nhóm (20 phút) 

Chia học viên thành các nhóm nhỏ và yêu cầu các nhóm ôn lại các xu hướng 
trong bài trình bày, yêu cầu họ nhớ lại và thảo luận các câu hỏi ở trên slide. 

Thảo luận

• Những xu hướng này có phản ánh khuynh hướng hiện tại trong nước không?

• Vì sao việc các đơn vị hành pháp cần xem xét vấn đề giới trong bối cảnh điều

tra tội phạm mua bán người? 
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1.3 Thảo luận chung (30 phút)

Sau 20 phút thảo luận, tập trung các nhóm để 
thảo luận chung (xem Lưu ý đối với giảng viên 
bên dưới để được hỗ trợ khi xem xét vấn đề giới 
trong hoạt động điều tra TiP).

Lưu ý đối với giảng viên 

Phần thảo luận về các xu hướng mua bán người trong bối cảnh quốc gia sẽ phụ 
thuộc vào địa điểm tổ chức tập huấn, vì vậy nó nằm ngoài phạm vi của các ghi 
chú này.

Có nhiều lý do tại sao vấn đề giới cần được xem xét khi thực hiện các cuộc điều 
tra TiP. Danh sách dưới đây tuy không đầy đủ, nhưng sẽ hỗ trợ giảng viên một 
số điểm chính:
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● Nhận thức được các xu hướng toàn cầu, khu vực và quốc gia về liên 
kết bất bình đẳng về giới tác động như thế nào đến tình trạng mua bán 
người sẽ giúp các đơn vị xây dựng các chiến lược điều tra. Ví dụ, xu 
hướng tuyển dụng phụ nữ thuộc một dân tộc nhất định nào đó để bóc 
lột tình dục có thể giúp các đơn vị thực thi pháp luật xây dựng một chiến 
lược giảm nhẹ. Nếu một phụ nữ đang bị mất tích có hồ sơ tương tự như 
những nạn nhân đã bị bóc lột tình dục, thì xu hướng này sẽ giúp định 
hướng kênh điều tra.

● Tất cả các cán bộ hành pháp cần phải hiểu rõ thành kiến về giới của họ và 
tác động của những thành kiến này đối với công việc của họ. Ví dụ, nếu 
các cán bộ hành pháp tin rằng phụ nữ không thể bị bạo lực và bóc lột ở 
mức độ tương tự như nam giới, thì họ có thể nhầm tưởng thủ phạm là 
người vô tội. Ngược lại, các cán bộ thực thi cũng có thể mắc sai lầm khi 
cho rằng nam giới không dễ bị bóc lột bởi giả định dựa về giới.

● Như chúng ta sẽ thấy trong chuyên đề của Mô-đun 2, cần cân nhắc yếu 
tố giới khi làm việc trực tiếp với nạn nhân của mua bán người, ví dụ:
○ Một nạn nhân nữ từng được cứu thoát khỏi tình trạng bị bóc lột tình 

dục giờ có mặc trang phục phù hợp với văn hóa và giúp cô ấy có nhân 
phẩm không?

o Việc một cán bộ lấy lời khai với nạn nhân cùng giới có phù hợp hơn 
hay không?

o Yếu tố giới tác động đến cách nạn nhân được kết nối với các dịch vụ/ 
cơ quan khác trong hệ thống tư pháp hình sự, ví dụ: làm việc với các 
tổ chức từ thiện địa phương hỗ trợ nạn nhân nữ bị bóc lột tình dục.

● Việc cân nhắc yếu tố giới không chỉ được coi là nghĩa vụ đạo đức mà còn 
là nghĩa vụ hoạt động thực tế. Mặc dù áp dụng phương pháp tiếp cận có 
đáp ứng giới trong điều tra là việc làm “đúng đắn” từ góc độ đạo đức, 
phương pháp này cũng sẽ giúp hoạt động điều tra thành công hơn, ví dụ: 
nạn nhân có nhiều khả năng hợp tác với các đơn vị thực thi hơn nếu tạo 
được lòng tin - và hiểu nhu cầu thông qua lăng kính giới sẽ giúp các đơn 
vị thực thi xây dựng được lòng tin.
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Chuyên đề Hai
Định nghĩa mua bán 
người và đưa người di cư 
trái phép

Mục đích: Định nghĩa về mua bán người và đưa người di cư trái phép

Mục tiêu học tập:
Kết thúc phần này, học viên sẽ …

● Xác định rõ khái niệm Mua bán người và Đưa người di cư trái phép
● Giải thích sự khác biệt giữa hai vấn đề
● Phân tích tình huống để xác định rõ ví dụ cho cả hai vấn đề

Thời gian: : 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu 

1.2.1 Câu đố trên sàn về 
Mua bán người và Đưa 
người di cứ trái phép 

Bảng lật và bút

 
Giấy dùng cho bảng lật

In trước khi vào chuyên đề. Nếu có thể, in 
các thẻ tiêu đề trên giấy màu khác nhau cho 
các thẻ về định nghĩa

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Hoạt động Thời gian
(phút)

Mục đích

1. Định nghĩa 
mua bán người 
theo luật quốc tế 
2. Nghiên cứu 
tình huống 

45

45

Mục đích: Định nghĩa được mua bán 
người theo luật quốc tế 

Mục đích: Áp dụng lý thuyết đã được 
học vào thực tiễn 
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Hoạt động Một: Định nghĩa về mua bán người theo luật quốc tế

Mục đích: Định nghĩa về mua bán người trong luật quốc tế

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình (15 phút)

Sử dụng các trang trình chiếu để củng cố nội dung học tập và tham khảo các 
khuôn khổ pháp lý có liên quan đến TiP. (Mục tiêu là giới thiệu cho các học viên 
về các khuôn khổ pháp lý và làm cho họ hiểu được sự tồn tại, sự liên quan chứ 
không nghiên cứu sâu từng khuôn khổ bởi điều này là không cần thiết đối với 
nhóm mục tiêu này). 

Trafficking in Persons 

Definition

“Trafficking In Persons” shall mean 

the recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of 

persons, by means of the threat or 

use of force or other forms of 

coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or 

of a position of vulnerability or of 

the giving or receiving of payments

or benefits to achieve the consent 

of a person having control over 

another person, for the purpose of

exploitation. 

Định nghĩa về

Mua bán người
“Mua bán người” có nghĩa là hành 

động tuyển mộ, vận chuyển, 

chuyển giao, chứa chấp hoặc tiếp 

nhận người bằng cách đe dọa hoặc 

sử dụng vũ lực hoặc các hình thức 

ép buộc, bắt cóc, gian lận, lạm 

dụng quyền lực hoặc lợi dụng vị 

thế dễ bị tổn thương hoặc việc đưa

hoặc nhận tiền hoặc lợi ích để đạt 

được sự đồng ý của một người 

đang kiểm soát người khác, với 

mục đích bóc lột”. 

Lưu ý đối với giảng viên 

Mua bán người được quy định ở Điều 3 (a) của Nghị định thư về Ngăn chặn, trấn 
áp và trừng phạt nạn mua bán Người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Nghị định 
thư về Mua bán người). Cũng giống như Nghị định thư về đưa người di cư trái 
phép quy định về hành vi “đưa người di cư trái phép”, Nghị định thư về mua bán 
người quy định hành vi phạm tội mua bán người. Cả hai Nghị định thư đều có 
chung một công cụ chính là Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ 
chức xuyên quốc gia và cần phải được tìm hiểu cùng với Công ước này.
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Các yếu tố chính trong Mua bán người

Mua bán người bao gồm ba yếu tố:

(Nguồn: Bali Process Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons) 

Tuyển mộ

Vận chuyển

Chuyển giao

Chứa chấp

Tiếp nhận 
người 

Đe dọa hoặc sử
dụng vũ lực

Ép buộc
Lừa dối
Bắt cóc
Gian lận

Lạm dụng quyền lực
Lợi dụng vị thế dễ bị

tổn thương
Đưa hoặc nhận tiền

hoặc lợi ích

Hành vi bóc lột bao 
gồm:

Việc bóc lột mại dâm 
của người khác

Các hình thức bóc lột 
tình dục khác

Các hình thức lao động 
hay phục vụ cưỡng bức

Nô lệ hoặc các hình 
thức tương tự nô lệ

Khổ sai 
Lấy các bộ phận cơ thể.

Mua bán người

Hành động Phương thức Mục đích

Chỉ cần một yếu tố của mỗi cột này sẽ được tính là tội mua bán người, trừ khi 
nạn nhân là trẻ em, thì không cần tính đến yếu tố “phương thức”.

Nghị định thư chống đưa người di cư trái phép bằng

đường bộ, đường biển và đường hàng không

Mục đích của hành vi đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển 

và đường hàng không (Nghị định thư về đưa người di cư trái phép) là:

• Phòng chống đưa người di cư trái phép.

• Bảo vệ quyền lợi của những người bị đưa di cư trái phép.

• Thúc đẩy hợp tác giữa các Quốc gia.

Lưu ý đối với giảng viên

Công cụ quan trọng nhằm xử lý nạn đưa người di cư trái phép là Nghị định 
thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường 



4   Tính đến tháng 2 năm 2021
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Elements of smuggling of migrants

The crime of smuggling of migrants is comprised of two elements:

• • An act of transporting another person illegal across borders

• • For the purpose of achieving a financial or other material benefit.

Định nghĩa về đưa người di cư trái phép

(Nguồn: Smuggling of Migrants Protocol, article 3(a)) 

việc mua sắm
để một người
nhập cảnh trái

phép hoặc
thường trú trái

phép

tại một quốc gia 
mà người này 
không phải là 
công dân hoặc 
thường trú tại 

quốc gia đó 

tại một quốc gia mà người này không phải là công dân hoặc thường trú tại quốc gia đó 

nhằm đạt được 
lợi ích về tài 

chính hoặc lợi 
ích vật chất khác 

trực tiếp hoặc 
gián tiếp

ĐƯA NGƯỜI DI CƯ TRÁI PHÉP

Lưu ý đối với giảng viên

Đây là công cụ quốc tế duy nhất đưa ra định nghĩa về đưa người di cư trái 
phép. Như bạn nhớ lại từ chuyên đề trước, theo Nghị định thư về đưa người 
di cư trái phép, thuật ngữ “đưa người di cư trái phép có nghĩa là: "việc mua 
sắm, để đạt được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, lợi ích tài chính hoặc vật 
chất khác, từ việc nhập cảnh bất hợp pháp của một người vào một Quốc gia 
thành viên mà người đó không phải là công dân hoặc thường trú nhân” (điều 
3 (a)). Nói một cách đơn giản hơn, đó là việc tạo điều kiện vì lợi nhuận cho 
người khác vượt qua biên giới đất liền, biển hoặc hàng không quốc tế, vi phạm 
luật hoặc quy định của pháp luật. Mục đích của kẻ buôn lậu khi thực hiện tội 
phạm này là thu được lợi ích tài chính hoặc vật chất khác, thường dưới hình 
thức phí đưa người di cư.

hàng không (Nghị định thư về đưa người di cư trái phép), bổ sung cho Công 
ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Có tới 150 
quốc gia thành viên tham gia Nghị định thư chống đưa người di cư trái phép.4
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Các yếu tố của đưa người di cư trái phép

Đưa người di cư trái phép bao gồm hai yếu tố:

• • Hành vi vận chuyển người khác bất hợp pháp qua biên giới

• • Nhằm mục đích đạt được lợi ích tài chính hoặc vật chất khác.

Lưu ý đối với giảng viên

Liên quan đến đưa người di cư trái phép đường biển, hành vi đưa 
người di cư trái phép xảy ra khi người thực hiện hành vi đưa người 
di cư đưa người khác nhập cảnh trái phép vào quốc gia mà người đó 
không phải là công dân hoặc thường trú nhân. Ví dụ, khi người đó 
được đưa bằng tàu biển qua biên giới hàng hải quốc tế một cách bí 
mật, hoặc khi người đó gặp phải tình huống cần phải cứu nạn trên 
biển để buộc họ phải giải cứu và đưa đến nước đến.5

Mục đích của việc đưa người nhập cư trái phép vào một quốc gia 
bằng đường biển là để đạt được lợi ích tài chính hoặc vật chất khác. 
Ví dụ, khi một người di cư hoặc gia đình của người đó trả tiền cho kẻ 
thực hiện hành vi đưa người di cư trái phép để có chỗ trên tàu chở 
hàng lậu trên biển. Không có mục đích này thì không có tội phạm đưa 
người di cư trái phép. Một ví dụ khác, một chiếc tàu của Nhà nước 
hoặc tư nhân đi giải cứu người di cư gặp nạn trên biển và đưa họ đến 
nơi an toàn sẽ không phạm tội đưa người di cư trái phép vì nó hoạt 
động vì mục đích nhân đạo. Hành động này không nhằm mục đích 
thu được lợi ích tài chính hoặc vật chất khác.
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Lưu ý đối với giảng viên

Một điểm khác biệt chính giữa TiP và đưa người di cư trái phép là sự đồng 
thuận. Điều 3 (b) của Nghị định thư về Mua bán người nhấn mạnh rằng sự đồng 
thuận sẽ không thích hợp khi sử dụng các biện pháp lừa dối, ép buộc hoặc các 
phương thức không phù hợp khác. Điều này là do “sự đồng thuận” được cho là 
không đầy đủ và miễn phí, chỉ được đưa ra một phần hoặc đã bị thu hồi.

Sự đồng thuận

Nạn nhân của mua bán người có thể đồng thuận, nhưng sự đồng thuận của 

họ sẽ là vô hiệu nếu đối tượng phạm tội có sử dụng các phương thức thủ 

đoạn. Sự đồng thuận không phải là một đặc điểm mặc nhiên cố hữu trong 

định nghĩa về đưa người di cư trái phép. Nạn nhân của hành vi đưa người di 

cư trái phép có thể đồng thuận để được đưa đi di cư nhưng sau đó rút lại sự

đồng thuận của mình.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Tuan
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 (Source: Article 19, see www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/TIP%20and%20

SOM%20by%20Sea.pdf)

Điều khoản bảo lưu

“Không có quy định nào trong Nghị định thư này ảnh hưởng đến các quyền, 

nghĩa vụ và trách nhiệm khác của các Quốc gia và cá nhân theo luật pháp 

quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, và cụ 

thể, nếu có áp dụng, là Công ước 1951 và Nghị định thư 1967 về Vị thế của 

Người tị nạn và nguyên tắc không gửi trả như đã nêu trong đó.” 

(Nguồn: Điều 19, xem www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/TIP%20and%20SOM%20by%20Sea.pdf)

Lưu ý đối với giảng viên

Nói cách khác, Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép cũng như Nghị 
định thư về mua bán người không can thiệp vào vai trò của các công cụ quốc 
tế khác mà các Quốc gia có thể hoặc không phải là thành viên, nội dung này đã 
được nêu rõ trong Điều 19 (1) của Nghị định thư về chống đưa người di cư trái 
phép của Nghị định thư Người di cư. Được gọi là "điều khoản lưu", điều này 
nhấn mạnh nguyên tắc không gửi trả.

1.2 Giải câu đố trên sàn nhà (15 phút)

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1. Đặt các thẻ ti êu đề trên sàn nhà (Mục đích, Phương thức, Địa lý, Tình 
trạng trở thành nạn nhân, Đưa người qua biên giới trái phép, Mua bán 
người) trong bộ tài liệu 2.1.1 như dưới đây:
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Mô tả nguồn tài 
liệu

Mục đích

Phương thức

Địa lý

Tình trạng trở 
thành nạn nhân

Đưa người di cư trái 
phép

Mua bán người

2. Phát tài liệu số 1.2.1 Câu đố về mua bán người và đưa người di cư trái 
phép cho học viên. Dành cho họ 10 phút để làm việc theo nhóm và đặt 
các thẻ dưới tiêu đề thích hợp. Giảng viên có thể làm mẫu bằng cách 
nhặt một thẻ rồi đặt vào vị trí đúng của bảng câu đố trên sàn nhà.

1.3 Thảo luận chung (15 phút)

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1. Sau 10 phút, yêu cầu các nhóm trả lời, kiểm tra khái niệm và mời học 
viên thảo luận và đặt câu hỏi.

2. Chiếu cho học viên xem bảng câu đố sau khi đã hoàn thành.
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Lưu ý đối với giảng viên

Mua bán người và đưa người di cư trái phép là những tội phạm khác nhau được 
quy định trong các luật quốc tế khác nhau trong thực tế khó có thể phân biệt hai 
loại tội phạm này vì cách phân biệt có thể bị thay đổi khi di chuyển. Như hoạt 
động này đã nhấn mạnh, có những điểm khác biệt chính để phân biệt. 

Hoạt động hai: Nghiên cứu tình huống động

Mục đích: nhằm áp dụng lý thuyết đã học vào bối cảnh cuộc sống thực tế

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn cho giảng viên

2.1 Giảng viên hướng dẫn về nghiên cứu tình huống động (15 phút)

Giảng viên sử dụng kết hợp hình ảnh trên slides và chú thích dưới đây. Mỗi slide 
chứa hình ảnh được trình chiếu lần lượt cùng các thông tin tương ứng được 
đọc trong khi trình bày, sau đó cho các nhóm Thời gian để thảo luận.

Bảng câu đố hoàn thiện
Đưa người di cư trái phép Mua bán người

Hành vi Vận chuyển người ra nước ngoài qua biên giới Tuyển mộ, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hoặc 
tiếp nhận người

Mục đích Để có được lợi ích về tài chính hoặc vật chất một
cách trực tiếp hoặc gián tiếp

Bóc lột (bao gồm nhưng không giới hạn ở bóc lột tình
dục, lao động hoặc dịch vụ cưỡng bức, nô lệ hoặc các
hình thức tương tự như nô lệ, khổ sai hoặc lấy đi các
bộ phận cơ thể)

Phương thức Việc mua bán nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc
vật chất trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc nhập cảnh
trái phép của một (hoặc nhiều) cá nhân vào một
quốc gia mà họ không phải là công dân hoặc thường
trú nhân

Lừa dối, bắt buộc, gian lận, lạm dụng quyền lực hoặc
ép buộc.

Địa lý Luôn liên quan đến vượt biên Có thể vượt qua biên giới hoặc có thể thuộc một quốc
gia

Tình trạng trở
thành nạn
nhân

Không được công nhận là 'nạn nhân' theo Khung
pháp lý quốc tế nhưng có thể được công nhận là
nạn nhân của các tội phạm khác.

Được công nhận là 'nạn nhân' theo Khung pháp lý
quốc tế
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Lưu ý là các nghiên cứu tình huống khác của khóa tập huấn sẽ được trình bày ở 
dạng viết, cho phép học viên có nhiều Thời gian hơn để xử lý thông tin. Nghiên 
cứu tình huống này được thực hiện bằng cách giảng viên đọc các thông tin liên 
quan, sử dụng hình ảnh minh hoạ trên slide. Phương pháp này giúp học viên 
tham gia và lắng nghe các thông tin quan trọng có thể giúp phân biệt giữa các 
vụ Mua bán người và đưa người di cư trái phép và bổ sung các yếu tố mang tính 
động khác vào hoạt động vì lợi ích của việc thực hiện phương pháp tập huấn đa 
dạng. Do đó giảng viên nên cần đọc trường hợp này hai lần, khuyến khích học 
viên lắng nghe mà không được ghi chép trong lần đọc đầu tiên, và chỉ ghi chép 
các thông tin liên quan ở lần đọc thứ hai.

Nội dung của nghiên cứu tình huống

1. Slide ảnh 1: bản đồ

Trên một bản đồ, ta có thể thấy ba quốc gia:

A: Một nước nghèo có lịch sử chính trị không ổn định và hiện tại đang có xung 
đột.

B: Mặc dù có sự ổn định về kinh tế, chính trị hơn nước A nhưng nước B cũng là 
một nước nghèo có điều kiện sống khó khăn, nhất là đối với phụ nữ, đối tượng 
được xem như công dân hạng hai trong xã hội.

Slide ảnh 1: Bản đồ 3 quốc gia

Country A

Country B
Country C

Quốc gia B

Quốc gia A

Quốc gia C
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C: Một nước có lịch sử chính trị không ổn định nhưng trong vòng 20 năm qua, 
quốc gia này có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự phát triển xã hội với xu 
hướng bình đẳng và đa dạng

2. Slide Ảnh 2: Nhân vật

Đây là bộ ba nhân vật của quốc gia A: 

Cô Orange: một phụ nữ 19 tuổi, có bố mẹ và các anh chị em gần đây bị chết 
trong một vụ nổ phá huỷ cả ngôi nhà của họ. Chị ấy có một người họ hàng xa 
đang sống ở nước C và muốn đến đó ở cùng họ.

Anh Red: Một người đàn ông 21 tuổi, là nông dân, cuộc sống của anh ấy bị ảnh 
hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột, anh ta hy vọng tìm được một công việc mới 
và xây dựng một cuộc sống mới ở nước C để từ đó có thể đưa cả gia đình trẻ 
của mình đến đây. 

Anh em nhà Blue: Em trai (14 tuổi) và chị gái (16 tuổi). Họ có một người cô và 
một người chú sống ở nước C. Bố mẹ họ mong muốn họ đến sống với cô chú 
bởi vì họ lo lắng đến sự an toàn của 2 anh em ở nước A, nơi mà xung đột đang 
leo thang.
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3. Slide ảnh 3: Người vận chuyển

Đây là ông bà Cross, họ có một chiếc xe tải.

Họ nói với cô Orange và ông Red và bố mẹ của anh em nhà Blue là họ sẽ giúp 
đưa các nhân vật đến nước C. Các nhân vật của chúng ta đã đưa tiền cho họ và 
lên xe tải. Trên xe có thêm những người khác nữa và cả hàng hoá, không được 
thoải mái cho lắm. 

4. Slide ảnh 4: Xuống xe

Hai ngày sau, họ lái xe qua các con đường vùng nông thôn rồi vùng núi, rồi tới 
khu vực biên giới xa xôi ở phía bắc của nước sở tại. Chuyến đi rất vất vả và chị 
gái nhà Blue đã bị ốm, nôn và tiêu chảy. Bà Cross cho rằng tốt nhất là chị gái 
nhà Blue không nên đi cùng qua biên giới. Chuyến đi sang bên kia biên giới rất 
vất vả, bệnh tình của chị ấy có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Bà Cross đề nghị đưa 
chị gái nhà Blue đến nhà một người bạn của bà ta ở gần biên giới. Bà ta nói là 
người bạn có một khách sạn ở thị trấn gần biên giới nơi chị gái nhà Blue có thể 
nghỉ ngơi và khỏi bệnh. Khi chị gái nhà Blue khoẻ hơn, cô ấy có thể kiếm tiền và 
ở luôn tại khách sạn đó và làm giúp việc. Ông bà Cross sẽ quay về thị trấn này 
sau sáu tuần và cô ấy có thể gặp em trai.

Chị em nhà Blue kiên quyết không chịu tách nhau, nhưng bà Cross thuyết phục 
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họ rằng đó là phương án tốt nhất vì không có đủ chỗ cho cả hai người ở khách 
sạn và họ sẽ gặp lại nhau trong sáu tuần nữa và vì thế họ để chị gái nhà Blue ở 
lại khách sạn.

5. Slide ảnh 5: Khách sạn

Lúc đầu, chị gái nhà Blue cảm thấy khách sạn rất tốt, cô ấy có chỗ ăn và ngủ. 
Phòng ngủ bình thường nhưng sạch sẽ. Sau một vài ngày khi chị gái nhà Blue 
đã khoẻ lại, người chủ khách sạn nói là bà ta cần chuyển cô ấy đến khu phòng 
dành cho nhân viên. Lúc này cô ấy phải ở chung trong một căn phòng nhỏ, bẩn 
thỉu, không có cửa sổ cùng bốn cô gái khác. Thời gian làm việc dài và họ không 
được trả tiền, thay vào đó, họ được cho ăn đồ ăn rất chán. Đến lúc đó, chị gái 
nhà Blue vẫn chỉ phải làm công việc dọn dẹp. Tuy nhiên, cô nghe được từ các cô 
gái khác là họ bị bắt buộc quan hệ tình dục với đàn ông. Chị gái nhà Blue đếm 
từng ngày chờ ông bà Cross trở lại để có cơ hội đoàn tụ với gia đình. Nhưng chín 
tuần đã qua mà không thấy họ đâu.
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Lưu ý đối với giảng viên

Câu hỏi:

Hỏi học viên đến thời điểm này đã có loại tội phạm nào đã xảy ra chưa

Trả lời: 

Cho đến lúc này chưa xảy ra hiện tượng vượt biên mặc dù đã có ý định này. 
Cũng có thể bà Cross đồng lõa phạm tội mua bán người, nhưng điều này phụ 
thuộc vào ‘ý định’ của bà. Có thể là trường hợp bà Cross thực sự tin rằng chủ 
khách sạn sẽ chăm sóc chị gái nhà Blue và họ sẽ trở lại sau sáu tuần, cần thêm 
bằng chứng để xác định đã xảy ra tội mua bán người hay chưa.

Giảng viên cũng có thể yêu cầu học viên đưa ra bằng chứng mà họ tìm được ở 
giai đoạn này để hỗ trợ điều tra ý định đưa người di cư trái phép hoặc việc bà 
Cross tham gia mua bán người, ví dụ, bằng chứng là tiền đã trao tay, tài liệu giả 
mạo, v.v.

6. Slide ảnh 6: Nước B

Xe tải vượt qua biên giới vào nước B, chuyến đi rất khó khăn. Em trai nhà Blue 
bắt đầu cảm thấy mệt, có vẻ như cậu ta đã bị bệnh giống như chị mình. Ông 
Cross đề nghị sẽ thả cậu xuống nhà người bạn ở gần đó. Ông ta nói rằng bạn 
mình sẽ chăm sóc cho cậu ta và có cơ hội để cậu ta làm việc.

Ông Cross nói rằng ông ta sẽ đón em trai nhà Blue trong vài tuần tới, đến lúc đó, 
ông ta cũng đi đón chị gái nhà Blue. Em trai nhà Blue đồng ý và đến ở nhà người 
bạn của ông Cross. Cô Orange để ý thấy rằng ông Cross được nhận một phong bì 
màu nâu từ người bạn khi họ lái xe đi. 

7. Slide ảnh 7: Nước C

Cuối cùng, họ đã đến được một thành phố ở nước C. Ông bà Cross bảo đó là 
thủ đô, họ thả tất cả hành khách còn lại ở khu vực ngoại thành và lái xe bỏ đi.

Cô Orange cố gắng gọi cho người họ hàng và được cho biết là ông bà Cross rất 
có thể đã nói dối vì đó không phải là thủ đô, thực ra họ đang cách thủ đô bốn 
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ngày đường, nhưng người nhà hứa họ sẽ đến đón cô ấy nhưng sẽ mất bốn ngày 
nữa. Cô Orange không còn tiền nên đành phải ngủ ngoài đường và đi xin tiền và 
đồ ăn trong Thời gian chờ đợi.

Ông Red đi tìm việc nhưng cũng không có công việc nào. Sau vài tuần ăn ngủ 
ngoài đường, và xin ăn, ông ta đã hết hi vọng, ông ta đến một nhà máy nhỏ và 
trình bày hoàn cảnh với người quản lý. Người quản lý nói là việc trả tiền cho ông 
ta là bất hợp pháp vì ông Red là người nhập cư trái phép nhưng cũng đồng ý 
cho ông ở lại làm việc ở nhà máy đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Ông Red được bố 
trí ngủ trong một chiếc hộp dưới thiết bị máy móc. Ông ta làm việc 18 giờ một 
ngày và mỗi ngày chỉ được cho một bữa cơm không.

8. Slide 8: Làm việc nhóm (20 phút)

Lưu ý đối với giảng viên 

Thông báo các nhóm sẽ có 20 phút để thảo luận về các câu hỏi được chiếu trên 
slide.

Sau 20 phút, mời các nhóm tập trung và trả lời câu hỏi. Cần ghi lại các lưu ý sau 
đây để hỗ trợ hoạt động này.

Làm việc nhóm
Thảo luận theo nhóm và ghi chép lại về từng nhân vật liên quan

• Ai đã phạm tội?

• Bản chất của từng tội?

• Thách thức đối với công tác điều tra những loại tội phạm này là gì?



50

Bà Cross: Có tội đưa người di cư trái phép và có thể cả tội mua bán người, 
nhưng cần xem xét vấn đề về ý định. 

Ông Cross: Có tội đưa người di cư trái phép và có thể cả tội mua bán 
người. Chúng ta không có thông tin thêm về điều kiện sống của em trai 
nhà Blue tại nhà của bạn ông Cross. Chúng ta cũng không biết trong phong 
bì có chứa gì. Có thể đó là tiền để đổi lấy em trai nhà Blue, điều này có thể 
kết tội mua bán người. Cũng có khả năng phong bì chứa các chất cấm như 
ma tuý, khi đó ông Cross sẽ bị kết tội buôn bán ma tuý.

Chủ khách sạn (nước A): mua bán người vì có yếu tố bóc lột

Bạn ông Cross (nước B): cần có thêm thông tin về điều kiện, ý định và 
phong bì màu nâu chứa gì (đối với ông Cross).

Người chủ nhà máy (nước C): mặc dù ông Red đã đến gặp chủ nhà máy và 
hỏi xin việc nhưng ông ta đã bị bóc lột triệt để trong tình trạng dễ bị tổn 
thương, do đó liên quan đến mua bán người.
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Chị gái nhà Blue: cô ấy không vượt qua biên giới, do đó không vi phạm luật 
xuất nhập cảnh. Cô ấy là nạn nhân của mua bán người vì cô ta bị bóc lột. 
Cũng có khả năng cô ấy bị bóc lột tình dục, theo hướng đó sẽ có thể cô ấy vi 
phạm luật của nước sở tại về lao động tình dục.

Em trai nhà Blue: anh ấy đã sang biên giới nước khác bất hợp pháp và là 
người nhập cư trái phép. Cần thêm thông tin để xác định tình huống của 
anh ta.

Cô Orange: đã vượt biên trái phép và là người nhập cư bất hợp pháp. Qua 
thông tin chúng ta có được thì cô ta không bị mua bán mặc dù ở hoàn cảnh 
dễ bị tổn thương phải ngủ ngoài đường và xin ăn để chờ người nhà đến đón.

Ông Red: ông ta đã vượt biên trái phép và là người nhập cư bất hợp pháp. 
Ông ta bị chủ nhà máy bóc lột, có khả năng là tội mua bán người.

Thách thức

Danh sách sau đây không đầy đủ, nhưng cung cấp một số điểm chính hỗ trợ cho 
giảng viên:

● Thường khó có thể làm rõ và tìm bằng chứng để chứng minh ‘ý định’, 
chẳng hạn như việc trao đổi tiền.

● Thường có nhiều 'hiện trường vụ án' trong các cuộc điều tra đưa người 
di cư trái phép và mua bán người. Ví dụ như phòng khách sạn, phương 
tiện đi lại, v.v. Khó có thể dùng khách sạn làm bằng chứng vì một số nghi 
phạm và nạn nhân chỉ đến đây trong Thời gian ngắn và khi họ rời đi, 
phòng thường được dọn dẹp sạch sẽ và những mới đến ở, xóa hết bằng 
chứng hoặc gây khó liên kết với nghi phạm/nạn nhân.

● Các nạn nhân của nạn mua bán người thường bị buộc phải phạm các tội 
khác, chẳng hạn như vi phạm luật lao động địa phương hoặc mua bán 
người, v.v. không phải lúc nào các đơn vị thực thi cũng dễ dàng nhận ra 
các vi phạm này, các đơn vị thực thi pháp luật cần nhận ra điều này và 
tránh hình sự hóa các nạn nhân của TiP.

● Đôi khi, tình huống đưa người di cư trái phép có thể chuyển thành tình 
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huống mua bán người nhưng nạn nhân không nhận ra rằng họ là nạn 
nhân của của mua bán người.

● Thường có nhiều bên liên quan trong mạng lưới mua bán người, điều 
này gây khó khăn cho việc xác định những kẻ tổ chức chính. Các đơn vị 
thực thi pháp luật cần thực hiện truy tố ở mức cao nhất đối với các nhóm 
tội phạm có tổ chức.

● Đôi khi nạn nhân của TiP không nhận ra rằng họ đang ở tình huống bị 
mua bán, ví dụ:
○ Họ có thể thấy mình ở trong hoàn cảnh tốt hơn so với trước đây, tức 

là ra khỏi khỏi khu vực có xung đột bạo lực.
○  Bị ép buộc vào hoạt động phạm tội, họ có thể coi mình là tội phạm 

quy định của pháp luật và ngại tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc không nhận 
ra rằng họ có quyền được hỗ trợ

 

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ngoc Le



Mô-đun 2 
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG KHÁC

53

Chuyên đề Ba
Các dấu hiệu của tội 
phạm mua bán người

Mục đích: Giúp nhận thức về các loại dấu hiệu khác nhau có thể hỗ trợ xác 
định các nạn nhân tiềm năng và những người có thể là nạn nhân của mua bán 
người và các loại tội phạm khác mà trong đó các nạn nhân bị ép buộc phải thực 
hiện.

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Xác định được các yếu tố kéo/đẩy đối với tội phạm mua bán người 
● Nhớ được các dấu hiệu xác định cá nhân nào đó có thể là người bị hại/

nạn nhân và thủ phạm của hoạt động mua bán người

Thời gian: 90 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Bảng lật và bút

Giấy dùng cho bảng lật và 
bút 

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

 1. Yếu tố kéo/
đẩy

2. Trình bày về 
các dấu hiệu 

45

45

Tìm hiểu các yếu tố Đẩy và Kéo và sự bất 
bình đẳng và bất công bằng về xã hội/chính 
trị tác động khác nhau như thế nào đến 
tình trạng dễ bị tổn thương đối với hành vi 
mua bán người và bị ép buộc tham gia vào 
hoạt động tội phạm

Giới thiệu các giai đoạn khác nhau trong 
việc xác định và các dấu hiệu tiềm năng 
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Hoạt động một: Yếu tố kéo và đẩy

Mục đích: Tìm hiểu các yếu tố kéo và đẩy cũng như sự bất bình đẳng và bất 
công bằng về xã hội/chính trị tác động khác nhau như thế nào đến tình trạng dễ 
bị tổn thương đối với hành vi mua bán người và bị ép buộc tham gia hoạt động 
tội phạm

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Hướng dẫn thảo luận (45 phút)

Chia học viên ra thành từng đôi hoặc nhóm nhỏ, sau đó phát tài liệu và bảng lật 
cùng giấy và bút

Giải thích là họ sẽ được xem một loạt các slide mô tả các nạn nhân của mua bán 
người hoặc bị ép buộc tham gia các hoạt động tội phạm. Với mỗi slide, học viên 
sẽ có vài phút để thảo luận với người ngồi bên cạnh và viết ý kiến mà họ nghĩ về 
người này. Học viên cần nghĩ về những chi tiết như: 

● Giới 
● Độ tuổi 
● Dân tộc 
● Hoàn cảnh gia đình 
● Họ giàu hay nghèo?  

Nhắc học viên là họ sẽ không 
bị phán xét nếu có định kiến và 
họ cần cảm thấy thật tự tin, yên 
tâm khi viết ra các ý kiến của 
mình.
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Làm việc theo cặp
Bạn sẽ nhìn thấy một loạt hình chiếu mô tả về một người bị mua bán. Khi đọc

hình chiếu, bạn hãy ghi lại hình ảnh lập tức xuất hiện trong tâm trí mình. Về:

• Giới tính

• Tuổi

• Dân tộc

• Gia cảnh

• Họ giàu hay nghèo?

* Lưu ý: ở đây không có câu trả lời đúng hay sai

Một người bị ép vận chuyển ma túy
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Nữ 21 tuổi bị ép hành nghề mại dâm

Người nông dân bị buộc phải làm việc 18 tiếng mỗi

ngày và sống trong điều kiện tồi tệ

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1. Chiếu từng slide và sau mỗi trang trình bày lặp lại nội dung mà học viên 
cần suy nghĩ khi xem xét, gồm.
○ Giới tính
○ Tuổi
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○ Dân tộc
○ Hoàn cảnh gia đình
○ Họ giàu hay nghèo?

2. Đối với mỗi sllide, học viên có 2-3 phút để thảo luận và ghi lại ý kiến 
của mình, sau đó yêu cầu họ chia sẻ lại với nhóm lớn, khuyến khích họ 
suy nghĩ về những người họ đã từng gặp trong công việc hoặc trên các 
phương tiện truyền thông, v.v. họ quan sát xu hướng về giới tính, độ 
tuổi, dân tộc, v.v., có liên quan đến các loại tội phạm mua bán người cụ 
thể không? Ví dụ: phụ nữ từ địa điểm nào đó bị cưỡng bức bóc lột tình 
dục, v.v.

3. Khi học viên chia sẻ ý kiến về những gì họ hình dung về từng người, giảng 
viên cần ghi lại các ý kiến này trên bảng lật trước lớp học, giải thích rằng 
họ sẽ tìm hiểu thêm những nội dung này trong Thời gian tới.

4. Tình chiếu những nội dung sau cho học viên:

Đẩy/ Kéo

• Các yếu tố Đẩy: được đặt tên như vậy do các yếu tố này tạo lực “đẩy”

khiến cá nhân đó rời xa khỏi hoàn cảnh hiện tại và đẩy vào tình cảnh dễ bị

mua bán. Ví dụ: nghèo đói, lạm dụng, chiến tranh và diệt chủng, thiên tai,

ngược đãi.

• Các yếu tố Kéo: được đặt tên như vậy do các yếu tố này tạo lực “kéo”, thu
hút các cá nhân về phía nguy cơ mua bán. Ví dụ bao gồm (trong số nhiều

hoàn cảnh khác): an toàn và an ninh, tự do khỏi cảnh ngược đãi, có cơ hội

đi làm và đi học.

Lưu ý đối với giảng viên 
Những kẻ mua bán người sử dụng các yếu tố đẩy và kéo để hướng vào những 
người mà họ bóc lột, nghĩa là họ xác định tình trạng dễ bị tổn thương (yếu tố 
đẩy) và sau đó là sử dụng các yếu tố kéo để ép một người vào tình huống bị bóc 
lột.
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Hiểu các yếu tố đẩy và kéo có thể hỗ trợ các đơn vị thực thi pháp luật tìm được 
các dấu hiệu xác định đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người. Các 
yếu tố này cũng có thể được sử dụng ở cấp chiến lược, ví dụ:

5. Giảng viên yêu cầu học viên nhớ lại những từ được ghi lại trên bảng lật 
trong hoạt động làm việc theo cặp. Hỏi học viên một số câu hỏi gợi ý như 
sau:
○  Bạn có thể xác định các yếu tố đẩy trong danh sách trên bảng không?
○  Loại yếu tố kéo nào lôi họ vào tình huống bị mua bán? Ví dụ: lời hứa 

về tiền bạc hoặc cơ hội, v.v.
○  Trong các ví dụ được đưa ra trong slides, không có vấn đề giới, hãy 

hỏi học viên họ có đưa ra giả định về giới vì lý do cụ thể nào đó hay 
không. Ví dụ, người bị bóc lột tình dục là phụ nữ hoặc người lao 
động là đàn ông? Lý do gì khiến họ đưa ra giả định đó là gì?

○  Yêu cầu học viên cho ý kiến về vấn đề giới ảnh hưởng đến các yếu tố 
đẩy và kéo như thế nào, ví dụ:
i. Đàn ông có bị xã hội tạo sức ép phải trở thành người kiếm tiền 

chính cho cả gia đình hay không?
ii.  Phụ nữ có dễ bị 'kéo' vào tình huống bị mua bán khi mà cuộc hôn 

nhân được hứa hẹn đảm bảo về tài chính không? Mời các ý kiến 
khác.

Ví dụ về Kéo và Đẩy

Nếu thiên tai xảy ra ở một vùng kinh tế nghèo, nhiều khả năng tác động nặng nề

đến hoạt động sinh kế của địa phương, từ đó đẩy người dân vào tình trạng

nghèo đói hơn. Tình trạng này thúc đẩy các cá nhân di cư hàng loạt để tìm việc

và cải thiện khả năng hỗ trợ về kinh tế. Các đối tượng mua bán người sẽ quan

sát thấy những yếu tố đẩy và kéo sau:

Đẩy: người dân khao khát kiếm tiền để hỗ trợ gia đình, do có rất ít cơ hội sẵn

có.

Kéo: cơ hội công việc và kiếm tiền (trên thực tế là làm lao động cưỡng bức hoặc

bóc lột tình dục)
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“Các dạng thức/ Xu hướng” 
Thông báo rằng cả lớp sẽ thảo luận về các dấu hiệu khác nhau và Mục tiêu học

tập đầu tiên là việc nhận thức được rằng các cán bộ hành pháp cần phải nắm

được những xu hướng sau:

• Những dạng thức được gắn kết: ví dụ như sự phổ biến của một giới hoặc

một dân tộc cụ thể nào đó là nạn nhân của một loại hình tội phạm cụ thể nào

đó trong khu vực, ví dụ những phụ nữ trẻ làm nghề bán dâm.

• Xu hướng động: dạng thức có sự thay đổi theo Thời gian, ví dụ như sau một

trận thiên tai, xuất hiện dòng người di cư tìm kiếm cơ hội sinh kế mới khiến

họ dễ bị mua bán.

“Hồ sơ”
• Các yếu tố liên quan đến bối cảnh trong nước

• Rà soát và cập nhật thường xuyên

• Đào tạo nhân viên

• Chia sẻ với đối tác

Lưu ý đối với giảng viên

Giải thích rằng việc hiểu về các xu hướng, dạng thức trên có thể giúp cho các 
đơn vị thực thi pháp luật lập hồ sơ về các nạn nhân tiềm năng liên quan đến 
vùng và các loại tội phạm khác tại thời điểm đó. Các cán bộ hành pháp cần được 
đào tạo về các hồ sơ này và chia sẻ về thông tin hồ sơ trong đơn vị và với các 
đối tác.
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Xác định nạn nhân là một quá trình nhiều giai đoạn, 

không phải sự việc theo thời điểm (Ibid)

Sàng lọc ban đầu cho thấy một người có thể là nạn nhân của mua bán

người

Nhận định của cơ quan cho rằng có đủ các dấu hiệu cho thấy một người có

thể là nạn nhân của mua bán người

Cơ quan chức năng xác minh người đó là nạn nhân của mua bán người. Có
thể đồng thời với quá trình điều tra và truy tố

Khẳng định người đó là nạn nhân của tội phạm mua bán người theo kết án

đối tượng mua bán người

Hoạt động hai: Trình bày về các dấu hiệu

Mục đích: Nhằm giới thiệu về các giai đoạn khác nhau của việc xác định các dấu 
hiệu tiềm năng

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Dùng slide để trình bày về lý thuyết và cho học viên thảo luận.
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Khó khăn trong công tác phân biệt
Một người di cư bị đưa đi trái phép có thể trở thành nạn nhân của mua bán người

…

• Một người bị mua bán có thể khởi đầu hành trình của mình là một người di cư bị

đưa đi trái phép.

• Tuy nhiên, người di cư bị đưa đi trái phép sau đó có thể bị ép vào cảnh nợ nần

chồng chất để trả “chi phí hành trình”.

• Vì vậy một người di cư bị đưa đi trái phép có thể trở thành nạn nhân của mua

bán người.

• Các đối tượng mua bán người có thể sử dụng hành vi “đưa người trái phép” làm

hình thức vận chuyển nạn nhân.

https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-
curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-
14_for-web.pdf

Khó khăn trong công tác nhận diện nạn nhân (1)
• Hiểu biết về quyền: Các nạn nhân thường không biết về quyền của họ, vì

vậy không nhận thức đầy đủ về cách thức/mức độ mà họ bị lợi dụng.

• Rào cản ngôn ngữ: Các nạn nhân có thể đến từ một quốc gia khác hoặc

một khu vực có ngôn ngữ khác biệt, điều này gây khó khăn trong việc giao

tiếp với cơ quan địa phương đang cố gắng hỗ trợ họ. Việc tìm được phiên

dịch chuyên ngành cũng là khó khăn. Phiên dịch không chỉ cần biết ngôn

ngữ, họ còn cần được đào tạo về cách làm việc với nạn nhân của Mua bán

người.
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Cô lập: Các đối tượng mua bán người thường cô lập nạn nhân, có thể là cô lập

về thể chất đồng nghĩa với việc nạn nhân không có tiếp xúc hoặc tiếp xúc rất ít

với cộng đồng xung quanh, giảm cơ hội phát hiện nạn nhân. Cũng có thể là cô

lập về mặt tinh thần bằng cách dùng biện pháp tâm lý khiến nạn nhân mất tự tin

và mất khả năng giao tiếp với cộng đồng.

Khó khăn trong công tác nhận diện nạn nhân (2)

Văn hóa: Nạn nhân có thể không muốn bị nhận diện vì thấy quá hổ thẹn vì

hoàn cảnh của mình, ví dụ:

§ Nạn nhân nam hoặc nữ có thể thấy hổ thẹn và mất mặt (với nam) vì không

thể kiểm soát cuộc đời mình và chu cấp cho gia đình theo chuẩn mực được

đặt ra trong môi trường văn hóa mà anh ta được nuôi dưỡng – “chuẩn mực”

này được định nghĩa/định hình khác nhau theo giới.

- Bóc lột tình dục cũng khiến nạn nhân cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi vô cùng, do

tác động của hệ thống tín ngưỡng được nuôi dưỡng bởi văn hóa và tôn giáo.

Khó khăn trong công tác nhận diện nạn nhân (2)
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• Sự lệ thuộc: Những đòn tâm lý mà đối tượng mua bán người sử dụng

như sợ hãi hoặc khiến nạn nhân thấy mắc nợ, có thể khiến nạn nhân thấy

phụ thuộc vào đối tượng mua bán người hoặc có cảm giác trung thành.

• Sang chấn tâm lý và Sức khỏe tâm thần: Nạn nhân có thể bị sang chấn
tâm lý và/hoặc gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần có thể khiến họ khó

nhận ra hoặc chia sẻ rằng họ là nạn nhân của mua bán người

Khó khăn trong công tác nhận diện nạn nhân (3)

Những lầm tưởng phổ biến về nạn nhân

● Họ không tận dụng cơ hội để bỏ trốn và do đó không có sự ép buộc nào.

● Nếu họ nói cuộc sống của họ tốt hơn trước thì họ không bị mua bán gì.

● Họ không phải là nạn nhân vì họ từ chối sự giúp đỡ

(OSCE, 2011)

Lưu ý đối với giảng viên

Thông báo với học viên rằng sẽ tìm hiểu sâu hơn về nội dung này trong phần về 
phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm.
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Lưu ý đối với giảng viên

Sau khi hoàn thành hoạt động trước đó, học viên sẽ hiểu cơ bản về vấn đề này.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có những định nghĩa được thừa 
nhận ở cấp quốc tế về nạn nhân của mua bán người, và như hoạt động trước 
đã đề cập - các dạng thức và xu hướng có thể giúp chúng ta hiểu rõ về hồ sơ 
của nạn nhân. Có một số định kiến thường thấy như hình ảnh một cô gái trẻ bị 
ép buộc làm gái mại dâm hoặc những trẻ em có hoàn cảnh nghèo phải làm việc 
trong các xưởng sản xuất.

Số liệu thống kê cho thấy có những người thường có các dấu hiệu chung về tình 
trạng dễ bị tổn thương, điều này sẽ được tìm hiểu ở hoạt động tiếp theo. Tuy 
nhiên, cũng có rất nhiều những ví dụ về những người không có các dấu hiệu này 
ví dụ như những người đã tốt nghiệp đại học, nam doanh nhân, thanh niên tuổi 
teen thì xuất thân từ các gia đình có điều kiện kinh tế và cuộc sống tình cảm ổn 
định.

Điều quan trọng là các cán bộ hành pháp nhận thức được rằng vì chúng ta là con 
người nên chúng ta đều có những định kiến này. Những định kiến này có thể 
gây bất lợi cho quá trình xác định nạn nhân của mua bán người bởi vì chúng ta 
có thể bỏ qua nếu họ không có dấu hiệu chung của nạn nhân. Nhận thức được 
rằng những định kiến này luôn tồn tại và tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng sẽ 
giúp chúng ta đặt câu hỏi về các tình huống mua bán người.6 

Các lưu ý sau đây liên quan đến ba nội dung được nêu trong slide. 

“'Họ không tận dụng cơ hội để trốn thoát và do đó không có sự ép buộc”: 
điều này không thừa nhận những lý do phức tạp đằng sau đó, chẳng hạn như 
sợ gây tổn hại cho bản thân hay gia đình hoặc họ có thể không nhận ra mình 
đang bị bóc lột; ví dụ nếu ai đó đã quen sống trong hoàn cảnh bị ngược đãi, 
họ có thể coi hoàn cảnh đó là 'chuẩn mực'. Một số nạn nhân cho rằng không 
có sự lựa chọn nào khác, họ có thể ở một quốc gia khác hoặc thậm chí ở quê 
nhà mà không có mạng lưới hỗ trợ hoặc bất kỳ lựa chọn thay thế nào khác.

Hỏi học viên những dịch vụ hỗ trợ nào sẵn có dành cho nạn nhân ở nước họ 
để giúp nạn nhân có sinh kế bền vững và hỗ trợ tâm lý - xã hội khi họ không 
6    www.osce.org/bih/106977?download=true
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còn bị mua bán? Sự thật đáng buồn là các dịch vụ hỗ trợ thường khan hiếm, 
thiếu nguồn lực và cuối cùng không phải lúc nào cũng có thể hỗ trợ nạn nhân 
xây dựng sinh kế bền vững sau khi trở về. ‘Nếu họ nói rằng họ có cuộc sống tốt 
hơn trước đây, thì họ không bị mua bán’: ngay cả khi trải nghiệm là nạn nhân 
tốt hơn cuộc sống ở nhà, điều đó vẫn không có nghĩa là họ không bị mua bán. 
Các cá nhân có các ‘chuẩn mực’ khác nhau và có thể không nhận thức được 
các quyền của mình.

‘Họ không phải là nạn nhân vì họ từ chối sự giúp đỡ’: Một lần nữa, điều này 
có thể là dấu hiệu của việc nạn nhân bị thủ phạm nhồi sọ/tẩy não hoặc sống 
trong sợ hãi về những gì có thể xảy ra nếu họ thoát khỏi cảnh này. Thủ phạm 
mua bán người thao túng và lợi dụng tâm lý để kiểm soát nạn nhân. Các nạn 
nhân thường được thông báo rằng nếu họ không tuân thủ các yêu cầu, người 
thân của họ sẽ bị hại, kể cả khi người thân của họ sống ở nước ngoài. Tiếp 
tục bị lạm dụng về tâm lý, thể chất và tình dục sẽ làm suy yếu khả năng phục 
hồi tinh thần và ý thức về bản thân của nạn nhân, khiến họ dễ bị kiểm soát và 
cưỡng bức.

Thủ phạm là ai

§ Chúng ta có những quan niệm định kiến giới về ai là thủ phạm - chúng ta 

thường cho rằng họ là nam giới, nhưng phụ nữ cũng có liên quan

§ Những người tự mua bán mình có thể được dụ dỗ hoặc ép buộc tuyển 

mộ các nạn nhân khác

§ Thường thì những người cầm đầu hoạt động tội phạm được ngụy trang 

bởi những người làm việc dưới quyền của họ

Lưu ý đối với giảng viên

Yêu cầu học viên chia sẻ bất kỳ ví dụ nào mà họ đã thấy hoặc nghe về việc phụ 
nữ tham gia mua bán người hoặc nạn nhân bị dụ dỗ để tuyển dụng.



Lưu ý đối với giảng viên

Hãy hỏi học viên về ảnh hưởng của giới đến tất cả các nội dung nêu trên.

Lừa gạt
Các dấu hiệu sau đây có thể cho thấy việc tuyển dụng bằng hình thức lừa gạt

• Tính chất công việc, địa điểm làm việc và người sử dụng lao động: Nếu như có

các xu hướng nghề nghiệp và địa điểm xác định có liên quan đến mua bán

người hoặc nếu người sử dụng lao động có liên quan hoặc có quá khứ liên

quan đến mua bán người

• Điều kiện làm việc nghèo nàn

• Nội dung hoặc tính pháp lý của hợp đồng lao động: Hình thức, ngôn từ và cấu

trúc văn bản có đạt tiêu chuẩn hợp đồng theo hoàn cảnh không? Thời gian làm

việc, thanh toán và ngày nghỉ v.v… có cụ thể không?
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• Trẻ sống trong gia đình nhiều khó khăn

• Trẻ không đến trường đầy đủ

• Trẻ kiếm sống trên đường phố, ví dụ: bán hoa, bán hàng, v.v…

• Trẻ có vấn đề về làm dụng chất, ví dụ: ma túy và rượu

• Trẻ có tiếp xúc với tội phạm đã được xác định

Các yếu tố ảnh hưởng đến Trẻ em có nguy cơ
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Lừa gạt
• Đoàn tụ gia đình: đặc biệt trường hợp mua bán trẻ em, trẻ không đi cùng bố mẹ

được cho là sẽ đoàn tụ gia đình

• Điều kiện sống và vận chuyển nghèo nàn: trong quá trình vận chuyển

• Hứa hẹn kết hôn hoặc nhận con nuôi

• Tiếp cận cơ hội giáo dục: là những cá nhân được hứa hẹn cơ hội giáo dục

nhưng không có hỗ trợ về giấy tờ liên quan từ các tổ chức tiếp nhận.

Lừa gạt
• Đoàn tụ gia đình: đặc biệt trường hợp mua bán trẻ em, trẻ không đi cùng bố mẹ

được cho là sẽ đoàn tụ gia đình

• Điều kiện sống và vận chuyển nghèo nàn: trong quá trình vận chuyển

• Hứa hẹn kết hôn hoặc nhận con nuôi

• Tiếp cận cơ hội giáo dục: là những cá nhân được hứa hẹn cơ hội giáo dục

nhưng không có hỗ trợ về giấy tờ liên quan từ các tổ chức tiếp nhận.



68

Ép buộc
Những dấu hiệu sau đây có thể cho thấy việc tuyển người theo hình thức ép buộc:

• Dấu hiệu bạo lực với nạn nhân

• Bắt buộc, cưỡng ép kết hôn, cưỡng 

ép mang thai hộ/mang thai, cưỡng ép 

nhận con nuôi hoặc bán nạn nhân

• Tịch thu giấy tờ

• Lệ thuộc vì nợ

• Bị cô lập, giam giữ hoặc theo dõi

• Đe doạ tố cáo với cơ quan chức năng

• Đe doạ bạo lực với nạn nhân

• Đe doạ thông báo cho các gia đình 

nạn nhân, cộng đồng và xã hội về tình 

hình của nạn nhân

• Bạo lực hoặc đe doạ bạo lực đối với 

gia đình nạn nhân

• Giữ tiền

Lạm dụng tình trạng dễ bị tổn thương
Các dấu hiệu sau đây có thể xác định việc tuyển người theo hình thức lạm dụng

tình trạng dễ bị tổn thương và việc này có thể trở nên rõ ràng khi làm hồ sơ về đối

tượng mất tích.

• Gia đình có hoàn cảnh khó khăn

• Cá nhân có tình trạng pháp lý bất hợp pháp, chẳng hạn như người nhập cư trái 

phép

• Thiếu giáo dục

• Bị kẻ bóc lột kiểm soát, ví dụ bị một người trên mạng dụ dỗ

• Những khó khăn về kinh tế/tài chính

• Các vấn đề về sức khoẻ tâm thần và tâm lý

• Có quá khứ khó khăn

Lưu ý đối với giảng viên

Giảng viên giải thích rằng giá trị thứ bậc của các dấu hiệu cần linh hoạt trong 
từng bối cảnh và cũng khác nhau về độ tuổi, giới tính, cũng như dân tộc, tình 
trạng công dân, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng khuyết tật và các yếu tố đa 
dạng khác. Các dấu hiệu dành cho trẻ em sẽ khác so với người lớn và các dấu 
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hiệu của các hình thức bóc lột khác nhau cũng vậy, chẳng hạn như bóc lột tình 
dục và bóc lột lao động. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải được xây dựng 
trong bối cảnh quốc gia và địa phương để các dấu hiệu này có thể sử dụng một 
cách hữu ích. Cần nhấn mạnh rằng thông tin được đưa ra trong phần này không 
phải là một danh sách toàn diện mà là nền tảng để xây dựng các dấu hiệu riêng 
phù hợp với từng mục đích.

Lưu ý đối với giảng viên 

Cần giải thích về việc mục đích chính của những kẻ mua bán người là bóc lột và 
hưởng lợi từ nạn nhân cho dù thông qua lao động cưỡng bức, hay bóc lột tình 
dục, hoặc buôn bán ma tuý.

Để đảm bảo có thể tiếp tục hưởng lợi từ việc bóc lột nạn nhân, những kẻ mua 
bán người luôn kiểm soát và cưỡng bức nạn nhân tham gia hoạt động bóc lột. 
Tội phạm mua bán người thường dùng các biện pháp thể chất và tâm lý để giam 
giữ nạn nhân về mặt thể chất hoặc tinh thần.

Các hình thức bóc lột
Nội dung của slide này đề cập đến

các hình thức bóc lột khác nhau

được quy định trong Công ước

Palermo.

• Bóc lột tình dục

• Lao động cưỡng bức

• Nô lệ

• Khổ sai

• Cưỡng bức lấy bộ phận cơ thể
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Các hình thức bóc lột có thể có trong luật pháp trong nước

• Hôn nhân cưỡng bức

• Ăn xin cưỡng bức

• Sử dụng các hành vi bất hợp pháp hoặc tội phạm như sản xuất và buôn

bán ma tuý.

• Lạm dụng các hoạt động tôn giáo/tín ngưỡng.

• Cưỡng bức phụ nữ mang thai hộ

Các hình thức bóc lột trẻ em (Nghị định thư Palermo) 

• Bóc lột tình dục

• Sử dụng trẻ em vào các hoạt động bất

hợp pháp và phạm tội

• Sử dụng trẻ em trong các hoạt động

xung đột có vũ trang

• Sử dụng trẻ em trong công việc độc hại

• Sử dụng lao động trẻ em

• Nhận con nuôi trái phép
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Mục đích: Áp dụng các dấu hiệu để xác định tội phạm mua bán người

Mục tiêu:
Kết thúc chuyên đề này, học viên sẽ có thể…

● Xác định tội phạm Mua bán người thông qua các dấu hiệu
● Chia sẻ kế hoạch về ứng phó với các tình huống khi có các dấu hiệu 

Thời gian: 90 phút

Chuyên đề Bốn
Sử dụng các dấu hiệu để 
xác định tội phạm mua bán 
người 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Bộ hoạt động số 1.4.1 Bộ 
nghiên cứu tình huống

Bảng lật và bút

In cho mỗi nhóm 1-2 bộ

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

Nghiên cứu 
tình huống  

90Tìm hiểu các dấu hiệu của tội phạm 
mua bán người thông qua nghiên cứu 
tình huống
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Hoạt động một: Nghiên cứu tình huống 

Mục đích: Nhằm xác định các dấu hiệu của tội phạm Mua bán người trong bối 
cảnh thông qua nghiên cứu tình huống

Hướng dẫn cho giảng viên

Thời gian: 90 phút

1.1 Làm việc theo nhóm (60 Phút) 
1. Chia học viên ra thành từng nhóm gồm khoảng 4-6 người.
2. Giải thích cho học viên rằng họ sẽ được cung cấp một số nghiên cứu tì nh 

huống và phân tí ch các tì nh huống này dựa trên các câu hỏi ghi trong 
slide:

Nhiệm vụ: Nghiên cứu tình huống

Làm việc theo nhóm, hãy đọc cả ba vụ việc và trả lời các câu hỏi sau

• Xuất hiện các dấu hiệu nào?

• Vụ việc này có giống trường hợp mua bán người không?

• Tiếp theo cần có hành động gì?

3. Giải thích cho học viên rằng họ sẽ có 20 phút để nghiên cứu một tì nh 
huống trước khi được giao tì nh huống ti ếp theo. Phát giấy, bảng lật, bút 
và yêu cầu học viên ghi chép lại các nội dung liên quan để trình bày trong 
phần thảo luận cuối buổi. 

4. Cứ 20 phút, học viên sẽ nhận được các thẻ về các nghiên cứu tì nh huống 
của Bộ hoạt động 1.4.1 Mất tí ch ở Pedwar cho đến khi các nhóm thảo 
luận xong. Bản in của các nghiên cứu tì nh huống đã có trong phần phụ 
lục (phần tài liệu tập huấn) của Mô-đun này.
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1.2 Phần thảo luận chung và thuyết trình (30 phút)

Sau khi các nhóm đã thảo luận xong, giảng viên sẽ chủ trì phần thảo luận về các 
câu trả lời, ý kiến của các nhóm về tình huống nghiên cứu; ghi chép phản hồi 
của các nhóm về các dấu hiệu và gợi ý các bước tiếp theo. 

Đồng thời, cũng yêu cầu học viên đưa ra ý kiến về một số dấu hiệu cụ thể có 
khác theo giới không.

Lưu ý đối với giảng viên trong phần thảo luận chung

Những lưu ý hỗ trợ sau đây chưa đầy đủ.

Cô gái mất tích 

Các dấu hiệu:
● Cô gái bị mất tích đã mang theo quần áo, cùng với thông tin trong hóa 

đơn vé tàu cho thấy có thể chuyến đi này đã được lên kế hoạch từ trước.

● Thông tin về việc cô gái đã liên lạc với một chàng trai cũng có thể là một 
dấu hiệu. Những kẻ mua bán người thường mồi chài các cô gái trẻ trực 
tiếp hoặc đóng vai người bạn; hoặc ép buộc nạn nhân khác vào vai người 
tuyển dụng.

● Thực tế cô gái đã trải qua tình huống khó khăn trong 18 tháng qua cũng 
có thể là dấu hiệu vì cô ấy dễ bị tổn thương về mặt tình cảm, đồng thời, 
mối quan hệ gắn kết gia đình cũng đang bị rạn vỡ (mẹ mất, cha nghiện 
rượu). Các cô gái tuổi teen dễ bị tổn thương thường tìm sự hỗ trợ từ 
những diễn đàn trực tuyến, nơi những kẻ mua bán người thường sử 
dụng để tiếp cận.

Trường hợp mua bán người: Rất có khả năng xảy ra tình trạng mua bán người, 
nhưng cần có thêm bằng chứng để hiểu liệu cô gái có đang bị bóc lột hay không 
vì chưa biết được tình huống của cô gái. Các điều tra viên cần loại trừ khả năng 
cô gái đã bỏ trốn khỏi nhà; hoặc có lẽ những câu hỏi điều tra sẽ dẫn đến tội 
phạm trong nước hoặc thậm chí là bắt cóc và/hoặc giết người.
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Gợi ý các bước điều tra tiếp theo:
● Lập hồ sơ về cô gái, gồm có ảnh và thông báo trên các kênh thực thi pháp 

luật và các kênh liên quan/thích hợp khác.
● Đơn vị thực thi pháp luật cần lấy lời khai chính thức bạn bè và gia đình 

của cô gái để khai thác các thông tin liên quan khác.
● Cần tiến hành kiểm tra pháp y tại nhà của bà cô gái.
● Cần xác định “cậu bé” mà cô gái đã liên lạc. Đơn vị thực thi cần làm việc 

với nhà cung cấp điện thoại của cô gái để xác định nhật ký cuộc gọi. Tuy 
nhiên, những kẻ mua bán người thường sử dụng điện thoại trả tiền nên 
không có thông tin người dùng hoặc địa chỉ đăng ký.

● Không có thông tin về máy tính trong phòng cô gái, nhưng nếu cô gái 
có sử dụng máy tính thì cũng cần kiểm tra máy tính. Cần liên hệ với nhà 
cung cấp mạng internet, email, tài khoản mạng xã hội và yêu cầu hỗ trợ 
quyền truy cập vào tài khoản để hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên điều này 
cũng phụ thuộc vào việc liệu chính sách/ luật bảo vệ dữ liệu có hỗ trợ 
công tác này hay không

● Cũng cần liên hệ công ty đường sắt để kiểm tra các địa điểm đến dựa 
trên thông tin trên biên lai mua vé.

● Có thể hỏi nhân viên của công ty tàu hỏa và nhân viên phòng vé và các 
chuyến tàu liên quan về việc có nhìn thấy cô gái không. Cũng cần lấy lời 
khai cả tài xế vận hành các phương tiện giao thông công cộng khác như 
taxi, xe buýt vì họ có thể nhìn thấy cô gái trên đường đến ga tàu.

● Khi xác định được các địa điểm tiềm năng, đơn vị thực thi cần xác định 
đối tượng mục tiêu khác như hệ thống giao thông địa phương, nhà chứa, 
khách sạn và các hoạt động tội phạm trong khu vực.
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Công trường xây dựng
Các dấu hiệu

● Điều kiện sức khỏe của các công nhân

● Thông tin sai về nơi ở của khách sạn Pink

● Chiếc container trống không có mùi nước tiểu và có vẻ không đúng với 
mục đích sử dụng

● Thiên tai tại nơi ở của những người công nhân này có thể cho thấy nhu 
cầu thay đổi sinh kế khác khiến họ phải tìm kiếm công việc này.

Trường hợp mua bán người: Các dấu hiệu cho thấy kết quả có thể là một vụ 
mua bán người nhưng cần có thêm bằng chứng để chứng minh có sự bóc lột về 
mặt tài chính, ví dụ như lệ thuộc vì nợ và bóc lột về thể chất, ví dụ như những 
người đàn ông ngủ trong container có phải là kẻ tình nghi không.

Gợi ý các bước điều tra tiếp theo

● Cần trao đổi thông tin với các công nhân theo cách không đặt họ vào tình 
huống nguy hiểm hoặc bị tổn hại thêm (nội dung này sẽ được thảo luận 
thêm ở phần sau) 

● Cần tìm một phiên dịch đạt tiêu chuẩn. 

● Cần thu thập thêm bằng chứng về những người đàn ông ở trong container.

● Cần thu thập các tài liệu liên quan để làm bằng chứng như giấy phép lao 
động, hợp đồng, v.v. 
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Người chị họ 

Các dấu hiệu
● Thủ phạm mua bán người có thể chính là người mà nạn nhân biết và tin 

tưởng. Họ có thể là đàn ông hoặc phụ nữ, trong trường hợp này có khả 
năng là người chị họ của cô gái.

● Khoản tiền được trả vào thời điểm/hoặc gần ngày đến sẽ khiến tình 
huống đó trở nên hợp lý đối với cha mẹ và có vẻ chính đáng khi các cơ 
quan chức năng chú ý đến tình huống này.

● Sự thay đổi trong hành vi và quá trình giao tiếp của cô con gái chứng tỏ 
cô ấy đang bị đe doạ hoặc/và bị ảnh hưởng của ma túy/rượu.

Trường hợp mua bán người: Rất có khả năng xảy ra tình trạng mua bán người, 
nhưng cần có thêm bằng chứng để biết liệu cô gái có đang bị bóc lột hay không 
vì chưa biết được tình huống của cô gái.

Gợi ý các bước điều tra tiếp theo:
● Lập hồ sơ về người mất tích và chia sẻ thông tin theo kênh của các đơn 

vị thực thi pháp luật
● Nếu có thể, hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động để 

theo dõi việc sử dụng điện thoại của người chị họ.
● Liên hệ với các đơn vị thực thi pháp luật ở Blueland và lên kế hoạch hợp 

tác với họ, có thể nhờ họ chia sẻ thông tin về các đối tượng có liên quan 
đến hoạt động mua bán người trong khu vực; hoặc khai thác các kênh 
khác để thu thập thông tin, ví dụ như những đối tượng hành nghề mại 
dâm ở địa phương.
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Chuyên đề Một
Quản lý thông tin tình báo 
của các vụ Mua bán người 

NGÀY HAI 

Mục đích: Nhằm nâng cao năng lực về quản lý thông tin tình báo đối với các 
vụ Mua bán người

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể…

● Xác định được sự khác nhau giữa thông tin và thông tin tình báo
● Xác định được các khía cạnh của chu kỳ thông tin tình báo
● Mô tả được ít nhất hai kỹ thuật phân tích/lập biểu đồ
● Áp dụng được ít nhất một kỹ thuật phân tích/lập biểu đồ

Thời gian: 195 phút (gồm 15 phút nghỉ giữa giờ)

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

2.1.1 Thông tin/bối cảnh 
khu vực
2.1.2 Báo cáo của cảnh sát: 
tháng 6/2016
2.1.3 Biên bản ghi lời khai 
của nhân chứng: Wei Liu 
(Người dì) tháng 6/2016 
Bảng lật và bút

In cho mỗi nhóm 1-2 bộ mỗi loại

Hướng dẫn chuẩn bị 
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Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Giới thiệu về 
chu kỳ thông tin 
tình báo 

2. Nhiệm vụ Lập 
biểu đồ ma trận 
cho vụ mất tích ở 
Pedwar (Làm việc 
nhóm)
 3. Thông báo

75

105

15

Xác định sự khác nhau giữa thông tin và 
thông tin tình báo, và xác định tất cả các 
khía cạnh của chu kỳ thông tin tình báo

Giới thiệu về bài tập Vụ mất tích ở Pedwar, 
lập và trình bày biểu đồ ma trận sự kiện, 
xây dựng kế hoạch thu thập thông tin

Tìm hiểu về thông báo

Hoạt động một: Trình bày tương tác về chu kỳ thông tin tình báo

Mục đích: Xác định sự khác nhau giữa thông tin và thông tin tình báo và xác 
định tất cả các khía cạnh của chu kỳ thông tin tình báo

Thời gian: 75 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Giới thiệu về chu kỳ thông tin tình báo (10 phút)
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Thảo luận

“Sự khác biệt giữa thông tin và thông tin tình báo là gì?”

Lưu ý đối với giảng viên

Chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận về sự khác nhau giữa thông tin và 
thông tin tình báo. Mặc dù đây là một khái niệm được đơn giản hóa, chúng ta sẽ 
phát triển khái niệm này. Từ 'tội phạm' đã được cố ý loại bỏ ra khỏi định nghĩa, 
như trong các điều khoản thực thi pháp luật, không có sự phân biệt giữa việc 
xử lý thông tin tình báo đối với tội phạm hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác hoạt 
động thực thi pháp luật

Tiếp thu phản hồi từ học viên và tổng hợp vào hai slide sau đây. 
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Thông tin tình báo

• Thông tin tình báo bắt nguồn từ thông tin. Thông tin tình báo liên quan đến 

sự kiện hoặc con người, và phải được đánh giá, phân loại và phân tích.

• Thông tin tình báo là những thông tin đã được xử lý theo cách làm tăng 

giá trị của thông tin ban đầu.

• Quá trình làm tăng giá trị thông tin bao gồm đánh giá thông tin về nguồn 

gốc và độ tin cậy. Có thể tăng giá trị của thông tin đã được đánh giá thông 

qua quá trình phân tích sâu hơn.

Thông tin
• Thông tin là tài liệu mô tả được lấy từ tất cả các nguồn.

• Thông tin bao gồm kết quả quan sát, giám sát, báo cáo, hình ảnh và các 

nguồn khác kể cả tin đồn, khi được xử lý, có thể trở thành thông tin tình báo.

• Thông tin có thể đúng hoặc sai, chính xác hoặc không chính xác, đã được 

xác nhận hoặc chưa được xác nhận.

• Thông tin là thành phần tự nhiên và quan trọng của tất cả các cuộc điều tra 

tội phạm thành công.

• Cán bộ hành pháp thu thập thông tin khi điều tra tội phạm hoặc vụ việc.

• Thông tin hình sự cũng có thể là bằng chứng hoặc được phát triển thành 

bằng chứng.
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Ba cấp độ của thông tin tình báo

Có chiến lược

Tác chiến

Có chiến thuật

Thông tin tình báo chiến lược

Đây là loại hình thông tin dành cho các nhà hoạch định chính sách và những người 

đưa ra quyết định cấp cao. Họ yêu cầu Thông tin tình báo về các mối đe dọa hoặc 

cơ hội mới và đang thay đổi để giúp họ đưa ra các quyết định chiến lược của tổ 

chức. Thông tin tình báo chiến lược hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách xây dựng 

hoặc thay đổi các mục đích, mục tiêu, chính sách và kế hoạch ở cấp cao, ví dụ: Các 

xu hướng & phương pháp quốc tế và quốc gia về buôn bán ma tuý, vũ khí, mua bán 

người. 

"CÁC VẤN ĐỀ VÀ MỤC TIÊU DÀI HẠN HƠN, TO LỚN HƠN”
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Thông tin tình báo tác chiến

Cấp độ thông tin tình báo này dành cho cấp chỉ huy khu vực hoặc đơn vị. Họ cần 

“Thông tin tình báo tác chiến” hỗ trợ các quyết định như cách tập trung các nguồn 

lực tuyến đầu hiệu quả nhất, ví dụ: xu hướng tội phạm tại địa phương, các điểm 

nóng, các băng nhóm tội phạm có tổ chức, v.v… – “Thông tin tình báo tác chiến” 

điển hình cung cấp cho đội điều tra những giả thuyết và suy luận liên quan đến các 

yếu tố cụ thể của hoạt động bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào. Những giả 

thuyết và suy luận này sẽ tập trung vào các mạng lưới, cá nhân hoặc băng nhóm 

tội phạm cụ thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Họ sẽ chú tâm vào các 

biện pháp, năng lực, điểm yếu, hạn chế và dự định của họ để đem lại thông tin tình 

báo có thể sử dụng cho hoạt động thực thi pháp luật hiệu quả.effective law 

enforcement action.

“CÁC MỤC TIÊU THỰC THI PHÁP LUẬT NGẮN HẠN”

Thông tin tình báo có chiến thuật

Cấp độ thông tin tình báo này dành cho cán bộ tác chiến tuyến đầu. Thông tin 

được sử dụng để xây dựng biện pháp chống lại các mối đe dọa tội phạm trực 

tiếp và thường hướng tới một loại tội phạm hoặc pháp nhân tội phạm cụ thể. 

Thông tin này có thể phản ứng lại một sự việc hoặc dùng để ngăn chặn tội 

phạm. Thông thường trong từng vụ việc hoặc hành vi tội phạm cụ thể, thông 

tin sẽ tập trung vào từng đối tượng tội phạm, địa chỉ, phương tiện và phương 

thức thủ đoạn, v.v... 

“TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ”
“THE HERE AND NOW”

Lưu ý đối với giảng viên

Cho dù thông tin tình báo được phát triển ở cấp độ nào, tất cả các thông tin đều 
phải trải qua một quá trình như nhau trước khi thông tin đó trở thành thông tin 
tình báo. Trên toàn thế giới, quá trình này được biết đến với thuật ngữ “chu kỳ 
thông tin tình báo”.
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Thông tin tình báo mang lại kết quả tức thì hoặc có ý nghĩa tiềm năng trong việc 
hoạch định các chiến lược và hoạt động thực thi pháp luật. Điều này giúp đưa ra 
các quyết định sáng suốt về cách triển khai các nguồn lực để đạt được các mục 
tiêu một cách hiệu quả nhất.

*Chiếu slide giới thiệu về chu kỳ thông tin tình báo sau đó sử dụng các slide sau 
đây để cung cấp các thông tin chi tiết hơn trong mỗi phần của chu kỳ.

1.2 Định hướng  (10 phút)

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Sử dụng slide giới thiệu giai đoạn Định hướng của Chu kỳ thông tin tình báo 

Chu kỳ thông tin tình báo

Định hướng
(giao nhiệm

vụ)

Thu 
thập
thông

tin 

Đánh giá và 
đối chiếu

Phân
tích

Thông
báo
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 (Các) câu hỏi ban đầu để lập kế hoạch.

Yêu cầu 'Nhóm' trả lời câu hỏi sau trong slide dưới đây:

Định hướng 

• Cần thông tin/ thông tin tình báo gì?

• Thu thập thông tin như thế nào (phương pháp)?

• Ai sẽ sử dụng thông tin?

Định hướng 
Có thể đặt câu hỏi trực tiếp vào việc thu thập các thông tin về

• Nguồn nhân lực bao gồm nạn nhân/người bị hại

• Một tội phạm riêng lẻ hoặc nhóm tội phạm có tổ chức

• Một sự việc cụ thể hoặc toàn bộ hành vi phạm tội

• Một địa điểm được xác định rõ ràng hoặc một khu vực địa lý rộng lớn

• Một khoảng thời gian được xác định hoặc một thời gian dài...

Cho học viên 5 phút để ghi ý kiến dưới mỗi tiêu đề và yêu cầu họ phản hồi. Sau 
đó, giảng viên có thể gợi ý các nhóm về các khía cạnh khác của giai đoạn này. 
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Ví dụ: Nếu một nhóm xác định câu hỏi là ai đang tuyển người di cư tại một địa 
điểm? Giảng viên có thể hỏi, làm thế nào họ có thể có được thông tin này và sau 
đó họ có thể chia sẻ với cơ quan nào.

Lưu ý đối với giảng viên

Có nhiều ví dụ mà các nhóm có thể sử dụng trong hoạt động này, sau đây là một 
số ví dụ khả thi mà giảng viên có thể sử dụng để gợi ý cho các nhóm nếu cần.

Ai?
● Có xu hướng nào về văn hóa hoặc nhân khẩu học liên quan đến hoạt 

động mua bán người trong những tháng gần đây không?
● Có mạng lưới mua bán người nào được biết đến trong khu vực không?

Ở đâu?
● Đi đường nào?
● Nạn nhân được đưa đi đâu?
● Những địa điểm nào được biết đến trong khu vực?

Cái gì/như thế nào?
● Chiến lược tuyển dụng là gì?
● Lý do/dịch vụ mà họ bị bóc lột là gì?

Khi nào?
● Có thời điểm nào trong năm liên quan đến mua bán người không?
● Cần lưu ý khoảng Thời gian cụ thể nào trong ngày không, ví dụ: ban đêm 

hay lịch thủy triều?

Tại sao?
● Tại sao có hiện tượng di chuyển nhiều trên một tuyến đường cụ thể?
● Tại sao lại hướng đến các nạn nhân/nhóm cụ thể? 

Giảng viên cần chú ý đến thực tế là có thể đặt nhiều câu hỏi khác nhau ở giai 
đoạn định hướng của bất kỳ cuộc điều tra nào và với áp lực về Thời gian và 
nguồn lực hạn chế cho công tác điều tra, đây là lúc cần xác định các ưu tiên. Tuy 
nhiên, đây vẫn là cách tiếp cận có giá trị để xác định "tất cả" các câu hỏi tiềm 
năng cho lộ trình điều tra trước khi sắp xếp thứ tự ưu tiên vì phương pháp tiếp 
cận này khuyến khích các nhà điều tra suy nghĩ sáng tạo và toàn diện trước khi 
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Lưu ý đối với giảng viên

*Nội dung này của chu kỳ thông tin tình báo có thể được tóm tắt tốt nhất là 
bằng cách đặt câu hỏi “Bạn sẽ làm gì?” hoặc “Bạn đang cố gắng xác định và giải 
quyết vấn đề gì?”

Nói theo cách khác, bạn muốn xây dựng thông tin tình báo về ai và về vấn đề gì? 
Những câu hỏi này phải được xác định trước khi chúng ta bắt đầu xác định và 
thu thập thông tin mà chúng ta cần vì nếu không có định hướng thích hợp, việc 
thu thập thông tin sẽ được thực hiện một cách ngẫu nhiên, không tập trung và 
không có sự phối hợp.

Bằng cách xác định các câu hỏi, các vấn đề và các ưu tiên, các cơ quan thực thi 
pháp luật có thể triển khai các chiến lược, hoạt động và chiến thuật tốt hơn và 
hiệu quả hơn để xử lý các vấn đề này.

chọn lọc và ưu tiên. Bắt đầu từ lúc xác định các ưu tiên hàng đầu và không có 
cơ hội suy nghĩ về bức tranh lớn hơn có thể dẫn đến việc bỏ sót các nội dung 
quan trọng.

Direction

The questions may be directed at gathering more information about 

• Human sources including victims/survivors

• An individual criminal or organized criminal groups, 

• A specific incident or an entire category of offence

• A clearly identified location or a wide geographic area

• A defined time or an extended time period, etc.

Định hướng 
Có thể đặt câu hỏi trực tiếp vào việc thu thập các thông tin về

• Nguồn nhân lực bao gồm nạn nhân/người bị hại

• Một tội phạm riêng lẻ hoặc nhóm tội phạm có tổ chức

• Một sự việc cụ thể hoặc toàn bộ hành vi phạm tội

• Một địa điểm được xác định rõ ràng hoặc một khu vực địa lý rộng lớn

• Một khoảng thời gian được xác định hoặc một thời gian dài...
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1.3 Thu thập thông tin (15 phút)

Lưu ý đối với giảng viên

Trình chiếu và yêu cầu học viên chia sẻ ý kiến. Sau đó tổng hợp ý kiến vào slide 
(danh sách không đầy đủ).

Các nguồn thu thập thông tin

Câu hỏi: chúng ta có thể thu thập thông tin từ những

nguồn nào? 

Direction

Direction is, therefore, a strategic issue. Such strategies can include: 

• Prevention

• Disruption

• Dispersal

• Displacement

• Disinformation.

Định hướng 

Do đó, định hướng là một vấn đề chiến lược. Những chiến lược này có thể là: 

• Phòng ngừa

• Phá vỡ

• Phân tán

• Dịch chuyển

• Thông tin đánh lạc hướng.
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Thu thập thông tin

• Báo cáo tuần tra

• Báo cáo hiện trường vụ việc

• Báo cáo phòng giám định

• Thẩm vấn/Lời khai

• Dữ liệu lệnh khám xét

• Đặc tình

• Tìm kiếm trên báo/Internet

• Hồ sơ doanh nghiệp/công

• Chứng thư

• Giấy tờ thành lập

• Báo cáo thuế

• Hóa đơn điện thoại

• Hồ sơ ngân hàng

• Hóa đơn

Chúng ta có thể tiếp cận dữ liệu gì

Ba loại thông tin chính

• Thông tin nguồn mở được công bố rộng rãi bao gồm Internet, tin tức từ

truyền hình, đài phát thanh và báo in.

• Thông tin nguồn đóng được thu thập với một mục đích cụ thể, hạn chế

khả năng truy cập và không công bố rộng rãi.

• Thông tin được phân loại được thu thập bằng các phương tiện bí mật
cho từng nhiệm vụ cụ thể bao gồm việc sử dụng nhân lực và nguồn lực

kỹ thuật (thông tin hình ảnh và tín hiệu).

Lưu ý đối với giảng viên 

Ba loại nguồn thông tin chính là: nguồn mở, nguồn đóng và được phân loại.

● Thông ti n nguồn mở (OSINT) được công bố rộng rãi bao gồm Internet, 
ti n tức từ truyền hình, đài phát thanh và báo in. Nguồn này có thể bao 
gồm các nghiên cứu, báo cáo kinh tế, tài liệu hội thảo, luận văn, bài thảo 
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luận… Một trong những khó khăn khi sử dụng nguồn này là công tác 
đánh giá, vì thông ti n sẵn có trong công chúng thường sai lệch, không 
chính xác hoặc mang tí nh giật gân.

● Thông ti n nguồn đóng được thu thập với một mục đích cụ thể, hạn chế 
khả năng truy cập và không công bố rộng rãi. Thông ti n nguồn đóng 
thường được tì m thấy trong các cơ sở dữ liệu được cơ cấu. Khi phân tí ch 
thông ti n tì nh báo tội phạm, các cơ sở dữ liệu này sẽ chủ yếu bao gồm 
dữ liệu cá nhân được thu thập như một phần của các hoạt động xác định 
mục ti êu đang diễn ra hoặc hồ sơ tội phạm rộng hơn, dữ liệu đăng ký xe, 
cấp phép vũ khí, v.v.

● Thông ti n được phân loại được thu thập bằng các phương ti ện bí mật 
cho từng nhiệm vụ cụ thể bao gồm việc sử dụng nhân lực và nguồn lực 
kỹ thuật (thông ti n hình ảnh và tí n hiệu).  Sử dụng các thông ti n được 
phân loại có thể nâng cao đáng kể chất lượng của kết quả phân tí ch vì nó 
thường có độ chính xác cao; tuy nhiên điều này cũng có thể khiến cho kết 
quả phân tí ch ít được sử dụng do hạn chế phổ biến thông ti n.

Có bao nhiêu dữ liệu? 

Luôn luôn có những hạn chế

• Vấn đề lớn đến mức nào? Phạm vi?

• Bạn có bao nhiêu thời gian?

• Bạn đã biết được bao nhiêu?

• Bạn có khả năng thu thập đủ thông tin để hỗ trợ kết luận của mình không?

Phạm vi?



90

Giả thuyết mang tính chiến lược

• Nhận thức hoặc hiểu biết dữ liệu

nhất định về vấn đề

• Đặt vấn đề trong bối cảnh

• Lập bản đồ kết quả của những

cuộc điều tra và xác định những

khoảng trống

Lưu ý đối với giảng viên

Giả thuyết chiến lược hướng dẫn quá trình thu thập thông tin. Có thể xây dựng 
giả thuyết dựa trên:

● Quá trình học /kiến thức đã có về chủ đề/lĩnh vực, v.v. hoặc nhóm điều 
tra đã học được gì về những thông ti n tì nh báo được thu thập trước đó.

● Kiến thức về bối cảnh rộng lớn hơn

● Bản đồ về thông ti n tì nh báo và khoảng trống của thông ti n tì nh báo

Dựa trên giả thuyết, các nhà điều tra có thể xem xét loại dữ liệu quy nạp cần thu 
thập để chứng minh hoặc bác bỏ các giả thuyết.

Lưu ý đối với giảng viên

Bạn sẽ không bao giờ có thể thu thập tất cả dữ liệu và biết mọi thứ trước khi 
bắt đầu phân tích. Điều này sẽ được trình bày ở slide về Giả thuyết chiến lược.
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Giá trị của Kế hoạch Thu thập thông tin 

Công cụ tổ
chức

Cung cấp sự
rõ ràng giữa

nhà phân tích
và khách hàng

Lộ trình phân
tích

Thu thập dữ 
liệu có chất 

lượng, tập trung

Hỗ trợ chứng
minh hoặc bác
bỏ giả thuyết

Thu thập thông
tin kém = phân

tích kém

Ví dụ về Kế hoạch Thu thập thông tin

GIẢ THUYẾT 
(GT)

CÂU HỎI NGHIÊN 
CỨU (CHNC)

CÁC DẤU 
HIỆU

NGUỒN  

GT 1:

Phụ nữ từ quốc 

gia A đang được 

tuyển dụng và 

bán sang quốc 

gia B

CHNC 1: Tại sao họ 

bị mua bán?

CHNC 2: Họ được 

tuyển dụng và mua

bán như thế nào?? 

1a:  Nguồn báo 

cáo 

1b: Xu hướng 

liên quan đến 

quốc gia A 

2.a: Nguồn báo 

cáo 

Nguồn 1: 6, 2,3, 

9

Nguồn 2:.6, 2, 3

Lưu ý đối với giảng viên

Giả thuyết: là lý thuyết được hình thành từ việc phân tích thông tin tình báo 
hiện tại và đưa ra một số giả định đã có. Ngoài thông tin tình báo hiện có, có thể 
lập giả thuyết dựa trên kiến thức đã có được thu thập từ các cuộc điều tra hoặc 
xu hướng trước đó, v.v. Tuy nhiên, các đơn vị thực thi pháp luật cũng phải nhận 
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thức được thành kiến có thể ảnh hưởng đến cách lập giả thuyết.

Câu hỏi nghiên cứu: là những câu hỏi sẽ hỗ trợ tích cực hoặc bác bỏ một giả 
thuyết.

Các dấu hiệu: đề cập đến loại thông tin tình báo trả lời được câu hỏi nghiên 
cứu. Vì vậy, điều gì sẽ xác định/cho chúng ta thấy có một nhóm người nhập cư 
ở khu vực đó, những người này cố gắng đến quốc gia B? Lưu ý mã hóa kế hoạch 
thu thập thông tin. Các câu hỏi nghiên cứu được đánh số và sau đó các dấu 
hiệu được gắn với số câu hỏi nghiên cứu mà chúng được gắn với các chữ cái, 
để minh họa điều đó, có thể có một vài dấu hiệu được liên kết với mỗi câu hỏi 
nghiên cứu.

Nguồn: Trong cột nguồn thông tin, chúng ta đăng ký nội dung thông tin tình báo 
hiện có liên kết với dấu hiệu liên quan như thế nào và từ đó liên kết với câu hỏi 
nghiên cứu và giả thuyết như thế nào. 

Quá trình thu thập thông tin

Nội bộ và bên ngoài

Thu thập thông tin tình 
báo có thể bao gồm 
việc triển khai các 

nguồn nhân lực như 
đặc tình

Chú ý về thành kiến Tính nhạy cảm

Những điểm cần ghi nhớ…
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Lưu ý đối với giảng viên

Nguồn nội bộ cũng như nguồn bên ngoài: Một số nguồn là thông tin nội bộ của 
cơ quan thực thi pháp luật tương ứng, ví dụ: thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu 
hoặc nhân viên hiện có của cơ quan.

Người cung cấp thông tin: Việc thu thập thông tin tình báo có thể yêu cầu sử 
dụng 'nguồn nhân lực' như người cung cấp thông tin, tức là nạn nhân, nhân 
chứng và gia đình của họ, sĩ quan chìm hoặc triển khai các nguồn lực giám sát 
kỹ thuật hoặc được thực hiện bởi con người.

Thành kiến: Bất kỳ ai cũng có thể là nguồn thông tin tình báo tiềm năng, đặc 
biệt là những người đã hoặc đang là nạn nhân của các loại tội phạm này. Điều 
quan trọng là các đơn vị thực thi pháp luật phải tự nhận thức về thành kiến của 
chính mình. Điều này có thể bao gồm cách họ nhìn nhận về một giới hoặc nhóm 
dân tộc cụ thể. 

Tính nhạy cảm: Cán bộ cần nhận thức được tác động của văn hóa và giới đến 
cách họ tương tác với một số cá nhân nhất định khi thu thập thông tin. Ví dụ, 
việc một cán bộ nam lấy lời khai về nguồn thông tin mang tính nữ có thể không 
phù hợp.

Xác định các Nguồn nhân lực tiềm năng cung cấp
Thông tin tình báo

• Nhận thức và xác định nạn nhân/người bị hại

• Quy trình chuyển gửi đến các dịch vụ hỗ trợ và bảo vệ

• Quy trình chính xác trong giai đoạn tiếp xúc ban đầu 
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Lưu ý đối với giảng viên 

Để quản lý và giảm thiểu nguy cơ mà các loại thông tin cụ thể có thể gây ra đối 
với bản thân các nguy cơ, cán bộ thu thập và xử lý thông tin, danh tiếng của cơ 
quan, cần có các thủ tục và phương pháp đặc biệt. Điều này đảm bảo rằng các 
thông tin được xử lý theo cách tận dụng tối đa tiềm năng của những nguy cơ 
này nhưng vẫn quản lý và giảm thiểu rủi ro của các nguy cơ này.

Gặp gỡ nhiều người trong nhiều tình huống sẽ tạo cơ hội cho các cán bộ tiếp 
xúc với những người có thể cung cấp thông tin. Mong muốn mỗi cán bộ có thể 
xác định và phát triển các nguồn thông tin bất cứ khi nào có thể.

Nạn nhân, người nhập cư và khách du lịch, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều 
là những nguồn thông tin tiềm năng sau đó có thể trở thành điệp viên ngầm 
(CHIS). Tuy nhiên, cần lưu ý một số yếu tố nhất định khi tiếp xúc với nạn nhân 
hoặc nạn nhân tiềm năng và trẻ em, để giảm thiểu tổn hại và đảm bảo hợp tác 
tối đa trong việc nhận và phát triển thông tin tình báo. Các yếu tố này bao gồm 
nhận thức và xác định nạn nhân/người bị hại; quy trình chuyển gửi đến các dịch 
vụ hỗ trợ và bảo vệ; và đúng các thủ tục trong quá trình tiếp xúc ban đầu. 

Đánh giá và Phản ứng

• Nhận dạng ban đầu xảy ra khi một người là nguồn thông tin tiềm năng 

được bắt gặp lần đầu nhờ quá trình quan sát

• Các cá nhân có thể không nhận diện bản thân vì một số lý do, bao gồm 

cảm giác hổ thẹn, tội lỗi và sợ hãi

• Tất cả các cán bộ phải nhận thức được tình trạng dễ bị tổn thương của họ 

và đối xử với họ với thái độ thông cảm, mang tính xây dựng và tích cực

• Nói chuyện với tất cả mọi người, đặc biệt là các thành viên nữ, ở những 

nơi những thành viên khác trong nhóm không nhìn hoặc nghe thấy

• Xây dựng lòng tin

• Lưu ý vấn đề về lòng tin với những người hành nghề mại dâm
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Lưu ý đối với giảng viên 

Đánh giá và Phản ứng

Nhận dạng ban đầu xảy ra khi một người là nguồn thông tin tiềm năng được bắt 
gặp lần đâu sau quá trình quan sát (các cuộc trò chuyện với người đó, hành vi, 
ngoại hình hoặc hoàn cảnh của người đó), thông tin được cung cấp từ sự giới 
thiệu của người thứ ba hoặc thông qua việc tự nhận dạng. Tuy nhiên, họ có thể 
không định dạng bản thân vì một số lý do, bao gồm cảm giác hổ thẹn, tội lỗi và 
sợ hãi. Tất cả các cán bộ cần nhận thức được tình trạng dễ bị tổn thương của họ 
và đối xử với họ với thái độ thông cảm, mang tính xây dựng và tích cực, nhận 
thức được những tác động hoặc kiến thức về trải nghiệm sang chấn tinh thần 
có thể ảnh hưởng đến giao tiếp.

Tất cả các cán bộ cần chú ý để đánh giá và hỏi tất cả những người có mặt chứ 
không chỉ những người đàn ông. Nói chuyện với tất cả mọi người, đặc biệt là 
các thành viên nữ, khi các thành viên khác trong nhóm không nhìn hoặc nghe 
thấy. Những kẻ mua bán người hoặc những người làm việc với họ vẫn có thể có 
mặt và đe dọa họ. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc xác định 
các nạn nhân tiềm năng và các nguồn thông tin cũng như mối quan tâm được 
bảo vệ của họ.

Nếu bạn muốn tuyển một nạn nhân/người bị hại làm điệp viên ngầm, điều 
quan trọng là phải xây dựng lòng tin để họ tin tưởng vào sự đồng cảm của bạn 
với tư cách là con người với nhau và tin vào khả năng của bạn với tư cách là một 
cán bộ. Cách đối xử với họ, cách thu thập bằng chứng từ họ, cách lấy lời khai và 
cách coi trọng những bằng chứng của họ, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến khả năng 
phục hồi của họ, mà còn ảnh hưởng đến độ tin cậy và mức độ thông tin cũng 
như sự sẵn lòng hợp tác của họ.

Trong quá trình tiếp xúc sớm với điệp viên ngầm tiềm năng, cần nói chuyện với 
họ trong hoàn cảnh giao tiếp thuận tiện và cần thảo luận về những mong muốn 
của nạn nhân. Ghi chép kết quả của cuộc thảo luận và nội dung thỏa thuận này 
cần được đưa vào hồ sơ liên hệ với nạn nhân.

Người hành nghề mại dâm cũng có thể là một nguồn thông tin tình báo quan 
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trọng nếu họ được đối xử đúng cách và tôn trọng. Những người hành nghề mại 
dâm thường không tin tưởng vào cán bộ hành pháp, vì vậy việc tiếp xúc ban 
đầu và đối xử với họ một cách tôn trọng là yếu tố cực kỳ quan trọng để họ trở 
thành điệp viên ngầm. Giải thích những gì đang xảy ra và liệu họ có bị đối xử 
như kẻ tình nghi và sẽ bị bắt giữ không, hay họ là nạn nhân hoặc nhân chứng. 
Nếu khám xét nhà chứa, cần sự có mặt của các cán bộ nữ. Cần thực hiện khám 
người và khám sức khỏe nhanh ở nơi kín đáo, được kiểm soát và chỉ các cán bộ 
nữ thực hiện. Không được khám xét xâm phạm và không cần thiết vì như thế 
là vi phạm quyền con người. Cho phép phụ nữ giữ tài sản cá nhân của họ gồm 
điện thoại, ví và quần áo, v.v. để họ có thể được nhận dạng một cách chính thức 
và gọi cho gia đình/bạn bè/luật sư, v.v.

Ở cấp độ hoạt động cao hơn sẽ có yêu cầu tiếp cận các kỹ thuật tinh vi về 
chuyển đổi thông tin đầu vào hoặc làm gián đoạn thông tin liên lạc. Các Đơn vị 
Tình báo yêu cầu quyền truy cập vào các nguồn đang hoạt động ở mức độ hợp 
lý. Các kỹ thuật thâm nhập sâu hơn có thể chỉ được thực hiện trong các trường 
hợp tội phạm nghiêm trọng và yêu cầu bảo vệ tính bảo mật của các phương 
pháp khiến chúng ta không muốn sử dụng các thông tin này ở những nơi mà 
thông tin không được sử dụng một cách an toàn. 

Đánh giá và đối chiếu

• Tính phù hợp: Cần thiết lập mối liên hệ giữa thông tin với các yêu cầu

phát triển thông tin tình báo hiện có hoặc tiềm năng.

• Tính đảm bảo: Điều này tùy thuộc vào kiến thức của người thu thập về

nguồn thông tin, địa điểm và tình huống tại thời điểm thu thập thông tin.



Mô-đun 2 
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG KHÁC

97

Đánh giá và đối chiếu

• Độ tin cậy: Phải có mức độ xác suất đủ để thiết lập niềm tin vào tính

trung thực của thông tin.

• Độ chính xác: Cách thức mà thông tin khớp với khuôn mẫu kiến thức đã

có và trong mối tương quan với những dữ kiện đã được xác nhận trước

đây chính là các dấu hiệu về độ chính xác của thông tin. Nói cách khác,

tính đảm bảo của nguồn và hiểu biết về tình huống thu thập thông tin có

thể cho biết mức độ chính xác.

Lưu ý đối với giảng viên  

Việc đánh giá có thể được tóm tắt bằng câu hỏi ‘thông tin tốt như thế nào?’ 

Việc đánh giá được định nghĩa là quá trình xác định giá trị của một thông tin 
về tính hợp, tính đảm bảo, độ tín nhiệm và độ chính xác. Tất cả thông tin phải 
được đánh giá. Đây là một phần của phản ứng tức thời của cán bộ tình báo 
được đào tạo đối với mỗi thông tin mà cô ấy/anh ấy nhận được. Ở một mức độ 
nhất định, cần thực hiện hoạt động này đồng thời với quá trình thu thập và đối 
chiếu của chu kỳ thông tin tình báo. Khi nhận được thông tin hiển nhiên không 
liên quan đến thông tin tình báo đang được định hướng, thông tin đó vẫn phải 
được đánh giá và ghi lại trước khi chuyển cho cơ quan thực thi pháp luật đúng 
chức năng để xử lý.

Cán bộ quản lý thông tin tình báo cần đảm bảo rằng cán bộ báo cáo và thông tin 
tình báo đánh giá tất cả các thông tin để quyết định:

● Tính phù hợp: Cần thiết lập mối liên hệ giữa thông ti n với các yêu cầu 
phát triển thông ti n tì nh báo hiện có hoặc ti ềm năng.

● Tính đảm bảo: Điều này tùy thuộc vào kiến thức của người thu thập về 
nguồn thông ti n, địa điểm và tì nh huống tại thời điểm thu thập thông ti n.

● Độ tin cậy: Phải có mức độ xác suất đủ để thiết lập niềm tin vào tính 
trung thực của thông tin. 
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● Độ chính xác: Cách thức mà thông tin khớp với khuôn mẫu kiến thức đã 
có và trong mối tương quan với những dữ kiện đã được xác nhận trước 
đây chính là các dấu hiệu về độ chính xác của thông tin. Nói cách khác, 
tính đảm bảo của nguồn và hiểu biết về tình huống thu thập thông tin có 
thể cho biết mức độ chính xác. 

Tính hợp lệ của bất kỳ suy luận từ thông tin nhận được liên quan trực tiếp đến 
chất lượng của dữ liệu sau khi suy luận. Vì vậy, đánh giá dữ liệu là một yếu tố 
quan trọng của chu kỳ thông tin tình báo. Hoạt động này phải được tiến hành 
đồng thời hoặc ngay sau khi được thu thập, để đảm bảo rằng việc đánh giá 
được thực hiện trong bối cảnh mà thông tin đã được thu thập (vì sẽ rất khó để 
đánh giá thông tin không được gửi theo đúng quy trình trong hoàn cảnh địa 
phương). Việc đánh giá cần được kiểm tra độc lập về độ tin cậy của các nguồn 
(người cung cấp thông tin) và tính hợp lệ và độ chính xác của những thông tin 
được cung cấp bởi nguồn đó.

Nguồn và thông tin thực tế phải được đánh giá độc lập với nhau và do đó người 
làm báo cáo bắt buộc phải có kiến thức chắc chắn về hệ thống đánh giá.

Hệ thống đánh giá Đô đốc (Hệ thống NATO): Mức độ tin cậy
của nguồn thông tin

A
HOÀN TOÀN TIN CẬY

• Không có nghi ngờ gì về tính xác thực, độ tin cậy và năng lực
• Thông tin cung cấp trước đây đảm bảo hoàn toàn

B
THƯỜNG ĐÁNG TIN 
CẬY

• Một vài nghi ngờ về tính xác thực, độ tin cậy và năng lực
• Phần lớn những lần cung cấp trước đây là thông tin đảm bảo

C
TƯƠNG ĐỐI TIN CẬY

• Thường có chút nghi ngờ về tính xác thực, độ tin cậy và năng lực
• Vài lần cung cấp trước đây là thông tin đảm bảo

D
THƯỜNG KHÔNG 
ĐÁNG TIN CẬY

• Rõ ràng là có sự nghi ngờ về tính xác thực, độ tin cậy và năng lực
• Độ tin cậy không thường xuyên

E
KHÔNG TIN CẬY

• Rất nghi ngờ về tính xác thực, độ tin cậy và năng lực
• Lịch sử cung cấp thông tin không đảm bảo

Không thể đánh giá ● Không thể đánh giá được
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Lưu ý đối với giảng viên

Hệ thống này chưa được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan thực thi pháp luật 
khi tổ chức đánh giá. Việc đánh giá bằng phương thực này được biết đến với 
tên gọi ‘hệ thống 6x6’ hoặc “Admiralty Scale’

Trong hệ thống này, nguồn thông tin được đánh giá dựa trên mức độ tin cậy và 
được phân loại thành các nhóm ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’ hoặc ‘F’ còn thông tin thì được 
đánh giá dựa trên mức độ chính xác tín nhiệm phân loại theo ‘1’, ‘2’, ‘3’,’4’, ‘5’ 
hoặc ‘6’. Cách phân loại này được trình bày ở slide. 

Có thể đưa ra một số ví dụ như sau: 
● Một người cung cấp thông tin được biết có tiền sử lạm dụng ma túy và 

rượu, nhưng trước đây đã cung cấp thông tin rõ ràng, có thể là D.
● Báo cáo từ chủ khách sạn địa phương, người có lịch sử cung cấp cho cảnh 

sát những thông tin tình báo đáng tin cậy dựa trên cộng đồng về một điểm 
nóng về mua bán người, ‘phần lớn’ thông tin là đúng nhưng không hoàn 
toàn, có thể là điểm B trên thang điểm.

Trình bày về bảng trên slide và yêu cầu học viên đưa ra các ví dụ của riêng họ 
về mỗi mục.

Hệ thống đánh giá Đô đốc: Mức độ tin cậy của dữ liệu
1
ĐÃ XÁC NHẬN

● Được xác nhận bởi các nguồn độc lập khác
● Bản thân thông tin có tính logic
● Thống nhất với thông tin khác về chủ đề

2
GẦN NHƯ CHẮC CHẮN ĐÚNG

● Chưa được xác nhận
● Bản thân thông tin có tính logic
● Thống nhất với thông tin khác về chủ đề

3
CÓ KHẢ NĂNG ĐÚNG

● Chưa được xác nhận
● Bản thân thông tin có chút logic
● Phần nào thống nhất với các thông tin khác về chủ đề

4
NGHI NGỜ LÀ KHÔNG ĐÚNG

● Chưa được khẳng định
● Bản thân thông tin không có tính logic
● Không thấy tin tưởng vào thời điểm nhận thông tin dù vẫn có khả

năng đúng

5
KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐÚNG

● Có sự đối lập
● Bản thân thông tin không có tính logic
● Trái ngược các thông tin khác khác về chủ đề

6 ● Không thể đánh giá được
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Lưu ý đối với giảng viên

Nghiên cứu các ví dụ từ slide trước:

● Nếu người cung cấp thông tin được biết có tiền sử lạm dụng ma túy và 
rượu sẽ được xếp là nguồn thông tin hạng D. Sau đó, chúng ta kết hợp với 
thông tin anh ấy cung cấp, trong ví dụ này, giả sử rằng những gì anh ấy đã 
báo cáo thống nhất với thông tin thu thập từ các nguồn khác nhưng chưa 
được xác nhận, chúng ta có thể đánh giá 2 điểm. Như vậy điểm tổng theo 
phương pháp 6x6 là D2.

● Chủ khách sạn địa phương của chúng ta đã được xếp hạng B trên thang 
điểm vì nguồn tin được cung cấp có phần logic nhưng không phù hợp với 
tất cả các thông tin tình báo hiện có khác, có thể đánh giá 3 điểm. Do đó, 
việc tổng điểm xếp hạng là B3.

Giảng viên cần sử dụng một số ví dụ của chính họ hoặc/ và yêu cầu học viên 
cung cấp một số ví dụ về nguồn và dữ liệu và yêu cầu những học viên còn lại 
trong nhóm đánh giá.

Lưu ý đối với giảng viên

Nói một cách đơn giản, đối chiếu là việc chuyển thông tin và/hoặc thông tin tình 
báo đã được thu thập vào một hệ thống lưu trữ (có thể là tủ đựng hồ sơ hoặc 

Đối chiếu

Tổ chức dữ liệu đã thu thập theo định dạng có thể trích xuất và
phân tích được. 
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cơ sở dữ liệu máy tính) theo một định dạng được cấu trúc (được phân theo 
phụ lục, tham chiếu chéo) đảm bảo các phần thông tin được đánh giá riêng 
biệt, có thể đã được thu thập tại các thời điểm khác nhau và từ các nguồn khác 
nhau, được kết hợp và tập hợp lại với nhau theo một thứ tự hợp lý và được 
tham chiếu chéo để có thể truy xuất được thông tin một cách dễ dàng và nhanh 
chóng.

Đối chiếu không phải là lưu trữ mọi thứ của hoạt động thu thập thông tin. Tuy 
nhiên, những gì cần được lưu trữ là tài liệu còn lại sau khi loại bỏ thông tin 
không liên quan, không chính xác và không sử dụng được.

Dù hệ thống lưu trữ ở hình thức nào, thủ công hay vi tính hóa, thì cũng phải truy 
cập được thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

Đối chiếu là giai đoạn mất nhiều Thời gian trong quá trình xây dựng thông tin 
tình báo. Giai đoạn này cũng tốn kém về nhân lực và giờ công, nhưng hiệu quả 
của hệ thống, độ chính xác của nội dung và sự thuận lợi mà chúng ta có thể trích 
xuất thông tin và các thông tin có liên quan với nhau phụ thuộc vào tốc độ và 
hiệu quả mà thông tin có thể được hiểu và phát triển thành thông tin tình báo.

Phân tích

Nội dung này của chu kỳ thông tin tình báo có thể được tóm tắt bằng các 

câu hỏi:

• Bạn có thông tin gì?

• Thông tin có ý nghĩa gì?

• Có cần thêm thông tin gì? 



102

Lưu ý đối với giảng viên

Tất cả các phần thông tin riêng biệt đã được thu thập, đánh giá và đối chiếu như 
các mảnh khác nhau của trò chơi 'ghép hình' khổng lồ. Các mảnh thông tin riêng 
biệt sẽ cần được kiểm tra để xem chúng có ghép được, nếu được thì ghép vào 
chỗ nào và ghép với nhau như thế nào để trả lời câu hỏi liên quan đến điều tra. 
Một số mảnh có thể bị thiếu và một số mảnh có thể không giúp giải câu đố. Có 
thể mất một Thời gian trước khi biết mảnh ghép nào bị thiếu hoặc mảnh ghép 
thông tin đó cần ghép vào chỗ thích hợp.

Thậm chí có thể xảy ra trường hợp cán bộ ở bộ phận hoặc đơn vị khác hoặc 
thậm chí ở cơ quan khác có thể giữ một số thông tin cần cho công tác điều tra. 
Các cơ quan thực thi pháp luật trong nội bộ cơ quan và giữa các cơ quan với 
nhau cần có cơ chế giao tiếp hiệu quả để tận dụng tối đa thông tin/thông tin 
tình báo đã có.

Chức năng “Phân tích” sẽ kết nối thông tin (các mảnh ghép hình riêng biệt) - 
trước đó chưa liên kết với nhau - để xác định mẫu hoặc ý nghĩa của thông tin. 
Khi chưa được phân tích, thông tin "thô" không có tác dụng. 

Do đó, Phân tích là giai đoạn chính trong chu kỳ thông tin tình báo. Phân tích 
có thể được mô tả như công tác kiểm tra chuyên sâu và giải thích ý nghĩa và các 
đặc điểm thiết yếu của thông tin sẵn có. Giai đoạn này liên quan đến quá trình 
làm việc trí óc khách quan và công bằng dựa trên ý thức chung, kiến thức dịch 
vụ, thông tin thu được trước đó, so sánh và suy luận. Thông tin mới được so 
sánh với thông tin đã biết, và sự kết hợp và so sánh giữa thông tin cũ với thông 
tin mới có thể tạo ra thông tin tình báo mới. Quá trình phân tích làm rõ khoảng 
trống, điểm mạnh và điểm yếu của thông tin và gợi ý các bước tiếp theo. 
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Phân tích

• Quá trình phân tích có thể giúp bạn biết thông tin/thông tin tình báo có

chất lượng (hay không) 

• Có thể cho bạn biết những gì chưa biết

• Có thể giúp bạn biết những gì cần thiết để hiểu một tình huống

• Có thể cho bạn biết cần tìm hiểu thêm ở đâu

• Có thể giúp bạn truyền đạt hiểu biết của mình cho người khác

Phương pháp tiếp cận dùng 5 câu hỏi mở (5W) [1]

• Ai là nguồn thông tin?

• Thông tin là gì?

• Tại sao lại có thông tin ở đó?

• Các hoạt động mà thông tin đề cập đến xảy ra khi nào?

• Thông tin liên quan đến địa điểm nào?

(Nguồn: được trích và sửa đổi từ Sổ tay đào tạo cơ bản về điều tra và truy tố đưa người di cư trái phép, Mô-đun 6 của UNODC năm 2010)

Lưu ý đối với giảng viên

Như chúng ta đã thấy trong giai đoạn Định hướng, phương pháp tiếp cận 5W 
có thể được nhắc lại trong suốt Chu kỳ thông tin tình báo. Trên thực tế, đối với 
những người không phải là nhà phân tích, đó là một cách tiếp cận dễ dàng và dễ 
nhớ có thể được áp dụng ở mọi giai đoạn của Chu kỳ thông tin tình báo.
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Biểu đồ dành cho các phương pháp phân tích
Loại biểu đồ Mục đích

Biểu đồ liên kết •Thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể tham gia trong quá trình điều tra
•Ví dụ: con người, số điện thoại, các tổ chức, doanh nghiệp, giao dịch tài chính, máy
bay/xe cộ/tàu thuyền, tài sản, v.v...

Biểu đồ sự kiện •Thể hiện mối quan hệ theo thời gian giữa các thực thể hoặc chuỗi sự kiện

Biểu đồ dòng hàng
hóa

•Để khám phá dịch chuyển của dòng tiền, ma túy, hàng hóa bị đánh cắp hoặc các
mặt hàng khác

Biểu đồ hoạt động •Xác định các hoạt động liên quan đến hoạt động tội phạm

Hồ sơ tài chính •Xác định thu nhập được che giấu của cá nhân hoặc doanh nghiệp và xác định các
dấu hiệu của tội phạm kinh tế

Biểu đồ tần suất •Để tổ chức, tóm tắt và diễn giải thông tin định lượng

Đối chiếu dữ liệu •Để minh họa mối quan hệ giữa các biến số khác nhau

Lưu ý đối với giảng viên

Trao đổi với học viên thông qua các slide sử dụng các ghi chú dưới đây. Giải 
thích rằng họ có thể không cần thực hiện hoạt động phân tích và nếu cần họ sẽ 
phải được tập huấn thêm về các loại phương pháp khác nhau

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp “Biểu đồ sự kiện" để 
phân tích một nghiên cứu tình huống (sẽ được giải thích ngay sau đây).  

Tích hợp dữ liệu là giai đoạn đầu tiên của quá trình phân tích. Nó liên quan đến 
việc kết hợp thông tin từ các nguồn khác nhau để chuẩn bị đưa ra kết luận. Từ 
những mảnh thông tin khác nhau này, tích hợp có thể xác định các liên kết và 
liên quan giữa các cá nhân, tổ chức, sự kiện và địa điểm.

Các chuyên gia phân tích thông tin tình báo được đào tạo bài bản sẽ có một số 
công cụ, phương pháp để họ có thể phân tích thông tin và phát triển thông tin 
tình báo một cách tốt hơn. Những công cụ này có thể từ bút, giấy cho đến các 
chương trình vi tính phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhấn nhấn mạnh 
rằng, trong khi các chuyên gia phân tích được đào tạo để tạo ra những sơ đồ, 
biểu đồ có ý nghĩa, mô tả thông tin và phát triển thông tin tình báo dưới dạng 
ảnh; những sơ đồ, biểu đồ này phải là sản phẩm cuối cùng. Thay vào đó, chúng 
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mới chỉ là những phương tiện xác định phương án hoạt động và chiến lược hợp 
lý và được phân tích, cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt hơn.

Cho dù chuyên gia phân tích thông tin có thể truy cập vào các chương trình 
được vi tính hóa như ‘i2 Link & Case Notebook’, ‘Anacapa’, các chương trình 
này có thể giúp ích rất nhiều trong việc làm tăng tốc độ, tính linh hoạt của bất 
kỳ hoạt động phân tích nào; hoặc không, vẫn phải dựa vào các phương tiện thủ 
công mà họ thường coi là một hoặc một số phương pháp được trình chiếu ở 
slide.

Lưu ý đối với giảng viên 

Biểu đồ sự kiện là một công cụ thích hợp để tìm ra ý nghĩa của một chuỗi các sự 
kiện có liên quan. Biểu đồ sự kiện hiển thị một chuỗi các sự kiện giúp cho thời 
gian thực hiện và mối quan hệ giữa các sự kiện trở nên rõ ràng. Biểu đồ sự kiện 
cần được xây dựng sớm khi phân tích một trường hợp phức tạp. 

Vì các sự kiện thường không được báo cáo theo trình tự, hãy ghi chú cẩn thận 
ngày và giờ. Các nội dung này có thể được kết hợp thành một biểu đồ sự kiện 
theo nhiều cách khác nhau, chỉ bị giới hạn bởi mục tiêu phân tích và sự sáng tạo 
của người phân tích. Các yếu tố chính chủ chốt góp phần lập biểu đồ sự kiện là 
(a) trình bày thông tin rõ ràng và chính xác và (b) lập biểu đồ càng đơn giản và 
chính xác càng tốt.

Biểu đồ sự kiện

• Mô tả ngắn gọn về các sự kiện bằng các biểu tượng như hình tròn, hình 

chữ nhật. Đảm bảo biểu tượng được sử dụng thống nhất cho cùng một vật 

trong tất cả biểu đồ. Mô tả sự kiện ngắn gọn – không quá ba hoặc bốn từ.

• Các đường liên kết được sử dụng để minh hoạ các mối quan hệ trong các 

sự kiện - trình tự thời gian của các sự kiện, dẫn dắt từ sự kiện này đến sự 

kiện khác.

• Mỗi mũi tên của mỗi đường cho biết trình tự sự kiện - dòng sự kiện theo 

thời gian ….

• Ngày và/hoặc thời gian của mỗi sự kiện được gắn với mô tả sự kiện theo 

các cách khác nhau - trong biểu tượng sự kiện, gần biểu tượng hoặc liên 

kết tới biểu tượng.

(Nguồn: www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf)
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Lưu ý đối với giảng viên

Slide này trình bày ví dụ về một Biểu đồ sự kiện được trích dẫn từ nguồn của 
UNODC được chú thích dưới đây. Diễn giải sau đây cũng được lấy trực tiếp từ 
nguồn này.

Biểu đồ liên kết sự kiện

(Nguồn: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

15 tháng 3 
Zwang gặp

Jabcobs

16 tháng 3 
Jabcobs bị bắt
gặp tại MZB

15 tháng 3 
Pyles gặp

Gratz

18 tháng 2 
Gratz bị bắt
gặp tại MZB

22 tháng 3 
Gói hàng tới

MZB

18 tháng 3 
Lee bị bắt

gặp tại MZB

30 tháng 3 
Chuyển gói hàng

cho Zwang

30 tháng 3 
Chuyển gói hàng

cho Vickers

26 tháng 3 
Chuyển gói
hàng đến
Trasco

30 tháng 3 
Chuyển gói hàng

cho Pyles

Biểu đồ liên kết sự kiện

(Nguồn: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

15 tháng 3 
Zwang gặp

Jabcobs

16 tháng 3 
Jabcobs bị bắt
gặp tại MZB

15 tháng 3 
Pyles gặp

Gratz

18 tháng 2 
Gratz bị bắt
gặp tại MZB

22 tháng 3 
Gói hàng tới

MZB

18 tháng 3 
Lee bị bắt

gặp tại MZB

30 tháng 3 
Chuyển gói hàng

cho Zwang

30 tháng 3 
Chuyển gói hàng

cho Vickers

26 tháng 3 
Chuyển gói
hàng đến
Trasco

30 tháng 3 
Chuyển gói hàng

cho Pyles

Biểu đồ hoàn chỉnh là một công cụ hiệu quả để nhà phân tích hình dung tầm 
quan trọng của các sự kiện trong hoạt động tội phạm. Không nên đưa bất kỳ nội 
dung gì ảnh hưởng đến công việc này vào biểu đồ
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Một biểu đồ sự kiện có thể trình bày cả thông tin đã được xác thực và thông tin 
giả định. Ví dụ như trong một số trường hợp chúng ta có thể nghi ngờ gói hàng 
đã được chuyển tới Trasco vào hôm 26 tháng 3. Tuy nhiên chúng ta chưa khẳng 
định được điều này. Sự kiện giả định này được thể hiện trên biểu đồ bằng nét 
đứt.

Lưu ý đối với giảng viên

Nếu việc làm sáng tỏ nội dung của các sự kiện xung quanh một số thực thể - cá 
nhân hoặc tổ chức đóng vai trò quan trọng- thì biểu đồ ma trận sự kiện sẽ thích 
hợp hơn. Ví dụ về biểu đồ ma trận sự kiện được miêu tả ở trong hình

Thuật ngữ ma trận được áp dụng vì biểu đồ (hình 7-3) sắp xếp các nhân vật dọc 
theo một chiều của biểu đồ (dọc phía trái như trong ví dụ) và sắp xếp thời gian 
theo chiều ngang của biểu đồ (ngang phía trên như trong ví dụ). Trong hình này, 
các sự kiện quan trọng được đặt ở các điểm giao nhau giữa thời gian và nhân 
vật. Các mũi tên nối một nhân vật với các sự kiện mà người đó có liên quan. Nếu 
có nhiều người tham gia một sự kiện, vẽ mũi tên đến những người đó.

Nói chung trong biểu đồ ma trận sự kiện, trục ngang là thời gian và trục dọc 
được chia theo các chủ đề có thể là con người, điện thoại, xe cộ, v.v. hoặc bất 
kỳ sự kết hợp nào của các đối tượng đó. Biểu đồ ma trận sự kiện có thể cực kỳ 
lớn và phức tạp do đó tốt nhất là sử dụng các phần mềm máy tính để thực hiện.

Biểu đồ liên kết sự kiện(3) 

Hess

Toka

Clark

Trở về từ
Đức

Gọi điện thoại
Trao đổi hàng
từ Hess sang 

Clark

Gặp tại
công viên

Brown

Gặp tại công
viên Brown

19 tháng 9 25 tháng 9 26 tháng 9 3 tháng 10 5 tháng 10

(Nguồn: https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf
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Hoạt động Hai: Nhiệm vụ lập biểu đồ ma trận sự kiện cho vụ Mất tích ở 
Pedwar (Hoạt động nhóm)

Mục đích: Nhằm lập và trình bày biểu đồ ma trận sự kiện và xây dựng giả thuyết 
dựa trên các thông tin tình báo hiện có

Thời gian: 105 phút

Hướng dẫn cho giảng viên

2.1 Làm việc theo nhóm (75 phút)

1. Thông báo Mô-đun 2 của giáo trình này sẽ trình bày nghiên cứu tình 
huống này vài lần nữa cùng với các nghiên cứu tình huống khác, những 
nghiên cứu này đã được thiết kế để giúp học viên có cơ hội tìm hiểu các 
chủ đề sâu hơn và từ các khía cạnh khác nhau. Trường hợp nghiên cứu 
này được gọi là “Mất tích ở Pedwar”. Đây là một trường hợp giả định 
nhưng chủ yếu dựa trên một vụ mua bán người có thật tại khu vực. 
Giảng viên thông báo rằng học viên sẽ đóng vai các cán bộ hành pháp là 
thành viên của một đơn vị thực thi tại một quốc gia tên là Pedwar. Họ sẽ 
tham gia điều tra vụ mất tích của một cô gái trẻ và người dì của cô gái này 
người đã báo cáo về vụ mất tích. 

2. Thông báo rằng hiện tại chúng ta có rất ít thông tin vì chỉ có biên bản lời 
khai của người làm chứng từ người dì của nạn nhân. Phát tài liệu 2.1.1 
Thông tin và bối cảnh khu vực địa phương, 2.1.2 Báo cáo của cảnh sát, 
và 2.1.3 Biên bản lời khai của nhân chứng cùng với bảng lật và bút. Dùng 
bảng dưới đây để giải thích từng nguồn cho học viên:
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Nguồn 

2.1.1 Thông tin và bối cảnh khu 
vực địa phương

2.1.2 Báo cáo của cảnh sát: tháng 
6/2016

2.1.3 Biên bản lời khai của nhân 
chứng: Wei Liu (người dì) tháng 
6/2016 

Hướng dẫn cho hoạt động

Báo cáo của cảnh sát được viết bởi 
cán bộ lấy lời khai dì của nạn nhân bị 
tình nghi. 

Lời khai của nhân chứng từ dì của 
nạn nhân bị tình nghi ngờ. 

Mô tả

3. Thông báo rằng học viên sẽ có tổng cộng 75 phút để hoàn thành nhiệm 
vụ và sau 30 phút sẽ có 15 phút nghỉ giải lao, sau đó họ sẽ trở lại thực 
hiện nhiệm vụ thêm 30 phút nữa 

2.2 Thảo luận: Trình bày (30 phút)

Sau khi hết 75 phút, tập trung các nhóm lại với nhau và yêu cầu học viên trình 
bày nhiệm vụ của nhóm mình. Các lưu ý sau đây sẽ hướng dẫn từng nội dung 
của nhiệm vụ: 

1. Lập bản đồ ma trận sự kiện

Hãy nhớ rằng mục tiêu của khóa học này không giúp học viên trở thành chuyên 
gia tình báo, mà chỉ giúp họ tìm hiểu sơ lược về cách tiếp cận các yếu tố của một 
cuộc điều tra trong bối cảnh này.

Học viên có thể sử dụng các cách tiếp cận khác nhau để lập bản đồ Ma trận sự 
kiện và cần được khuyến khích để thể hiện các nhân vật hoặc hoạt động nhất 
định, ví dụ như sử dụng hình dạng và màu sắc khác nhau. Cho dù họ chọn cách 
tiếp cận nào thì cũng cần thể hiện được các sự kiện và nhân vật sau đây.
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19

Cao khoảng 1,6m, dáng 
người mảnh mai, tóc đen dài 
đến thắt lưng.
Có khuyên mũi trái
Vết bớt đỏ 1cm trên vành tai 
trái và vết sẹo hình tròn ở 
mu bàn tay phải, đường kính 
khoảng 3 cm.
Vết sẹo có màu đỏ và khiến 
làn da của cô gái trông nhăn 
nheo vì vết bỏng này xuất 
hiện cách đây hai tháng.
Mặc quần màu xám dài đến 
mắt cá chân, có túi ở hai bên 
đùi, áo sơ mi polo màu hồng 
nhạt có số 56 màu xanh lam 
ở phía sau và đi giày vải màu 
xanh lá cây có dây buộc màu 
trắng.
Mang theo một chiếc ba lô 
cũ màu đen có nhãn hiệu 
nhỏ màu đỏ, túi sau bên phải 
có ghi “Route 66”. 

Tên

Tuổi

Ngoại hình

Khoảng 55

Cao khoảng 1,55m, 
dáng người mảnh mai, 
tóc đen có một lọn tóc 
dày màu xám xõa xuống 
sau tai trái.
Mặc quần áo đơn giản 
lịch sự, quần jean màu 
xanh nước biển sẫm 
và áo sơ mi hải quân 
có biểu tượng ba vòng 
vàng trên túi áo trái.

Khoảng 35

Cao khoảng 1,73m, 
tóc thẳng, màu đen, 
dài ngang vai.

Ju Sang 
(Nạn nhân)

Bo Lan 
(Nghi phạm nam)

Sue Rhi 
(Nghi phạm nữ)

Hồ sơ
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Thứ tự sự kiện và chi tiết chính 
● Tháng 2: Nhân chứng và hai cháu gái (bao gồm cả nạn nhân bị tình nghi) 

đến trại tị nạn
● Tháng 4: Nhân chứng được một người bạn ở trại tị nạn cho biết họ đã gặp 

một người đàn ông ở Keeto, người này đang tuyển công nhân cho một nhà 
máy sản xuất điện thoại di động.

● Ngày 2 tháng 5: Các nghi phạm nam và nữ gặp các nhân chứng để thảo 
luận về việc cháu gái đi cùng họ để làm việc trong nhà máy và cho xem các 
bức ảnh của nhà máy.
○ Thông tin chi tiết về nhà máy:

- Công ty điện thoại di động nằm ở phía nam Keeto, gần thị trấn ven 
biển Lan.

- Các bức ảnh chụp nhà máy là một tòa nhà lớn có ba cột tháp màu 
hồng nằm bên trái một tòa nhà hình vuông lớn không có cửa sổ 
nhưng có biểu tượng ba chiếc nhẫn vàng ở mặt trước.

- Các bức ảnh cho thấy bên trong nhà máy trông sạch sẽ vì công 
nhân cần mặc đồng phục màu trắng và quấn tóc.

- Nhân chứng được kể rằng công nhân sống trong nhà trọ, trong ảnh 
có thể thấy nhà trọ sạch sẽ, bốn người ở chung một phòng.

● Ngày 5 tháng 5: Nam, nữ nghi phạm và nạn nhân rời trại tị nạn trên chiếc 
xe jeep Toyota.

● Ngày 6 tháng 5: Cháu gái gọi điện thoại cho dì từ khách sạn Hoàng gia 
Pedwar ở Thủ đô Pedwar.

● Ngày 7 tháng 5: Cháu gái gọi điện thoại cho dì từ biên giới Pedwar/ Keto 
có tên là Khách sạn Blue.

● Ngày 8 tháng 5: Cháu gái gọi điện thoại cho dì từ buồng vệ sinh của một 
nhà hàng nơi mà họ được cho là đã dừng chân.
○ Người dì kể giọng của cháu gái nghe rất khổ sở:
o Cháu gái nói: “Cô ấy đã nhìn thấy rằng người đàn ông đưa giấy tờ tùy 

thân giả của cô ấy cho cán bộ biên giới. Cô ấy rất lo lắng nên không 
người đàn ông lý do tại sao lại làm như vậy nhưng cô ấy ngày càng lo 
lắng hơn”.
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o Sau đó, người dì nghe thấy tiếng la hét ở phía sau và một tiếng động 
lớn. Cô cháu gái la hét bảo ai đó thả cô ấy ra thì điện thoại mất tín 
hiệu.

o Người dì thử gọi lại nhưng điện thoại đã chuyển sang chế độ trả lời tự 
động.

2. Các dấu hiệu về mua bán người
● Các yếu tố đẩy và kéo: hoàn cảnh trại tị nạn rất khó khăn và lời mời làm 

việc có vẻ là cơ hội làm việc có vẻ tốt.

● Các xu hướng trong khu vực về việc những người phụ nữ cùng sắc tộc 
với nạn nhân đang là mục tiêu bị đưa đến Keeto để buộc phải kết hôn 
hoặc bị cưỡng ép mang thai hộ, cùng với lời khai của nhân chứng trong 
đó người dì cho biết các nghi phạm khăng khăng chỉ tuyển phụ nữ trong 
độ tuổi sinh đẻ.

● Thông tin về giọng của nạn nhân nghe rất khổ sở ngay trước khi ngừng 
liên lạc.

● Không liên lạc được nữa

Hoạt động Ba: Chia sẻ thông tin

Mục đích: Để tìm hiểu các bước chia sẻ thông tin trong Vòng tròn thông tin tình 
báo 

Thời gian: 15 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Thuyết trình (15 phút) 
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Chia sẻ thông tin

“Tôi sẽ làm gì với thông tin tình báo và chia sẻ

thông tin ở đâu?’

Lưu ý đối với giảng viên

Giai đoạn chia sẻ thông tin của chu kỳ thông tin tình báo có thể được tóm tắt 
bằng các câu hỏi “Tôi sẽ làm gì với thông tin tình báo và tôi sẽ chia sẻ thông tin 
ở đâu?”

Việc t chia sẻ thông tin thông báo này cũng có thể coi là việc chuyển các thông 
tin ban đầu đến bên thứ ba và thông tin này thường đề cập đến việc công bố kết 
quả phân tích tới khách hàng hoặc người dùng cuối và do đó, đây là phần quan 
trọng trong chu kỳ thông tin tình báo bởi sẽ có không có ý nghĩa gì nếu như kết 
quả thu được không phải là đối tượng của một quyết định có ý thức về việc phải 
làm gì với các kết quả này.

Tuy nhiên, việc bảo vệ các nguồn thông tin hoặc phương thức thu thập thông 
tin cũng là yếu tố quan trọng cần xem xét. Điều này là cần thiết để tránh xác 
định một cách không chủ ý các nguồn bí mật hoặc kỹ thuật thu thập thông tin. 
Trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật của các nguồn này không chỉ thuộc về người 
hoặc đơn vị phổ biến dữ liệu mà còn thuộc về người tiếp nhận thông tin.

Vấn đề an ninh của các nguồn cũng có thể được giải quyết bằng cách làm sạch 
nội dung thông tin để tránh xác định nguồn cũng như hướng dẫn về mức độ 
phổ biến thông tin/thông tin tình báo. Có thể hướng dẫn thông qua phân loại 
mức độ bảo mật của tài liệu (như bí mật, thông tin tuyệt mật, thông tin hạn 
chế…), hoặc bằng cách phân bổ “mã xử lý” là một loạt quyền truy cập và giới 
hạn quyền quyết định ai có quyền hoặc nhu cầu được truy cập.
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Làm sạch thông tin 
• Tất cả các thông tin tình báo đều phải được ghi lại một cách chính xác. 

Các báo cáo nhằm mục đích chia sẻ chỉ chỉ cần bao gồm các thông tin 

tình báo liên quan đến mục đích chia sẻ thông tin;

• Cần cẩn thận loại bỏ nội dung có thể xác định nguồn trong tất cả các tài 

liệu theo bất kỳ hình thức nào;

Làm sạch thông tin 
• Thời gian và địa điểm gặp gỡ với nguồn nhân lực có thể không liên quan 

và có thể dẫn đến việc xác định được nguồn;

• Thông tin trùng lặp từ cùng một nguồn có thể làm lộ danh tính của nguồn 

đó. Việc sử dụng sổ đăng ký nguồn bí mật, trong đó phân bổ ngẫu nhiên 

các số tham chiếu sẽ làm giảm khả năng lộ nguồn;

• Việc làm sạch có thể làm cho người đọc không thể xác định được các 

nguồn là từ con người hay từ kỹ thuật;
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Làm sạch thông tin
• Trong một số trường hợp, việc công khai danh tính của nguồn mà không tiết lộ 

danh tính của nguồn có thể là lợi thế. Việc này có thể cần thiết, ví dụ nếu cán 

bộ hoặc tội phạm khác đã nhìn thấy nguồn cùng với những người được định 

danh mà không thấy tên của nguồn trong báo cáo thì có thể nảy sinh nghi ngờ 

về danh tính của nguồn; 

Làm sạch thông tin
• Đôi khi thông tin tình báo của một báo cáo sẽ chứa một loạt tài liệu tình báo mà 

chỉ ít người có thể biết. Chia tài liệu này thành nhiều báo cáo và liệt kê các số 

tham chiếu khác nhau từ sổ đăng ký nguồn bí mật nhằm đảm bảo an ninh tốt 

hơn;

• Khi một cán bộ lo ngại rằng nội dung của một báo cáo có thể xác định nguồn, 

cần tham khảo ý kiến cấp trên trước khi chia sẻ hoặc đưa báo cáo lên hệ thống 

thông tin tình báo. 

Lưu ý đối với giảng viên

Điều quan trọng là các thông tin hoặc thông tin tình báo phải được làm sạch 
trước khi chia sẻ thông tin cho các đơn vị tình báo. Điều này là nhằm bảo vệ các 
nguồn cung cấp thông tin không bị phát hiện trong nội dung báo cáo. Công việc 
này cũng đảm bảo không tiết lộ hoàn cảnh hoặc phương pháp thu thập thông 
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tin. Để giúp cho quá trình này, các hướng dẫn về làm sạch thông tin sau đây sẽ 
là ví dụ thực tiễn tốt nhất:

Chia sẻ thông tin theo nguyên tắc 3C

Clear
(rõ ràng)

Concise
(ngắn
gọn)

Clock
(đúng
giờ)

Lưu ý đối với giảng viên

Mục đích chính của việc chia sẻ thông tin là người hoặc bộ phận nào đó có thể 
thực hiện hành động cần thiết mà thông tin tình báo yêu cầu. Tuy nhiên, để 
hành động này có hiệu quả, phải chia sẻ thông tin tình báo cho họ bằng những 
phương tiện thích hợp nhất và họ có đủ thời gian để thực hiện hành động đó 
một cách hiệu quả. Việc chia sẻ Thông tin tình báo sẽ không có ích nếu chia sẻ 
thông tin tình báo về việc sắp xảy ra ở một địa điểm cụ thể sau khi sự kiện đã 
xảy ra.
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Các hình thức chia sẻ thông tin
InformatInformation can be disseminated by a variety of methods. These 

methods include:ion can be disseminated by a variety of methods. These 

methods include: 

Thông tin có thể được chia sẻ bằng một số hình thức khác nhau, ví dụ như:

• Công nghệ thông tin

• Bản tin và Thông báo nội bộ 

• Các cuộc họp chuyên án

• Báo cáo (bằng lời và bằng văn bản)

• Báo cáo nội bộ

• Truyền thông

• Họp riêng với nạn nhân/người bị hại và gia đình của họ

• Họp định kỳ hoặc đột xuất với cộng đồng và các tổ chức địa phương (điều này 

giúp tăng cường tiếp cận cộng đồng và xây dựng sự tin cậy và kết nối)

Chia sẻ từ dưới lên (BLUF)

1. Giả thuyết và kế hoạch hành động: tóm tắt giả thuyết và các bước/kế 
hoạch hành động tiếp theo

2. Tóm tắt những phát hiện quan trọng nhất và 
những lỗ hổng trong thông tin tình báo hiện có giúp 
đưa ra giả thuyết; cùng với một kế hoạch hành động 

được đề xuất và danh sách các ưu tiên

3. Tóm tắt các phát hiện khác trong 
cơ quan thông tin tình báo hiện có

và xem xét cách thức này có thể 
được sử dụng trong tương lai; cùng 

với kế hoạch hành động được đề 
xuất và danh sách các ưu tiên

4. Bất kỳ thông tin liên 
quan nào

Lưu ý đối với giảng viên

Một số thông tin tình báo có thể chưa được sử dụng tại thời điểm này để hỗ trợ 
các đề xuất nhưng sau này có thể sẽ phù hợp. Nội dung này sẽ ôn lại giai đoạn 
thu thập thông tin của chu kỳ thông tin tình báo bằng cách giữ lại thông tin thu 
thập được cũng như áp dụng lại chu kỳ thông tin tình báo trong suốt cuộc điều 
tra. 
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Chuyên đề Hai
Đánh giá rủi ro

Mục đích: Nhằm xác định và tìm hiểu về bản chất động của rủi ro trong các vụ 
mua bán người

Mục tiêu học tập:
Kết thúc phần này, học viên sẽ…

● Xác định được các yếu tố rủi ro qua lăng kính giới
● Sử dụng ma trận đánh giá rủi ro
● Nhận biết về các bản chất động của rủi ro trong các vụ buôn bán người

Thời gian: 60 phút

Mô tả nguồn

Thuyết trình

Các mảnh giấy cỡ bưu thiếp 
có thể dán được

Bảng lật và bút

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Giới thiệu về rủi 
ro

2.  Ma trận đánh 
giá rủi ro 

10

30

Nhằm giới thiệu và tìm hiểu bản chất 
phức tạp của rủi ro 

Giới thiệu cho học viên về ma trận đánh 
giá rủi ro 
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203. Rủi ro động và 
các chiến lược

Tìm hiểu bản chất động của rủi ro và các 
phương pháp chiến lược khác nhau

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích 

Mục tiêu của phần này là khuyến khích học viên suy nghĩ về những rủi ro từ góc 
độ có thể định lượng và quản lý. Các trường hợp mua bán người gây rủi ro cho 
cả nạn nhân/ người bị hại và cán bộ hành pháp hoặc nhân viên thực hiện các 
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến trường hợp này. Rủi ro mang tính động và có thể 
thay đổi về bản chất và mức độ nghiêm trọng trong quá trình điều tra tội phạm 
mua bán người. Giới thiệu Ma trận rủi ro cung cấp một lăng kính để hình dung 
được rủi ro mang tính định lượng và các chiến lược quản lý rủi ro cấp cao từ đó 
có thể dễ dàng giới thiệu để bắt đầu suy nghĩ về cách quản lý/ giảm thiểu rủi ro. 
Trong chuyên đề bốn, học viên sẽ được yêu cầu xem xét thêm và lập chiến lược 
đánh giá rủi ro trong bối cảnh nghiên cứu tình huống.

Hoạt động một: Giới thiệu về rủi ro

Mục đích: nhằm giới thiệu và tìm hiểu về tính chất phức tạp của rủi ro 

Thời gian: 10 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình
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Thảo luận: Tính dễ bị tổn thương, Mối đe dọa và Rủi ro
(10 phút)

Chiếu slide và yêu cầu học viên định nghĩa về Rủi ro và Mối đe dọa

RỦI RO MỐI ĐE 
DỌA

Các định nghĩa
Tình trạng dễ bị tổn thương: là điểm yếu hoặc khả năng dễ bị bóc lột hoặc

gây tổn thương

Mối đe dọa: là vật thể/cá nhân có thể gây tổn thương hoặc bóc lột

Rủi ro: là điểm giao cắt giữa nạn nhân dễ bị tổn thương và bản thân mối đe

dọa
•
Cả ba khái niệm đều có bản chất động và có mối liên hệ với nhau
•
Ví dụ: bằng cách giảm tình trạng dễ bị tổn thương, bạn sẽ làm giảm tác động
tiềm năng từ mối đe dọa và do đó giảm mức độ rủi ro.

Lưu ý dành cho giảng viên

Chiếu slide và hỏi học viên định nghĩa về rủi ro và mối đe dọa
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Hoạt động Hai: Ma trận đánh giá rủi ro

Mục đích: nhằm giới thiệu cho học viên về ma trận đánh giá rủi ro

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Ma trận đánh giá rủi ro (5 phút)

Giải thích rằng công cụ được sử dụng rộng rãi là Ma trận đánh giá rủi ro. Đây là 
ma trận được sử dụng để thể hiện mức độ rủi ro theo hai tiêu chí:

Khả năng xảy ra: Khả năng xảy ra một điều gì đó

Mức độ nghiêm trọng: Nếu điều gì đó xảy ra thì mức độ nghiêm trọng của hậu 
quả như thế nào

2.2 Nhiệm vụ: Xác định rủi ro trên ma trận (25 phút)

Yêu cầu các học viên trao đổi với người ngồi bên cạnh mình về các ví dụ liên 
quan đến rủi ro trong công việc của mình, họ cần đưa ra bốn ví dụ:

● Hai ví dụ về rủi ro đối với nạn nhân của mua bán người hoặc tội phạm bị 
ép buộc

● Hai ví dụ về rủi ro đối với chính cán bộ hành pháp

Sau 5 phút, yêu cầu các học viên chia sẻ các ví dụ mà họ tìm ra được, đồng thời, 
giải thích họ sẽ đặt rủi ro đó vào vị trí nào trong ma trận.

Hỏi liệu họ có thay đổi vị trí trên ma trận không nếu như tính đến các yếu tố về 
giới của người liên quan.

Ví dụ như nếu việc ‘tố giác tội phạm bạo lực' được xác định là một rủi ro, vậy 
mức độ rủi ro trong trường hợp này có thay đổi nếu tính đến yếu tố về giới của 
đối tượng tố giác và thủ phạm không, và tại sao? 

Bạn cũng có thể nghiên cứu thêm các tiêu chí khác, ví dụ như tác động của một 
vụ cướp có thay đổi dựa trên tình trạng kinh tế của nạn nhân không, v.v...

Mục tiêu là minh họa bản chất động của rủi ro và cách nó bị ảnh hưởng bởi yếu 
tố giới, yếu tố vật lý và yếu tố kinh tế-xã hội khác như thế nào.
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Hoạt động ba: Các rủi ro động và chiến lược xử lý rủi ro

Mục đích: Nghiên cứu về bản chất động của rủi ro và các phương pháp chiến 
lược khác nhau

Thời gian: 20 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Trình bày về chiến lược (10 phút)

Sử dụng slide thuyết trình giới thiệu về các chiến lược

Chiến lược xử lý rủi ro

• Chấp nhận: Có rủi ro nhưng ở mức độ/bối cảnh phù hợp/cần thiết chấp

nhận rủi ro đó. Ví dụ: người lính sắp vào tình huống giao tranh.

• Loại bỏ: Loại bỏ hoàn toàn rủi ro, nghĩa là đưa một người ra khỏi tình
huống hoàn toàn. Ví dụ, một người có thể quyết định không đi đến một

khu vực cụ thể.
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3.2 Câu chuyện về rủi ro động (10 phút)

Mục tiêu của bài tập này là nhằm minh họa rủi ro có bản chất động như thế nào 
và những nhu cầu cần được thường xuyên theo dõi và xem xét trong các tình 
huống thực thi pháp luật. 

Có hai lựa chọn để thực hiện bài tập này. 

Lựa chọn Một: Giảng viên chuẩn bị một câu chuyện và trong đó các yếu tố rủi 
ro thay đổi, ví dụ như:

Một cô gái trẻ đang đưa bằng chứng về một đối tượng thực hiện hành vi 
mua bán người rất bạo lực, đối tượng này chưa bị bắt.

 Cô gái được đưa đến một khách sạn an toàn để bảo vệ

 Một trong những nhân viên đang nói chuyện với một số đối tượng thuộc 
băng nhóm mua bán người ở gần khách sạn.

Sau khi cung cấp thêm mỗi nội dung mới, giảng viên yêu cầu học viên đưa thêm 
thông tin như:

● Liệu rủi ro có tăng/giảm về khả năng xảy ra/ tác động không
● Ai đang gặp rủi ro? Và tại sao?

Chiến lược xử lý rủi ro

• Tránh né: Có thể có sự trùng lặp giữa “tránh né” và “loại bỏ”. Trong khi

loại bỏ là hoàn toàn không tới quốc gia đó nữa, trong khi tránh né rủi ro có

nghĩa là dùng các phương án vận chuyển an toàn, hoặc chọn không đi tới

những khu vực nguy cơ cao vào những giờ nhất định, v.v…

• Giảm thiểu: Vẫn có tiếp xúc với rủi ro nhưng khả năng xảy ra và/hoặc tác

động được giảm xuống. Ví dụ: một người có thể giảm thiểu rủi ro khi ở tại

khu vực có rủi ro cao về trộm cắp bằng cách không mang đồ vật giá trị

trên người.

• Chuyển giao: chuyển giao rủi ro đơn thuần từ một bên sang một bên

khác, ví dụ: có thể chuyển giao rủi ro bằng cách mua bảo hiểm.
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● Gợi ý chiến lược, ví dụ như: chấp nhận, tránh né, chuyển giao...

Lựa chọn Hai: Quá trình tương tự như trên nhưng thay vì giảng viên chuẩn bị 
câu chuyện trước khi tập huấn, thì giảng viên sẽ khuyến khích học viên sáng tác 
ra một câu chuyện. Một cách để thực hiện hoạt động này là truyền bóng, ai bắt 
được bóng sẽ phải nghĩ ra nội dung khác của câu chuyện, rồi ném tiếp bóng cho 
người khác, và cứ tiếp tục như thế. Ví dụ: 

 Học viên 1: [bắt được bóng và nói] “một cô gái trẻ đang đưa bằng chứng về 
một đối tượng mua người rất bạo lực, đối tượng đó vẫn chưa bị bắt” [Sau 
đó ném bóng tiếp Học viên 2]

 Học viên 2: [bắt được bóng và nói] “cô gái được đưa đến một khách sạn an 
toàn để bảo vệ” [Sau đó ném bóng tiếp Học viên 3]

 Học viên 3: [bắt được bóng và nói] “một trong những nhân viên bị nhìn thấy 
đang đứng nói chuyện với các đối tượng trong băng nhóm mua bán người 
gần khách sạn" [Sau đó ném bóng tiếp Học viên 4]

Sử dụng lựa chọn 2 có thể hiệu quả nếu như trong lớp có nhiều cán bộ có kinh 
nghiệm thực tiễn trong vấn đề này để chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu trong 
hoàn cảnh này

Giải thích rằng các rủi ro sẽ được thảo luận tiếp trong quá trình nghiên cứu các 
chuyên đề tiếp theo, các điểm nhấn cần nghiên cứu trong phần này là: 

● Hiểu về ngôn ngữ xác định rủi ro và cách định lượng rủi ro
● Nhận thức được bản chất động của rủi ro và có thể chuyển từ người này 

sang người kia, đồng thời nhận thức về khả năng xảy ra và tác động tiềm 
năng của rủi ro.



Mô-đun 2 
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG KHÁC

125

Chuyên đề Ba
Điều tra hiện trường vụ án 
mua bán người

Mục đích: Nhằm nâng cao năng lực điều tra hiện trường vụ án mua bán người.

Mục tiêu học tập: Kết thúc chuyên đề này, học viên có thể …
● Định nghĩa hiện trường vụ án
● Mô tả điều làm nên sự khác biệt của hiện trường vụ án Mua bán người
● Giải thích Nguyên tắc “mọi tiếp xúc đều để lại dấu vết” (cả phía đối tượng 

và điều tra viên)
● Nhắc lại các loại hình “dấu vết” khác nhau
● Lập kế hoạch quản lý điều tra hiện trường vụ án

Thời gian: 120 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

2.3.1 Cập nhật về vụ Mất 
tích ở Pedwar

Bảng lật và bút

In cho mỗi học viên một bản

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Thời gian 
(phút)

Mục đích

1. Định nghĩa 
về điều tra hiện 
trường vụ án trong 
các cuộc điều tra 
về mua bán người
2. Quản lý hiện 
trường vụ án

3. Quản lý hiện 
trường vụ án 
trong Vụ Mất tích 
ở Pedwar

 

20

30

70

Xác định các yếu tố trong điều tra hiện 
trường vụ án trong các cuộc điều tra về 
mua bán người

Giới thiệu lý thuyết về quản lý hiện 

trường vụ án

Áp dụng lý thuyết về quản lý hiện trường 
vụ án trong nghiên cứu tình huống

Hoạt động Một: Định nghĩa điều tra hiện trường vụ buôn bán người

Mục đích: nhằm xác định các yếu tố của điều tra hiện trường vụ án trong các 
cuộc điều tra về mua bán người

Thời gian: 20 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình tương tác (20 phút)
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Thảo luận

“Hiện trường vụ án là gì?”

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án là nơi lưu giữ các chứng cứ về tội phạm, có thể là:

• Một ngôi nhà

• Một chiếc xe

• Khu vực đất liền hoặc vùng nước

• Cơ thể một người
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Hướng dẫn dành cho giảng viên

Yêu cầu học viên đưa ra các ví dụ về các loại dấu vết khác nhau. 

Sau 5 phút, tập trung học viên để phản hồi và tổng hợp các câu trả lời trong 
slide. 

Thảo luận (5 phút)

“Mọi tiếp xúc đều để lại dấu vết” có nghĩa là gì…

Dấu vết

• Sinh học: Máu, tinh dịch, tế bào da

• Đường vân trên cơ thể: vân tay, vân chân, vân môi...
• Các dấu vết siêu nhỏ khác: Sợi vải, đất...
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Lưu ý đối với giảng viên

Giải thích rằng những kẻ tội phạm để lại dấu vết nhưng người khác đi vào hiện 
trường vụ án cũng để lại dấu vết. Các cán bộ thực thi phải chú ý không để lại các 
dấu vết tại hiện trường có thể ảnh hưởng hoặc phá hủy chứng cứ.

Yêu cầu học viên nghĩ thêm các ví dụ về khả năng này

Một số ví dụ như:

● Đi giày dép dính đất vào căn phòng nơi xảy ra vụ cướp 

● Khi chăm sóc nhu cầu của nạn nhân, bạn để nạn nhân của một vụ cưỡng 
hiếp đi tắm trước khi tiền hành lấy chứng cứ, như dấu vết tinh dịch, trên 
cơ thể nạn nhân

● Cầm các vật chứng mà không mang găng tay, đồng nghĩa với việc để lại 
dấu vân tay của mình trên đó.

Thảo luận

“Thách thức của hoạt động điều tra hiện trường tội

phạm mua bán người là gì”?



130

Hoạt động Hai: Quản lý hiện trường vụ án 

Mục đích: Giới thiệu các nội dung lý thuyết về quản lý hiện trường vụ án 

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Dấu vết trong các vụ mua bán người
Các vụ mua bán người có thể liên quan đến...

• Nhiều hiện trường vụ án trong thời gian dài

• Nhiều người

• Bản tường trình của các nạn nhân bị tổn thương tâm lý có thể gây nhầm lẫn

• Nhiều loại dấu vết khác nhau
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Các mục tiêu

Chúng ta tìm các mục tiêu khác nhau từ hiện trường, ví dụ như…

• Liên kết một người với một địa điểm hoặc một vật thể

• Xác định hành vi bóc lột tình dục có xảy ra ở một địa điểm 

• Tìm bằng chứng cho thấy hành vi bạo lực xảy ra 

• Chứng minh rằng một cá nhân đã điểm chỉ/ ký vào các tài liệu buộc tội

• Truy dấu các cuộc gọi điện thoại của các cá nhân và thời gian thực hiện

2.1 Thuyết trình (15 phút)

Lưu ý đối với giảng viên 

Hỏi học viên xem họ sẽ thu thập loại bằng chứng nào để thực hiện các mục tiêu 
này, gồm các ví dụ về:

● Liên kết một người với một địa điểm hoặc một đối tượng - ví dụ: dấu vân 
tay, dấu chân, DNA, hình ảnh từ CCTV

● Xác định xem có hiện tượng bóc lột tình dục xảy ra ở một địa điểm hay 
không, ví dụ: bằng chứng về giằng co (đồ bị vỡ, dấu vết trên tường), mẫu 
tinh dịch và máu, bao cao su/ vỏ bao cao su đã qua sử dụng

● Tìm bằng chứng xác định xảy ra tội phạm về bạo lực, ví dụ như bằng 
chứng về giằng co (đồ bị vỡ, dấu vết trên tường), mẫu tinh dịch và máu

● Chứng minh rằng một người đã điểm chỉ/ký vào các tài liệu buộc tội, ví 
dụ: dấu vân tay và DNA

● Theo dõi các cuộc gọi điện thoại đến các đối tượng và thời gian thực hiện 
cuộc gọi, ví dụ: hóa đơn điện thoại



132

Các hoạt động tại hiện trường vụ án
• Đánh giá rủi ro

○ Sức khoẻ và an toàn

• Bảo vệ hiện trường vụ án:

o Lập hàng rào, khu vực hạn chế

o Chụp ảnh hiện trạng hiện trường khi phát hiện

• Ghi chép và bảo quản chứng cứ

o Hạn chế tối đa tiếp xúc

o Sử dụng các biện pháp bảo vệ tiếp xúc

o Lập danh mục

o Catalogue

• Lập biên bản lưu chuỗi chi tiết chứng cứ

o Biên bản ghi chép bất kỳ ai được chuyển giao chứng cứ - căn cứ giải trình

Khám người

• Sự an toàn của người bị khám xét và cán bộ thực hiện khám xét

o An toàn về thể chất

o Lưu ý về sức khoẻ tình dục, ví dụ HIV 

• Cần có sự đồng thuận từ phía cá nhân bị khám xét, gồm cả yếu tố giới

của cán bộ khám xét

• Trong một số trường hợp đặc biệt, có thể bỏ qua yế tố đồng thuận tùy 

thuộc vào khuôn khổ pháp lý

• Nên tạo sự tin tưởng của nạn nhân trước khi khám xét

Lưu ý đối với giảng viên 

Điều này nằm ngoài phạm vi của chương trình hội thảo và cần nhấn mạnh rằng 
công việc này luôn luôn phải được thực hiện bởi các chuyên gia y tế theo quy 
trình bảo vệ nghiêm ngặt.
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Các hình thức khám xét

Sàng lọc

• Thường thực hiện tại hiện trường

• Mục tiêu – tìm những vết thương cần lưu ý/ chăm sóc

• Quá trình khám cần lưu ý vấn đề nhạy cảm giới:

o Giới tính của cán bộ khám

o Các bước đảm bảo nhân phẩm và sự riêng tư của nạn nhân

o Cần tôn trọng thực hành và quy tắc về tôn giáo 

Các hình thức khám xét

Thu thập bằng chứng

• Thực hiện tại cơ quan công an hoặc trung tâm y tế

• Mục tiêu – tìm và thu thập bằng chứng như các vết thương, bầm tím, 

chứng cứ tấn công tình dục như tinh dịch

• Quá trình khám cần lưu ý vấn đề nhạy cảm giới:

o Giới tính của cán bộ khám

o Các bước đảm bảo nhân phẩm và sự riêng tư của nạn nhân

o Cần tôn trọng thực hành và quy tắc về tôn giáo 

• Ưu tiên vấn đề chăm sóc sau khám xét, bản thân việc khám xét có thể là 

một trải nghiệm tổn thương nặng nề với nạn nhân

Giải thích rằng trong khuôn khổ chương trình tập huấn này sẽ không đi sâu 
nghiên cứu về cách thức chi tiết tiến hành khám người. Đây là lĩnh vực rất nhạy 
cảm và cần được tiến hành bởi người được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực 
này.

Tuy nhiên, các slide có cung cấp một số thông tin cơ bản về những gì cần lưu ý 
khi thực hiện hoạt động này.
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Hoạt động Ba: Quản lý hiện trường trong nghiên cứu tình huống “Mất tích ở 
Pedwar”

Mục đích: nhằm áp dụng các lý thuyết về quản lý hiện trường vào nghiên cứu 
tình huống.

Thời gian: 70 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Làm việc theo nhóm (40 phút)

Chia học viên thành từng nhóm nhỏ (mặc dù đây là hoạt động tiếp theo của 
nghiên cứu tình huống “mất tích ở Pedwar”) nhưng vẫn nên chia lại các nhóm 
để học viên có cơ hội làm việc với nhiều người khác hơn.

Hướng dẫn các nhóm sẽ áp dụng các thông tin tình báo đã có vào tình huống 
này để thực hiện nhiệm vụ được trình bày ở slide:

Nhiệm vụ
Từ các thông tin tình báo bạn đã có về vụ ‘Mất tích ở Pedwar', hãy thực hiện các

nhiệm vụ sau:

1. Xác định tất cả các nơi có thể là hiện trường vụ án

2. Đối với mỗi (và tất cả) các hiện trường, lập kế hoạch như sau: 

• Đặt mục tiêu cho công tác kiểm tra hiện trường

• Bạn mong đợi tìm được những dấu vết gì? 

• Bạn cần cân nhắc những rủi ro gì và áp dụng chiến lược gì để giải quyết từng 

rủi ro? 

Cho học viên 40 phút để hoàn thành nhiệm vụ này và phát giấy, bảng lật, bút 
để ghi lại thông tin. Phát cho học viên tài liệu 2.1.4 Cập nhật của vụ mất tích ở 
Pedwar.

Sau 20 phút thực hiện, yêu cầu các nhóm tạm dừng và thông báo rằng họ sẽ nhận 
thông tin cập nhật. Họ phải đọc tài liệu cập nhật sau đó giải quyết vấn đề với các 
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câu hỏi đã nêu. Giải thích với học viên là họ nên tiếp tục với hiện trường vụ án mà 
họ đã xác định nếu họ thấy cần thiết về mặt thông tin tình báo. Ngoài ra, họ cũng 
cần bổ sung các hiện trường vụ án mới.

3.2 Thuyết trình (30 phút) 

Chọn các nhóm khác nhau lên trình bày kết quả thảo luận về mỗi hiện trường 
vụ án. 

Lưu ý đối với giảng viên

Hiện trường vụ án có thể là:
1. Khách sạn Blue

2. Khách sạn Pedwar Royale

3. Chiếc xe ô tô dùng để chở Ju Sang từ Pedwar đi Keeto

4. Chiếc xe ô tô dùng để chở Ju Sang đến khu rừng nơi cô ta bị thả xuống

5. Tài khoản trực tuyến mà tiền được chuyển đến

6. Tất cả các điện thoại được dùng trong vụ này, tức là cả số điện thoại của 
người tuyển dụng gọi để đòi tiền thả cô ấy

7. Bản thân Ju Sang 

Ảnh: UNODC/ UN Women
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Chuyên đề Một
Sự cần thiết của phương 
pháp tiếp cận lấy nạn nhân/
người bị hại làm trung tâm

Mục đích: Xây dựng năng lực phát triển phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/
người bị hại làm trung tâm trong công tác điều tra

Mục tiêu học tập:
Kết thúc chuyên đề này, học viên sẽ có thể…

● Nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của “sự thấu cảm” trong 
phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm

● Định nghĩa được phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm 
trung tâm

● Mô tả các lợi ích khi sử dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người 
bị hại làm trung tâm

Thời gian: 90 phút

NGÀY BA

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

Bảng lật và bút

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tăng cường “sự thấu cảm” phải là mục tiêu chung của cả chương trình; đặc 
biệt là vào ngày thứ ba khi chương trình bắt đầu đề cập đến thực hành phương 
pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm. Các lực lượng thực thi 
pháp luật đã quen tiếp cận các quy trình và nghi thức về điều tra tội phạm; tuy 
nhiên các hướng dẫn về áp dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị 
hại làm trung tâm sẽ là phương pháp tương đối mới, đối với cả khu vực ASEAN.

Để hỗ trợ cách tiếp cận này, phương pháp giảng dạy trong Ngày 3 sẽ giúp học 
viên có nhiều cơ hội để tự nhớ lại và giảng viên thực hiện nội dung này một 
cách tế nhị.

Hướng dẫn lựa chọn hình ảnh sử dụng trong bài tập nghiên cứu trường hợp 
điển hình

Người điều phối nên lựa chọn và sử dụng hình ảnh trong các phần trình chiếu 
để minh hoạ cho các bài tập nghiên cứu trường hợp điển hình. Có ba khía cạnh 
cần quan tâm trong việc lựa chọn hình ảnh phù hợp:

1. Nguồn ảnh: bất cứ hình ảnh nào sử dụng cũng cần phải lấy từ một nguồn uy 

Tổng quan

Hoạt động Thời gian
(phút)

Mục đích

1. Xác định 
“Người bị hại/ 
Nạn nhân”

2. Phương pháp 
tiếp cận lấy Người 
bị hại/ Nạn nhân 
làm trung tâm

60 

30 

Khuyến khích học viên nhận ra những 
người bị hại/nạn nhân của các vụ buôn 
bán người thường không được coi là 
“nạn nhân” vì họ là thủ phạm của các tội 
phạm khác hoặc do sự kỳ thị xã hội.
 Giới thiệu khái niệm của Phương pháp 
tiếp cận lấy Người bị hại/ Nạn nhân làm 
trung tâm
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tín, như các cơ quan Liên Hợp Quốc, cơ quan Chính phủ, tổ chức từ thiện có 
đăng ký, hoặc một cơ quan truyền thông chính thống có uy tín. 

2. Dẫn nguồn: bất cứ hình ảnh nào sử dụng cũng cần kèm theo thông tin về 
nguồn gốc ảnh. Thông tin này nên hiển thị bên dưới ảnh, có thể tham khảo 
theo ví dụ sau đây: Nguồn: Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của 
Liên Hợp Quố * kèm theo đường link đến trang web hoặc nguồn nếu có.   

3. Lựa chọn hình ảnh phù hợp với mục tiêu bài tập: mục tiêu của bài tập này là 
khuyến khích người học đưa ra phản ứng cảm tính của mình. Do đó các hình 
ảnh sử dụng không nhất thiết phải cho thấy toàn bộ bức tranh tổng thể về 
tình huống của họ, mà nên khơi dậy những định kiến vô thức của con người, 
như minh hoạ trong ví dụ sau đây về Trường hợp nghiên cứu số 1 (Người làm 
nghề mại dâm)

Trong các khoá học trước đây, người điều phối hoạt động thường lựa chọn hình 
ảnh một người phụ nữ mặc loại quần áo mà học viên có thể tự động liên tưởng 
tới những người làm nghề mại dâm trong xã hội của họ. Mục đích của hình ảnh 
này là để phác hoạ chân dung một người làm nghề mại dâm điển hình tại quốc 
gia mà khoá học được tổ chức. Phần đầu của hoạt động yêu cầu người học nói 
lên những ấn tượng và suy đoán, giả định ban đầu của mình. Trong phần thứ 
hai, câu chuyện đằng sau người trong ảnh sẽ được tiết lộ, sẽ thách thức các giả 
định trước đó và chỉ ra những định kiến trong tiềm thức của người học. Ví dụ, 
họ có thể cho rằng người phụ nữ trong hình ảnh tự nguyện chọn làm nghề mại 
dâm và đưa ra những định kiến mang tính suy diễn về cảm xúc, động cơ của 
người phụ nữ đó. Nhưng khi nghe câu chuyện đằng sau, họ sẽ có quan điểm 
toàn diện và có căn cứ hơn. Cần lưu ý rằng không phải tất cả người làm nghề 
mại dâm đều là nạn nhân. Một số người tự nguyện lựa chọn làm nghề này, một 
số khác gặp phải những hoàn cảnh thúc ép phức tạp. Nhưng trong khuôn khổ 
bài tập nghiên cứu, chúng ta sẽ tập trung vào trường hợp họ là nạn nhân bị mua 
bán.

Chúng ta cũng có thể tham khảo ví dụ nêu trên để chọn hình ảnh cho hai trường 
hợp nghiên cứu còn lại. Hãy chọn những hình ảnh có khả năng làm bộc lộ những 
định kiến ngầm trong vô thức. Ví dụ, đối với bài tập về đối tượng buôn bán ma 
tuý, có thể chọn hình ảnh một phụ nữ bị bắt tại sân bay có giấu ma tuý trên 
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Hoạt động một: Xác định “Nạn nhân/người bị hại”

Mục đích: nhằm khuyến khích học viên nhận ra rằng nạn nhân/người bị hại 
trong các vụ mua bán người thường không được coi là ‘nạn nhân' bởi vì họ 
cũng tham gia các hoạt động tội phạm khác hoặc bởi những kỳ thị xã hội khác.

Thời gian: 60 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Trình bày (30  phút)

Lưu ý đối với giảng viên

Thoạt nhìn, hoạt động này có thể được hiểu là một phương pháp tiếp cận dài 
dòng, nhưng trên thực tế, nếu được giảng viên thực hiện một cách tế nhị và 
truyền cảm hứng, đây có thể là một hoạt động mạnh mẽ.

Trong hoạt động này, giảng viên sẽ sử dụng một số hình ảnh của nạn nhân/
người bị hại. Các bức ảnh giống nhau sẽ được sử dụng hai lần vì chúng sẽ 
khuyến khích học viên nhìn cùng một người với hai lượng thông tin khác nhau:

● Lần đầu, từ quan điểm của học viên với vai trò là cán bộ hành pháp và 
với vai trò cá nhân là một công dân/phụ huynh, v.v. Họ sẽ được yêu cầu 
đánh giá người trong bức ảnh đang cảm thấy thế nào? Họ sẽ không có 
bất kỳ thông tin nào khác nên ý kiến của họ sẽ mang tính cá nhân và 
chuyên môn.

● Lần thứ hai, họ sẽ được cung cấp thêm thông tin về hoàn cảnh của người 
trong ảnh và được yêu cầu suy nghĩ lại về cảm giác của họ khi bức ảnh 
được chụp.

Vấn đề then chốt để thực hiện hoạt động này là không nói trước cho học viên 
bất cứ thông tin gì về hoạt động và mục đích của hoạt động này. Mục đích là 
để khuyến khích học viên nhận thức được rằng chúng ta thường đưa ra phán 
xét mặc định về nạn nhân/người bị hại dựa trên ý kiến cá nhân/chuyên môn/
hệ thống niềm tin.

Trước khi tập huấn, giảng viên cần chọn ba bức ảnh mô tả nhiệm vụ này.
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Câu hỏi ôn tập

• Bạn nghĩ người trong ảnh cảm thấy như thế nào? Và tại sao?

• Họ có muốn ở đó không?

• Các cán bộ hành pháp phản ứng với họ như thế nào?

ĐỐI TƯỢNG M�I ��M

Yêu cầu học viên làm việc theo nhóm khoảng hai hoặc ba người vì nhóm càng 
nhỏ thì càng phù hợp với mức độ phản hồi này.

Thông báo với học viên rằng họ sẽ được xem ba bức ảnh và yêu cầu họ thảo 
luận những câu hỏi như nhau với mỗi tấm ảnh, các câu hỏi được trình bày ở 
slide như sau. 
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Lần lượt chiếu các hình ảnh và cho học viên 5-7 phút để thảo luận về mỗi bức 
ảnh.

Sau khi chiếu mỗi ảnh, ghi phản hồi của nhóm lên bảng lật để tổng hợp tất cả ý 
kiến của các nhóm về mỗi bức ảnh. 

Trong quá trình học viên chia sẻ ý kiến, giảng viên cần lưu ý không đưa ra bất 

ĐỐI TƯỢNG BUÔN LẬU MA TUÝ 

LAo ĐộNG cƯỡNG Bức
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kỳ phán xét nào hoặc không sửa lỗi sai. Ví dụ với bức tranh người làm nghề mại 
dâm. Nếu học viên đưa ra ý kiến như “họ làm việc đó vì tiền và để được chú ý", 
“họ thích làm việc đó"... giảng viên chỉ ghi chép ý kiến lên bảng và không đưa ra 
bất kỳ bình luận nào. Cần đảm bảo với học viên rằng không có “câu trả lời sai”.

Khi đã thảo luận xong cả ba bức ảnh, sẽ bắt đầu giai đoạn hai của hoạt động.

1.2 Trình bày (Phần Hai) (30 phút) 

Trước khi bắt đầu phần này, dán tất cả các bảng lật ghi các nội dung thảo luận 
của hoạt động trước lên tường để tham khảo cho hoạt động sau.

Lần lượt chiếu lại các slide và đọc câu chuyện liên quan đến mỗi bức ảnh. Sau 
mỗi câu chuyện, cho học viên 5-7 phút để có ý kiến phản hồi mới trước khi thảo 
luận trước lớp.

Bạn nghĩ người trong ảnh cảm thấy như thế nào? Và tại sao?
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Câu chuyện cho mỗi slide 

Sex workers
(photo) 

Đây là (điền tên), cô ấy 19 tuổi và đến từ một gia đình theo đạo tôn giáo ở 
vùng nông thôn của (điền tên quốc gia/khu vực).

Khi cô ấy 18 tuổi, cô được mời học tiếng Anh mùa hè tại một trường ngoại 
ngữ của thành phố; gia đình cô ủng hộ việc đi học này và cô rất vui mừng.

Khi đến nơi, cô nhanh chóng nhận ra rằng trường ngoại ngữ là một cơ sở 
kinh doanh lừa đảo; thay vì học tiếng Anh, cô gái bị bắt quan hệ tình dục 
với đàn ông để kiếm tiền trả cho thủ phạm mua bán người. Cô gái bị thủ 
phạm theo dõi chặt chẽ và chỉ được phép gọi những cuộc điện thoại ngắn 
về nhà và các cuộc gọi luôn bị kiểm soát nên cô bắt buộc phải nói dối.

Lưu ý đối với giảng viên

Khi tiếp cận vấn đề mại dâm qua lăng kính giới, chúng ta cần xem xét yếu tố ‘lựa 
chọn’, việc tìm hiểu sâu vấn đề này nằm ngoài phạm vi của chương trình học 
nhưng vẫn cần được tìm hiểu. Không phải tất cả những người hành nghề mại 
dâm đều bị mua bán, một số người được “chọn” để làm nghề đó. Tuy nhiên, 
chúng ta cần suy nghĩ về khái niệm ‘sự lựa chọn’ một cách thận trọng. Khi chúng 
ta cân nhắc các lựa chọn, người hành nghề mại dâm có thể không bị kẻ mua 

Đối tượng mại dâm
           (ảnh)
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bán người ép buộc phải làm nghề này, tuy nhiên các yếu tố kinh tế - xã hội tiềm 
ẩn hạn chế các lựa chọn trong cuộc sống như giáo dục và cơ hội sinh kế có thể 
khiến họ có ít lựa chọn thay thế hơn.

Đây là một lĩnh vực phức tạp, cần tránh làm giảm quyền của của mỗi cá nhân 
bằng cách cho rằng đang có sự ép buộc. Tuy nhiên, ngay cả khi một ‘sự lựa 
chọn’ thì sự lựa chọn đó có thể/không thể bị ép buộc bởi các giởi hạn khác.

Khi sự việc liên quan đến trẻ em, chúng ta cần loại bỏ hoàn toàn bất kỳ câu hỏi 
nào về 'sự lựa chọn' ngay cả khi em đó cho biết tình huống đó là sự lựa chọn 
của em. Là cán bộ hành pháp, chúng ta phải coi tình huống này là xâm hại tình 
dục.

Trong hoạt động và chương trình giảng dạy này, chúng ta đang tiếp cận hoạt 
động mại dâm từ góc độ mua bán người. 

Drug trafficker
(photo) 

Đây là (điền tên), cô ấy có ba người con với một người chồng bạo hành 
(về thể chất, tinh thần và tình dục). Anh ta là đối tượng buôn lậu ma tuý 
và buộc cô phải mang ma túy trong người. Anh ta sử dụng bạo lực và đe 
doạ làm hại các con nếu cô ấy không chịu làm theo những gì anh ta yêu 
cầu. Qua nhiều năm, cô ta ngày càng trở nên cô lập với bạn bè và gia đình. 

Đối tượng buôn bán ma túy
              (ảnh)
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Forced labor
(photo) 

Lưu ý đối với giảng viên

Điều quan trọng là khuyến khích học viên càng cảm thông với những nhân vật 
trong ảnh càng tốt, hãy hỏi các câu như:

● Bạn nghĩ họ cảm thấy thế nào về việc không được sống như lý tưởng xã 
hội (dựa vào các tấm poster trong ngày khai mạc về ý nghĩa khi là đàn 
ông/phụ nữ)

● Bạn cảm thấy thế nào nếu đó là mình? Bạn có cảm xúc gì? 
● Điểm mấu chốt là để học viên có quan điểm đồng cảm về những điều họ 

cảm nhận từ những hoàn cảnh đó trong bối cảnh văn hóa về giới.

Đây là (điền tên), anh ấy đến từ một ngôi làng nông thôn gần đây đã bị 
ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Trước khi lũ lụt, (điền tên) và gia đình 
anh sống dưới mức nghèo và làm nghề nông. Cơn lũ đã phá hủy trang trại 
nhỏ của anh ta, vợ và con út của anh ta cũng bị chết. Anh phải nuôi bốn 
người con còn lại, tất cả đều dưới 12 tuổi và một người mẹ già. Vì không 
có việc làm ở làng, anh ấy đã tham gia một tàu đánh cá để có thể gửi tiền 
về nhà. Khi lên tàu, anh ta buộc phải sống trong điều kiện tồi tệ và làm 
việc 18 giờ mỗi ngày. Anh ta thường xuyên bị bạo hành và cho đến nay 
vẫn chưa được trả tiền.

Lao động cưỡng bức
              (ảnh)
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Chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận với các thành viên của nhóm trong 5 
phút trước khi chia sẻ ý kiến của mình trước lớp trong 5 phút.

Thảo luận

• Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm là gì?; và 

• Vì sao phương pháp này quan trọng? 

Hoạt động Hai: Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung 
tâm 

Mục đích: Nhằm giới thiệu khái niệm về Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/
người bị hại làm trung tâm

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Thảo luận (15 phút)
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Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm
trung tâm (x2)
• “Tập trung một cách có hệ thống vào nhu cầu, mối quan tâm của

nạn nhân nhằm đảm bảo dịch vụ được cung cấp với lòng trắc ẩn,
thái độ cảm thông và không phán xét.

• Phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm sẽ hạn chế tối đa việc

tái tổn thương trong quá trình thực hiện tư pháp hình sự bằng cách cung

cấp hỗ trợ về luật sư và nhà cung cấp dịch vụ cho nạn nhân, trao quyền

để người bị hại có vai trò như người tham gia vào quá trình và đem lại cơ

hội cho người bị hại đóng vai trò đưa đối tượng mua bán người ra xét xử

công lý.”

Giá trị của việc thực hành phương pháp tiếp cận lấy
nạn nhân làm trung tâm

• Trách nhiệm chăm sóc

• Hỗ trợ nạn nhân được chăm sóc và hỗ trợ một cách phù hợp và hiệu quả

• Tạo điều kiện/khuyến khích nạn nhân tham gia nhiều hơn trong quá trình

điều tra nhằm truy tố các đối tượng mua bán người và các đối tượng khác

thực hiện hành vi tội phạm

NẾU CÁC NẠN NHÂN CẢM THẤY ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ LÀ MỘT PHẦN 

TRONG CẢ QUÁ TRÌNH, NHIỀU KHẢ NĂNG HỌ SẼ TIẾP TỤC THAM GIA 
HỖ TRỢ TRUY TỐ THÀNH CÔNG! 

2.2 Thuyết trình (15 phút) 

Tổng hợp định nghĩa về phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm:
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Lưu ý đối với giảng viên  

Điểm cuối cùng cần nhấn mạnh rằng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm 
trung tâm không chỉ là vấn đề nghĩa vụ đạo đức mà trên thực tế sẽ hỗ trợ truy 
tố thành công đối với hoạt động tội phạm mua bán người có tổ chức.

Ba nhóm nạn nhân/người bị hại

• Nạn nhân/người bị hại hoàn toàn không hợp

tác với cảnh sát

• Nạn nhân/người bị hại cung cấp thông tin 

tình báo nhưng không đưa ra bằng chứng

và lời khai.

• Nạn nhân/người bị hại hoàn toàn hợp tác và 

mong muốn làm chứng chống lại đối tượng

thực hiện hành vi mua bán người với họ

(Nguồn: www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-
curriculum%20Enhancing%20a%20Victim-
Centered%20Approach_A4_Final_2017-02-14_for-web.pdf.)

Các rào cản khi làm chứng

Lo sợ hậu quả

Tổn thương tâm lý hoặc sức khỏe tâm 
thần

Người bị hại cho rằng họ không phải 
là nạn nhân của mua bán người hoặc 
thiếu những hiểu biết về các quyền

Thiếu các lựa chọn sau khi ra khỏi 
hoàn cảnh bị mua bán, ví dụ như khả 

năng tìm việc, v.v.

Rào cản ngôn ngữ
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Nạn nhân là đối tác
Các nạn nhân cần được trao quyền với vai trò đối tác trong quá trình điều tra

và cần :

• Nhận thức được các quyền của

họ

• Thấy an toàn và đảm bảo

• Thấy được chăm sóc sức khỏe

• Thấy được trân trọng, được lắng

nghe và tôn trọng

• Thấy cảm giác tin tưởng và được 

tin tưởng

• Thấy có lựa chọn tích cực cho

tương lai

• Thấy mình đang làm việc “đúng” 

và được hỗ trợ đầy đủ để thực

hiện công việc của mình

Những rào cản đối với cán bộ hành pháp khi thực hành

phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm

• Áp lực về thời gian và khối lượng

công việc

• Quy định trong công việc

• Thái độ và niềm tin vào biện pháp tiếp

cận truyền thống của lực lượng thực

thi pháp luật

• Thiếu kiến thức/kỹ năng và nhận thức
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Hiểu về từng cá nhân

Lưu ý đối với giảng viên  

Chiếu các slide và thông báo cả lớp sẽ tập trung thời gian còn lại trong ngày 
vào việc tìm hiểu áp dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm 
trung tâm. Kết thúc chuyên đề này bằng cách chiếu slide này và hỏi slide này có 
ý nghĩa gì.

Có hai nghĩa – đối với cả Nạn nhân/người bị hại và cán bộ hành pháp. Để thực 
hiện phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm một cách 
hiệu quả, cần phải thiết kế phương pháp này dựa trên nhận thức về nhu cầu 
của từng cá nhân. Nhưng đồng thời, cán bộ hành pháp cũng cần phải hiểu cách 
họ nhìn nhận mỗi cá nhân mà mình đang tiếp xúc; để hiểu được một ai đó, 
trước hết chúng ta phải hiểu được chính mình, cách nhìn nhận về họ và những 
giả định của bản thân.
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Hiểu bản thân là “một cá nhân nhìn nhận một cá nhân khác”

Tất cả chúng ta đều có những hệ thống niềm tin được hình thành nên bởi

nhiều tác động, chúng ta thường không thắc mắc về những niềm tin này, 

nhưng chúng tạo nên lăng kính mà chúng ta nhìn qua đó để đánh giá bản

thân và những người khác:

• Chuẩn mực về giới

• Văn hóa (và văn hóa nhóm)

• Tôn giáo

• Truyền thông

• Giáo dục

• Trải nghiệm cá nhân

• Kinh nghiệm chuyên môn và văn hóa, quy tắc nghề nghiệp của chúng ta

Lưu ý đối với giảng viên 

Trao đổi với học viên về những ảnh hưởng khác nhau giúp định hình hệ thống 
niềm tin của mỗi người.

Tất cả con người đều có các điều kiện mang tính xã hội để đưa ra các giả định 
và đánh giá về người khác. Nạn nhân của mua bán người và những cá nhân dễ 
bị tổn thương khác bị ép buộc thực hiện hoạt động tội phạm có thể trở thành 
con mồi của những định kiến bất công và kỳ thị xã hội; điều này làm tăng tình 
trạng dễ bị tổn thương. Ví dụ, một người ăn xin bất hợp pháp có thể bị dán 
nhãn “bần hàn” hoặc bị loại ra khỏi xã hội. Một phụ nữ hành nghề mại dâm có 
thể bị coi là “bẩn thỉu”. Việc dán nhãn hoặc nhận thức này ăn sâu vào bạn với 
tư cách là một cá nhân có thể gây tổn thương tâm lý về cách bạn cảm nhận bản 
thân, lòng tin của bạn đối với người khác và cách bạn tìm kiếm sự trợ giúp. Các 
cán bộ hành pháp cũng là con người và dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện xã hội 
giống như mọi người trong xã hội. Tuy nhiên, điều tối quan trọng là các cán bộ 
hành pháp phải tự nhận thức về phán quyết của họ và các giả định mà họ đưa 
ra, vì đó là chìa khóa để họ có thể nhận ra “nạn nhân” là người được hình thành 
trong môi trường của họ.
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Ảnh: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking

Thông thường, nạn nhân của mua bán người và những cá nhân dễ bị tổn thương 
khác thường bị ép buộc hoặc không có lựa chọn nào khác ngoài việc vi phạm 
pháp luật, ví dụ: vượt biên trái phép, vận chuyển ma túy, mại dâm, ăn xin, trộm 
cắp ... có nghĩa là họ có thể bị đánh giá là thủ phạm hơn là nạn nhân. Ví dụ về 
các hậu quả này có thể có thể là:

● Hình phạt không phù hợp
● Suy giảm lòng tin giữa nạn nhân và các cán bộ hành pháp và giảm khả 

năng nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ, do đó làm tăng tình trạng dễ bị tổn 
thương của họ

● Giảm khả năng nạn nhân đưa ra bằng chứng chống lại thủ phạm thực 
hiện hành vi mua bán người với họ

Nhận biết các cá nhân là vấn đề đầu tiên và quan trọng để xây dựng và thực 
hiện phương pháp lấy nạn nhân làm trung tâm.
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Chuyên đề hai
Nhận biết căng thẳng, sang 
chấn tâm lý và khả năng 
phục hồi 

Mục đích: nhằm nâng cao nhận thức về thực hành phương pháp tiếp cận lấy 
nạn nhân/người bị hại làm trung tâm khi họ bị chấn thương thương tâm lý

Mục tiêu học tập: 
Kết thúc phần này, các học viên sẽ có thể……

● Nhận biết được các biểu hiện căng thẳng, chấn thương tâm lý hoặc rối 
loạn căng thẳng sau sang chấn 

● Nhận thức được rằng người bị hại cũng có chiến lược phục hồi và đối 
phó 

Thời gian: 90 phút 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

3.2.1 Thẻ nhân vật

Giấy dùng cho bảng lật và 
bút 

In cho mỗi học viên một thẻ, cắt rời các 
thẻ

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động Một: Nhận biết chấn thương tâm lý

Mục đích: Giúp học viên nhận biết các biểu hiện và triệu chứng của sang chấn 
tâm lý và rối loạn căng thẳng sau sang chấn

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình (15 phút)

Trình chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận về các định nghĩa với bạn của 
mình. Sau đó mời các nhóm tập trung lại và trình bày kết quả thảo luận.

Tổng quan
Hoạt động Mục đích

1. Nhận biết 
chấn thương 
tâm lý

2. Khả năng 
phục hồi

Giúp học viên nhận biết các biểu hiện và 
triệu chứng của sang chấn tâm lý và rối 
loạn căng thẳng sau sang chấn
 
Tìm hiểu tầm quan trọng của việc nhận ra 
“khả năng phục hồi” và tình trạng dễ bị 
tổn thương trong phương pháp tiếp cận 
lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm

Thời gian
(phút)

45

45
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Thảo luận
• Định nghĩa:

• Căng thẳng

• Chấn thương tâm lý

• Rối loạn căng thẳng sau sang chấn

Căng thẳng

Căng thẳng: Trong phạm vi y tế và sinh học, căng thẳng là yếu tố về thể

chất, tâm thần hoặc cảm xúc gây ra sự căng thẳng cho cơ thể hoặc tinh

thần. Căng thẳng có thể xuất phát từ bên ngoài (từ môi trường, tình huống

tâm lý hoặc xã hội) hoặc từ bên trong (bệnh lý hoặc từ quá trình điều trị y 

tế). Căng thẳng có thể dẫn đến phản ứng “chiến hay chạy”, một phản ứng

phức tạp của hệ thống thần kinh và nội tiết.
(Nguồn: www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20104)

Lưu ý đối với giảng viên 

Hỏi học viên về các loại căng thẳng mà nạn nhân/người bị hại có thể phải đối 
mặt.
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Lưu ý đối với giảng viên 

Giải thích với học viên việc không phải tất cả các nạn nhân/người bị hại đều bị 
chấn thương tâm lý, nhưng thông thường mức độ căng thẳng của nạn nhân/
người bị hại phụ thuộc vào các sự việc mà họ đã phải trải qua.

Chấn thương tâm lý

Chấn thương tâm lý là phản ứng về cảm xúc trước một sự kiện khủng khiếp

như tai nạn, cưỡng hiếp hoặc thảm họa thiên nhiên. Ngay sau sự việc, phản

ứng điển hình là sốc và chối bỏ. Những phản ứng lâu dài hơn bao gồm các cơn

cảm xúc không đoán trước, hồi tưởng, các mối quan hệ căng thẳng và thậm chí

cả những triệu chứng về thể chất như đau đầu hoặc buồn nôn. Mặc dù những

cảm giác này là bình thường, một số người lại gặp khó khăn để tiếp tục cuộc

sống. Các nhà tâm lý học có thể giúp những cá nhân này tìm ra cách quản lý

cảm xúc của họ mang tính xây dựng.

(Nguồn: American Psychological Association, https://www.apa.org/topics/trauma/) 

Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD)

• PTSD hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn là vấn đề lo lắng phát triển

ở một số người sau những sự việc quá đau buồn như cưỡng hiếp, giao

chiến, tội phạm, tai nạn hoặc thảm họa thiên nhiên.

• Những người bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn có thể nhớ lại sự việc

qua trí nhớ trung gian, hồi tưởng và ác mộng; tránh bất kỳ điều gì khiến

họ nhớ đến tổn thương; và cảm giác lo lắng mà họ không có trước đây, 

cảm giác quá dữ dội khiến cuộc sống của họ bị gián đoạn.

(Nguồn: American Psychological Association, https://www.apa.org/topics/ptsd/index.aspx)
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1.2 Ý nghĩ bất chợt (20 phút)

Lưu ý đối với giảng viên 

Chia học viên thành từng nhóm nhỏ và phát giấy dùng cho bảng lật. Giải thích 
rằng học viên cần ghi lại các ý kiến theo cách của họ và gợi ý vẽ sơ đồ cho mỗi 
phương pháp tiếp cận. Họ có thể đưa ra ý tưởng của mình theo bốn tiêu chí 
trên và ghi lại các triệu chứng về chấn thương tâm lý hoặc/và PTSD theo mỗi 
tiêu chí tương ứng, ví dụ như: 

“Cảnh giác cao độ” có thể là hành vi hoặc hồi tưởng như triệu chứng nhận thức.

Task: Symptoms

Thảo luận trong nhóm, học viên cần liệt kê tất cả các triệu chứng của căng

thẳng, chấn thương tâm lý hoặc rối loạn căng thẳng sau sang chấn có thể

trải qua theo các tiêu chí sau :

Hành vi Cảm xúc

Nhận thức Thể chất
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Hành vi

• Khó chịu

• Giận dữ, đổ lỗi cho người khác

• Miễn cưỡng bắt đầu hoặc kết thúc công việc

• Rút ra khỏi hoạt động xã hội

• Trốn tránh

• Không muốn nghỉ phép

• Lạm dụng chất gây nghiện

• Uống nhiều rượu

• Không quan tâm đến bảo mật, có hành vi mạo hiểm

Cảm xúc

• Lo lắng (phản ứng tăng nhạy cảm quá độ)

• Muốn được ở một mình

• Nghi ngờ/ hoang tưởng

• Cảm giác áp lực/ quá tải

• Xa lánh mọi người

• Tiêu cực/hoài nghi

• Trầm cảm

• Không cảm thấy vui vẻ

• Mất cảm giác hài hước

1.3 Phần thuyết trình và làm việc chung (10 phút) 

Mời các nhóm tập hợp và củng cố các thông tin trên slides. 
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Nhận thức

• Mệt mỏi khi suy nghĩ

• Khó tập trung

• Gặp vấn đề khi đưa ra quyết định

• Mơ hồ, không rõ ràng

• Suy nghĩ hạn chế/ cứng nhắc

• Cảm giác mình không thể thiếu

• Hay mất tập trung

• Cảnh giác cao độ

• Bị ám ảnh trong suy nghĩ

Thể chất

• Mệt mỏi kéo dài

• Khó thở

• Ngứa ngáy, tê ngón tay, tê môi

• Đau ngực

• Mệt mỏi về thể chất, đau đầu

• Rối loạn giấc ngủ (mất ngủ)

• Đổ mồ hôi

• Quá mẫn cảm với lạnh hoặc nóng

• Thay đổi về vị giác (thèm ăn hoặc chán ăn)

Lưu ý đối với giảng viên 

EGiải thích rằng, các cán bộ hành pháp không cần trở thành chuyên gia tâm lý, 
nhưng vẫn cần biết các triệu chứng về chấn thương tâm lý và nhận thức được 
điều này có thể giúp họ hiểu hơn về nhu cầu của nạn nhân và hành vi có thể xảy 
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ra. Do đó, giúp họ điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ bao gồm cả việc đăng ký cho các 
đối tác và dịch vụ khác.

Giải thích rằng trong chuyên đề buổi chiều, học viên sẽ tìm hiểu cách thức làm 
việc với các đối tác/các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những chuyên gia 
chăm sóc tâm lý cho nạn nhân/người bị hại. Việc hỗ trợ người bị có triệu chứng 
tổn thương về tâm lý được chăm sóc về chuyên môn luôn là cách tốt nhât để 
giúp họ.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là cán bộ hành pháp cũng phải có những kiến thức 
cơ bản để hỗ trợ cho các nạn nhân/người bị hại trong thời gian chăm sóc họ. 

Hoạt động Hai: Khả năng phục hồi

Mục đích: Tìm hiểu tầm quan trọng của nhận thức về “khả năng phục hồi” và 
tình trạng dễ bị tổn thương trong phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị 
hại làm trung tâm.

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Bài tập: Đi bộ phục hồi (20 phút) 

Yêu cầu các học viên xếp hàng dọc theo chiều lớp học, vai kề vai và lưng hướng 
vào tường. Cần có một khoảng trống trước mặt để các học viên có thể bước 10 
bước lên phía trước nếu cần thiết.

Phát cho học viên tài liệu số 3.2.1 Thẻ nhân vật

Yêu cầu học viên đọc tất cả các ý kiến, họ có thể đưa ra các giả định cho câu trả 
lời dựa theo nhân vật mà họ được phát. Nếu như ý kiến được đọc giống với 
nhân vật của họ thì họ sẽ bước lên một bước. Nếu không giống, họ đứng yên 
ở vị trí cũ.

Đọc các ý kiến một cách chậm rãi, mỗi lần dành cần dành thời gian để học viên 
bước lên phía trên nếu cần.
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Các ý kiến

Tôi có thể đọc

Tôi đã học xong cấp hai

Nếu bị tấn công, tôi có thể bảo vệ bản thân

Nếu bị bắt, tôi có khả năng thuê người đại diện pháp luật

Nếu bị bắt, tôi có thể tự tin để giao tiếp một cách trung thực với cán bộ hành 
pháp.

Tôi có bạn bè và gia đình hỗ trợ 

Nếu như tôi đói, tôi luôn có thể mua đồ ăn

Tôi có một công việc được trả lương

Tôi có một nơi an toàn để sống

Nếu như có ai lạm dụng tôi, tôi cảm thấy an toàn khi trình báo cảnh sát

Tôi không có tiền sử bị vấn đề về thần kinh

Về mặt văn hoá, tôi thấy bình thường khi tôi có nhiều hơn một bạn tình trong 
đời

Yêu cầu các học viên đứng tại vị trí họ vừa đứng lại. Yêu cầu mọi người lần lượt 
đọc to những tấm thẻ nhân vật của mình. Sẽ rất thú vị khi thấy một số người có 
tấm thẻ nhân vật như nhau nhưng lại đứng ở những vị trí khác nhau. Hỏi mọi 
người một số câu hỏi gợi ý sau:

● Loại câu hỏi nào đã làm cho bạn bước lên phía trước? Và loại nào làm 
cho bạn đứng tại chỗ?

● Tại sao một số nhân vật ở phía sau và một số khác ở phía trước? Điều này 
có liên quan đến yếu tố giới không? 

● Việc này có liên quan đến xã hội như thế nào?

● Bạn thường cảm thấy thế nào khi nhìn những người khác bước lên phía 
trước trong một số câu, còn bạn thì không?
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● Bạn cảm thấy thế nào khi có thể bước lên phía trước? 

2.2 Tác động = Tình trạng dễ bị tổn thương/ Khả năng phục hồi (25 phút) 

Mời hai đại diện của nhóm và hỏi nhóm các câu hỏi sau. 

“Nếu cùng một loại tội phạm xảy ra với hai đối tượng, thì tác động có giống 
nhau không?”

Nếu có thể, sử dụng dụng một ví dụ cụ thể như tình huống bị bóc lột tình dục 
và sử dụng hai nhân vật từ ví dụ của các hoạt động trước.

Yêu cầu các học viên cho ý kiến và nêu lý do.

Trên bảng lật phía trước lớp, viết công thức

Tác động = Tình trạng dễ bị tổn thương/ Khả năng phục hồi

Giải thích:

● “Tác động” có nghĩa là những tác động của tội phạm ví dụ như tội phạm 
mua bán người đối với nạn nhân/người bị hại.

● “Tình trạng dễ bị tổn thương” chỉ mức độ ai đó tiếp xúc với cái gì đó tiêu 
cực. Lưu ý học viên về các yếu tố “Kéo/Đẩy" trong hoạt động mua bán 
người đã được thảo luận trong ngày đầu tiên; và tình trạng dễ bị tổn 
thương của con người sẽ gia tăng như thế nào nếu họ bị đẩy ra khỏi tình 
huống hiện tại như nghèo đó, bị lạm dụng.

Hỏi học viên khả năng phục hồi là gì

Mọi người thường cho rằng đó là khả năng “trở lại” sau một việc gì đó.

Giải thích rằng thuật ngữ “khả năng phục hồi” bắt nguồn từ khoa học vật lý, ví 
dụ như độ đàn hồi của dây chun có thể tự trở về thể trạng ban đầu sau khi bị 
kéo dãn ra.

Tuy nhiên, con người thì không như vậy, trên thực tế nếu chúng ta kỳ vọng vào 
bản thân và người khác có thể trở lại trạng thái như cũ sau khi trải qua một sự 
việc thì có nghĩa chúng ta đang tạo áp lực cho họ và cản trở họ. Là con người, 
chúng ta không ngừng lớn lên và phát triển, "khả năng phục hồi" là khả năng 
của chúng ta để làm được điều đó. Khả năng phục hồi là khả năng tiếp thu, 
thích ứng và đi tiếp sau một sự cố. Khả năng phục hồi có thể được mô tả như là 
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“Khả năng bước lên phía trước” nếu có.

Yêu cầu học viên đưa thêm ý kiến để có thể giúp hai tình nguyện viên được 
chọn đóng vai thể hiện được khả năng phục hồi.

Khi học viên đưa ra ý kiến, giảng viên cần ghi lên bảng lật theo hai cột dọc và 
so sánh:

● Ai có danh sách dài nhất và tại sao?
● Liệu mỗi yếu tố trong danh sách có giá trị như nhau không? Hoặc một số 

yếu tố trong danh sách hữu ích hơn các yếu tố khác trong việc giúp ai đó 
vượt lên phía trước.

Lưu ý đối với giảng viên 

Những yếu tố có thể hỗ trợ khả năng phục hồi
● Mạng lưới xã hội (gia đình và bạn bè)

● Cuộc sống tinh thần (tham khảo mô hình PERMA  để biết thêm thông tin)

● Tiếp cận các nguồn tài chính

● Tiếp cận với các nguồn vật chất (thực phẩm, nơi ở, quần áo…)

● Khả năng có việc làm (kỹ năng và giáo dục)

Kết thúc hoạt động này bằng việc khẳng định nếu chúng ta chỉ tập trung vào 
tình trạng dễ bị tổn thương của cá nhân thì chúng ta có nguy cơ coi họ là “nạn 
nhân” và ngăn cản họ bước tiếp. Chúng ta sẽ đề cập lại vấn đề này trong chuyên 
đề buổi chiều.

Ảnh: UNODC/ UN Women
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Chuyên đề Ba
Sơ cứu tâm lý trong 
phương pháp tiếp cận lấy 
nạn nhân/người bị hại 
làm trung tâm (phần 1)

Mục đích: tìm hiểu cách sử dụng sơ cứu tâm lý trong phương pháp tiếp cận 
lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm

Mục tiêu học tập: 
Kết thúc phần này, các học viên sẽ có thể……

● Giải thích được sơ cứu tâm lý là gì
● Mô tả việc áp dụng quy tắc chuẩn bị và quan sát trong Sơ cứu tâm lý khi 

làm việc với nạn nhân/người bị hại

Thời gian: 90 phút 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

3.3.1 Nghiên cứu tình 
huống

Giấy dùng cho bảng lật và 
bút 

In và cắt ba nghiên cứu tình huống 
Chuẩn bị cho mỗi học viên một tình huống

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

Giới thiệu về Sơ 
cứu tâm lý 

Giới thiệu về Sơ cứu tâm lý và tì m hiểu 
về các nguyên tắc Chuẩn bị và Quan sát 

90

Hoạt động Một: Giới thiệu về Sơ cứu tâm lý 

Mục đích: Giới thiệu về Sơ cứu tâm lý và tìm hiểu về các quy tắc Chuẩn bị và 
Quan sát 

Thời gian: 90 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình (15 phút)

Sơ cứu tâm lý là gì?

• Cách hỗ trợ những người trải qua sang chấn hoặc có những trải nghiệm

khó khăn.

• Cung cấp hỗ trợ không phải từ chuyên gia, BẤT KỲ AI cũng có thể thực

hiện hỗ trợ này

• Mang lại sự thoải mái và bình tĩnh

• Trao quyền để mọi người xác định được nhu cầu của mình

• Bảo vệ mọi người không bị tổn thương thêm

• Kết nối mọi người tới những nguồn lực họ cần để đáp ứng nhu cầu
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Các nguyên tắc của Sơ cứu tâm lý

Chuẩn bị

Quan sát

Lắng nghe

Kết nối

Chuẩn bị
• Tìm hiểu các nhà cung cấp dịch vụ ở địa phương và xây dựng quan hệ đối tác

(đây nên là chiến lược nhất quán)

• Tìm hiểu các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ người bị hại/nạn nhân

• Tìm hiểu nhiều nhất có thể về hoàn cảnh trước khi làm việc với người bị 

hại/nạn nhân để thông báo về phương pháp giao tiếp

Lưu ý đối với giảng viên 

Thông báo rằng chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về cách làm việc với 
những người sử dụng dịch vụ ở phần sau của chương trình.
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Quan sát
• Quan sát dấu hiệu nhu cầu rõ ràng:

• Có nhu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp không? (bị thương, v.v…)

• Sức khỏe thể chất, tức là trông họ có mệt hay đói không?

• Có dấu hiệu rõ ràng về tình trạng căng thẳng hay sang chấn không?

• Trang phục (phù hợp? đủ?)

• Có nhu cầu rõ ràng về văn hóa/ngôn ngữ?

1.2 Nhiệm vụ về Chuẩn bị và quan sát (30 phút)

Chia học viên thành các nhóm và phát bộ tài liệu 3.3.1 Nghiên cứu tình huống 
(đó là các nghiên cứu tình huống mà giảng viên đã đọc theo các bức ảnh ở 
chuyên đề đầu tiên của buổi học). 

Cho các nhóm 30 phút để đọc các nghiên cứu tình huống và dựa trên các thông 
tin đã có, suy nghĩ về những vấn đề sau:

Quan sát?Quan sát?
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Nhiệm vụ: Chuẩn bị và quan sát

Dựa trên những gì bạn biết về loại tội phạm này và mô tả về cá nhân, bạn

nghĩ người bị hại/nạn nhân sẽ có nhu cầu gì:

• Trong vòng 24 giờ đầu tiên?

• Khi vụ việc tiến triển?

1.3 Thảo luận chung (30 phút)

Yêu cầu học viên trả lời và ghi lại nội dung trên bảng lật trước lớp học.

Lưu ý đối với giảng viên 

Đảm bảo là học viên nêu ra được những ý sau (đảm bảo tất cả nội dung phù 
hợp về văn hóa): 

● Nơi ở

● An toàn và an ninh

● Đồ ăn thức uống

● Đồ vệ sinh phụ nữ

● Hỗ trợ về tâm lý, cảm xúc

● Đại diện pháp lý

● Thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ của sự việc (thường bị bỏ 
qua, nhưng rất quan trọng đối với phương pháp lấy người bị hại/ nạn 
nhân làm trung tâm để các cá nhân có thể làm việc như đối tác được 
cung cấp thông tin và được trao quyền)

● Tiếp cận với các cán bộ hành pháp và các cán bộ hỗ trợ khác có đáp ứng 
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về giới (LUÔN HỎI và không đưa giả định mặc nhiên là phụ nữ sẽ muốn 
làm việc với cán bộ nữ hay đàn ông thích làm việc với cán bộ nam…) 

● Tiếp cận các mạng lưới xã hội phù hợp như gia đình, bạn bè (không phù 
hợp nếu kết nối cá nhân với thủ phạm mua bán người hoặc với những 
người thuộc một phần của mạng lưới đó)

Các cân nhắc về giới

• Nên bố trí cán bộ nữ làm việc với phụ nữ và 

trẻ em

• Nạn nhân nam không nhất thiết làm việc với 

cán bộ nam

• Nếu có thể, nạn nhân được lựa chọn giới

tính của cán bộ giám sát việc chăm sóc/ lấy

lời khai họ.

• Trong trường hợp không thể bố trí cán bộ

nữ lấy lời khai theo yêu cầu, cần có một cán

bộ nữ khác hoặc một người đại diện là nữ

của tổ chức có mặt để hỗ trợ

Nhu cầu về giao tiếp

• Nên bắt đầu biện pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm vì biện pháp

này hỗ trợ truyền đạt hiệu quả về tất cả những nhu cầu khác.

• Xem xét các tác động giới trong giao tiếp giữa các cá nhân (giữa nam

với nữ)

• Cần liên hệ phiên dịch khi cần (sẽ cung cấp thêm thông tin về nội dung 

này ở chuyên đề sau)

• Cẩn trọng về ngôn ngữ, cụ thể như tránh sử dụng ngôn từ quá chuyên

ngành gây khó khăn cho nạn nhân

• Hỗ trợ nạn nhân liên hệ với gia đình hoặc mạng lưới hỗ trợ.

• Trả lời bản câu hỏi đánh giá nhu cầu có thể giúp chia sẻ với nạn nhân về

cách xác định và đáp ứng các nhu cầu.
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An toàn và an ninh
• Chúng ta cần hiểu cảm giác “an toàn” và “đảm bảo” có ý nghĩa như thế nào với 

từng cá nhân, cảm giác này khác biệt ở mỗi người – các cá nhân chính là

“chuyên gia” về ý nghĩa của an toàn và đảm bảo với bản thân họ và cần trao đổi

với họ để hiểu được vấn đề này. Ví dụ như:

o Có nơi ở an toàn

o Địa điểm nơi họ lấy lời khai

o Loại địa điểm (ví dụ: phòng có cửa sổ, phòng ở tầng mấy)

o Vị trí cá nhân ngồi trong phòng khi được lấy lời khai cũng nên lưu ý, ví dụ: 

quay lưng về phía cửa.

o Có những ai ở trong phòng? 

• Và trên hết, cân nhắc các dấu hiệu về giới, cụ thể là phụ nữ, nam giới, trẻ em

nam và trẻ em nữ có nhu cầu khác nhau.

Các nhu cầu cơ bản

• Thức ăn phù hợp văn hóa

• Các sản phẩm vệ sinh cá nhân, bao gồm các sản phẩm vệ sinh cho phụ nữ

• Tiếp cận đến bất kỳ loại thuốc cần thiết nào

• Cần đáp ứng nhu cầu y tế ngay lập tức (vấn đề nhạy cảm giới khi có sự tham

gia của chuyên gia y tế, ví dụ: nữ khám nữ, nam khám nam)
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Làm việc với trẻ em with Children

• Tiếp cận với chuyên gia về bảo vệ trẻ em

• Sự phân cấp, giới và động lực xã hội không được áp dụng ở trẻ em

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking
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Chuyên đề Bốn
Sơ cứu tâm lý trong phương 
pháp tiếp cận lấy nạn nhân/
người bị hại làm trung tâm 
(Phần 2)

Mục đích: Xây dựng năng lực thực hiện Sơ cứu tâm lý

Mục tiêu học tập: 
Kết thúc phần này, các học viên sẽ có thể……

● Mô tả về việc áp dụng các nguyên tắc của lắng nghe và kết nối trong Sơ 
cứu tâm lý trong hoàn cảnh làm việc với nạn nhân/người bị hại

● Áp dụng các kỹ thuật lắng nghe chủ động khi làm việc với nạn nhân/
người bị hại

● Mô tả nội dung “Kết nối” trong Sơ cứu tâm lý

Thời gian: 90 phút 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Giấy dùng cho bảng lật và 
bút 

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

1. Lắng nghe
 

2. Lắng nghe 
chủ động

3. Kết nối 

Tìm hiểu về nguyên tắc Lắng nghe trong 
Sơ cứu tâm lý 

Thử phương pháp lắng nghe chủ động

Giới thiệu về nguyên tắc kết nối trong Sơ 
cứu tâm lý 

75

45

15

Hoạt động Một: Lắng nghe 

Mục đích: nhằm tìm hiểu nguyên tắc lắng nghe trong Sơ cứu tâm lý 

Thời gian: 75 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Thuyết trình (30 phút) 

Giải thích rằng nguyên tắc “Chuẩn bị” và “Quan sát” trong Sơ cứu tâm lý đòi hỏi 
chúng ta phải áp dụng một số kiến thức và phán đoán chuyên ngành cũng như 
các thông tin liên quan khác mà chúng ta có thể tiếp cận. Tuy nhiên vấn đề trung 
tâm của phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm là làm 
việc với nạn nhân/người bị hại như đối tác, do đó, có thể tạo điều kiện cho họ 
lên tiếng và nhìn nhận họ như “những chuyên gia có kinh nghiệm”. Chuyên đề 
về kỹ năng lấy lời khai cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kỹ năng lắng nghe và những 
nội dung học viên tìm hiểu trong chuyên đề này. 
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Lưu ý đối với giảng viên 

Cho học viên 5 phút để thảo luận. Yêu cầu học viên trả lời và tổng hợp kiến thức 
trên  slide.  

Nhiệm vụ: Lắng nghe

Thảo luận cùng bạn học và chia sẻ ý kiến của bạn về những việc có thể thực

hiện trong mỗi giai đoạn của nguyên tắc Lắng nghe trong Sơ cứu tâm lý:

Tiếp xúc ban 
đầu

Thảo luận về
các nhu cầu
và mối quan

tâm

Lắng nghe
hiệu quả và 

giúp người bị
hại/nạn nhân
thấy bình tĩnh

Lắng nghe

Tiếp xúc ban 

đầu
• Giới thiệu bản thân và vai trò của bạn

• Giải thích tình huống và mục đích của cuộc nói chuyện

• Tìm nơi phù hợp để nói chuyện giúp người đó cảm thấy

an toàn và thoải mái

Thảo luận về

Nhu cầu và
các mối quan

tâm

• Luôn hỏi về nhu cầu, không tự đưa ra giả định

• Hỗ trợ người đó sắp xếp thứ tự ưu tiên

• Tìm hiểu về bất kỳ mối quan tâm nào cũng như nhu cầu



Mô-đun 2 
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CÓ ĐÁP ỨNG YẾU TỐ GIỚI ĐỐI VỚI NẠN NHÂN CỦA MUA BÁN NGƯỜI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG KHÁC

175

Lắng nghe

Lắng nghe
hiệu quả và

giúp người
bị hại/nạn
nhân thấy

bình tĩnh

• Không ép người đó nói mà cho họ có cơ hội chia sẻ điều họ

muốn nói

• Chú ý ngôn ngữ cơ thể
o Đủ gần để tạo sự thoải mái nhưng không quá gần gây cảm giác đe

dọa hoặc không phù hợp

o Vị trí bên cạnh hơn vị trí đối diện gây cảm giác đối đầu

o Ngôn ngữ cơ thể cởi mở (không khoanh tay)

• Sử dụng kỹ năng nghe “đồng cảm-chủ động” 
o Giao tiếp mắt và tập trung chú ý

o Tránh xao lãng, ví dụ: nhìn điện thoại

o Gật đầu và tạo âm thanh mang nghĩa đồng tình khi cần thiết

o Thỉnh thoảng tóm tắt lại những gì đã nói để xác nhận rằng bạn đang

nghe và hiểu vấn đề

o Sử dụng âm điệu nhẹ nhàng/đồng cảm/không phán xét

Chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận về sự khác biệt và lý do khái niệm này 
có liên quan đến biện pháp Tiếp cận lấy người bị hại/nạn nhân làm trung tâm

Đồng cảm và Thấu cảm
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Lưu ý đối với giảng viên 

Chia sẻ là một cách thức quan trọng để thể hiện sự quan tâm, tuy nhiên đồng 
cảm lại là cách để hiểu được ai đó đang phải trải qua cảm giác như thế nào. Nó 
giúp xây dựng niềm tin và khuyến khích hợp tác, chia sẻ.

Cần nhấn mạnh rằng đồng cảm là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và áp 
dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân/người bị hại làm trung tâm. Một số 
người sinh ra đã có khả năng đồng cảm hơn người khác. Thông thường mọi 
người hay nghĩ là nữ giới dễ đồng cảm hơn nam giới, tuy nhiên điều này là quan 
niệm sai lầm. Bằng chứng là khi chúng ta bàn về các khía cạnh giới trong xã 
hội định hình giá trị con người (thế nào là đàn ông/phụ nữ). Lưu ý học viên về 
những nội dung đã trao đổi ở ngày 1.

Tin tốt là ai cũng có hệ nơ-ron thần kinh có thể làm tăng khả năng đồng cảm, 
hoặc kiểm soát hành vi đồng cảm vì thế nó hiệu quả đối với cá nhân mà họ 
đồng cảm và cũng hiệu quả với bản thân những người đồng cảm người khác. 
Các slide sau sẽ giúp chúng ta tìm hiểu thêm qua việc mô tả các hình thức đồng 
cảm.

Đồng cảm và Thấu cảm

Đồng cảm

• Năng lực đặt mình vào tính cách của người khác và hình dung trải

nghiệm của người đó
(Nguồn: Từ điển tiếng Anh, ấn bản 1989)

Thấu cảm

• (biểu hiện) thấu hiểu và quan tâm đến nỗi khổ của người khác
(Nguồn: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sympathy)
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Đồng cảm về cảm xúc

Sự đồng cảm về cảm xúc là khi bạn thật sự cảm nhận được cảm xúc của

người khác đồng thời với họ, như thể bạn “nắm” được cảm xúc

Đồng cảm về cảm xúc là tốt bởi vì

• Điều đó có nghĩa là chúng ta sẵn sàng hiểu và cảm nhận cảm xúc của

mọi người.

• Điều này rất quan trọng với những người làm công việc chăm sóc, như

bác sĩ và y tá, để có thể phản ứng phù hợp với bệnh nhân.

• Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể đáp lại bạn bè và những

người khác khi họ gặp khó khăn

Đồng cảm về cảm xúc

• Đồng cảm về cảm xúc không tốt bởi vì…

• Có thể bị quá tải bởi những cảm xúc đó và vì vậy không phản ứng được. 

Tình trạng này được gọi là quá tải đồng cảm.

• Những người có xu hướng trở nên quá tải cần học cách tự điều chỉnh và 

đặc biệt là tự kiểm soát để họ có khả năng quản lý cảm xúc của chính

mình tốt hơn.

Lưu ý đối với giảng viên  

Theo quy luật chung, những người mong muốn hoặc cần bạn đồng cảm của bạn 
không nhất thiết cần bạn cảm nhận nỗi đau của họ hoặc bật khóc với họ (đồng 
cảm về cảm xúc) 
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Cách xây dựng sự đồng cảm

• Bắt sóng cảm xúc

• Thể hiện sự nhạy cảm với quan điểm của người khác

• Lắng nghe chủ động

Lưu ý đối với giảng viên  

Các mô-đun trước tìm hiểu về sự quan trọng của việc nhìn nhận bức tranh rộng 
hơn về tình huống của mọi người và đồng thời nhận thức về hệ thống niềm tin 
của mỗi cá nhân. Chúng ta cần thường xuyên nhắc nhở bản thân về vấn đề này 
để có thể cư xử tế nhị với quan điểm của người khác.

Trong chuyên đề về căng thẳng, sang chấn và khả năng phục hồi, chúng ta đã 
thảo luận về các biểu hiện cảm xúc, thể chất và hành vi. Thông qua việc quan sát 
trực quan của các cá nhân mà chúng ta làm việc cùng, chúng ta có thể bắt sóng 
cảm xúc và đối xử tế nhị với họ.

Thay vào đó, họ cần bạn hiểu những gì họ đã trải qua và quan trọng hơn là họ 
cần ai đó giúp họ hành động để giải quyết vấn đề. Đây là đồng cảm bằng lòng 
trắc ẩn.
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Sáu kỹ thuật lắng nghe chủ động (1) 

• Khuyến khích tối thiểu

• Tạo ra âm thanh, đặc biệt qua điện thoại, để một người biết có người phía

đầu dây bên kia và đang lắng nghe. Như: “Ồ?”, “Khi nào?” và “Thật vậy hả?”

• Đó là những câu hỏi, nhận xét hoặc âm thanh không can thiệp vào cuộc nói

chuyện nhưng để đối tác biết có người đang ở đó và lắng nghe. Cách này

giúp xây dựng mối quan hệ và khuyến khích đối tác tiếp tục nói.
(Nguồn: Adapted from On-Scene Guide for Crisis Negotiators, Frederick J. Lanceley, Boca Raton, CRC Press, 1999, pp 20-24).

Sáu kỹ thuật lắng nghe chủ động (2)

Bạn tóm tắt nội dung được nghe. Thể hiện sự lắng nghe, tạo sự đồng cảm và
xây dựng mối quan hệ bởi đó là bằng chứng rằng bạn đã lắng nghe và hiểu.
Thông thường phần tóm tắt bắt đầu với

“Bạn đã nói với tôi…” hoặc “bạn đang nói…”

Kỹ thuật trình bày lại cũng làm rõ nội dung, nêu bật các các vấn đề và thúc
đẩy quá trình cho-và-nhận giữa bạn và đối tác. Kỹ thuật này cũng giúp đối tác
trở thành người biết lắng nghe hơn.
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Sáu kỹ thuật lắng nghe chủ động (3)

• Thông thường chúng ta đều vội vàng muốn giải quyết vấn đề, điều này dễ

thất bại bởi đối tác thường chưa sẵn sàng và bạn cũng chưa nghe đủ để

có toàn bộ thông tin cần thiết hỗ trợ giải quyết vấn đề.

• Cụm từ phổ biến mà bạn có thể sử dụng

• “Nghe như bạn…”, “Có vẻ như bạn …” , “Tôi thấy…” (cảm xúc bạn nghe

được).

• Bạn không nói với mọi người họ đang cảm thấy ra sao, mà cảm giác của

bạn về cảm xúc họ đang thể hiện.

Sáu kỹ thuật lắng nghe chủ động (4)

Phản hồi hay Phản chiếu

Đây là kỹ thuật lặp lại từ hoặc cụm từ cuối và đặt dấu chấm hỏi đi kèm. Kỹ

thuật này đem lại phản ứng rất chính xác vì bạn đang sử dụng chính ngôn từ

của đối tác. Câu hỏi phản hồi hay phản chiếu đòi hỏi thêm thông tin đầu vào

mà không định hướng suy nghĩ của đối tác và khơi gợi thông tin khi bạn chưa

có đủ thông tin để đặt một câu hỏi thích hợp
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Sáu kỹ thuật lắng nghe chủ động (5)

Câu hỏi mở

Công dụng chính của câu hỏi mở là giúp đối tác bắt đầu mở lời. Đặt câu hỏi

mở sẽ khích lệ một người nói nhiều hơn mà không thực sự định hướng cuộc

nói chuyện. Đó là những câu hỏi không thể chỉ trả lời bằng 1 từ như “có” hay

“không”.

*Lưu ý rằng các câu hỏi “Vì sao” có thể mang lại cảm giác tra hỏi hoặc phán

xét.

Sáu kỹ thuật lắng nghe chủ động (6)

Điểm tạm dừng hiệu quả

Sự im lặng có thể rất hiệu quả trong một số trường hợp. Hầu hết mọi người

đều thấy không thoải mái với sự im lặng và sẽ nói để lấp khoảng lặng. Kỹ

thuật này cho bạn lợi thế khi khiến đối tác tiếp tục nói. Im lặng cũng có thể

dùng để nhấn mạnh một điểm nào đó. Bạn có thể sử dụng sự im lặng trước

hoặc sau khi nói gì đó quan trọng.
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Nhiệm vụ lắng nghe (Phần 1)

Trong vai được phân, tưởng tượng bạn mới được đưa về nơi có sự bảo vệ
của cán bộ công an. Tưởng tượng bạn là người trong vụ việc và dành 5 phút
viết lại ý tưởng về:

• Bạn sẽ cảm thấy sao và cư xử thế nào?

• Bạn muốn được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nào?

• Bạn cần thông tin gì về vụ việc

• Bạn muốn liên lạc với ai?

Hoạt động Hai: Lắng nghe chủ động 

Mục đích: Áp dụng các kỹ thuật lắng nghe chủ động

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Nhiệm vụ: Lắng nghe chủ động 

1. Chia học viên ra thành các nhóm gồm ba người và phân vai theo tài liệu 
3.4.1 Các nghiên cứu tì nh huống được sử dụng trong chuyên đề 1 của 
Ngày 3: 
● Người làm nghề mại dâm
● Người bán ma tuý
● Người lao động bất hợp pháp

2. Chiếu slide giới thiệu nhiệm vụ

3. Sau 5 phút, phân chia lại các nhóm và giới thiệu về nội dung phần hai 
thông qua slide trình chiếu.

 Thông báo học viên sẽ đóng ba vai. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ lần  
 lượt vào một trong ba vai sau: 
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Nhiệm vụ lắng nghe (Phần 2)

Mỗi vai diễn, nhân vật cần hoàn thành các nội dung sau:

• Người bị hại/nạn nhân: Tính cách dựa trên các ghi chú (cảm nhận, nhu cầu

cơ bản, v.v…)

• Cán bộ hành pháp: Cần sử dụng Kỹ thuật Lắng nghe chủ động để tìm cách

hỗ trợ người bị hại/nạn nhân

• Quan sát viên: Quan sát và ghi chép: 
o Cán bộ hành pháp đã làm tốt ở điểm nào
o Cần cải thiện điều gì?

• (Sử dụng lư ý trong sổ tay học viên để hướng dẫn quá trình quan sát)

● Nạn nhân/người bị hại (họ cần sử dụng các tình huống được giao khi 
đến lượt mình vào vai)

● Cán bộ hành pháp
● Người quan sát

Sau mỗi lần đóng vai, nhân vật sẽ phải hoàn thành bản tóm tắt về nhiệm vụ 
được giao như chiếu ở slide.

4. Thông báo học viên sẽ có 5 phút cho mỗi vai và 5 phút để quan sát viên 
trình bày ý kiến phản hồi.
Thực hiện hoạt động này ba lần. Sau khi hoàn thành lần cuối, cho học 
viên 10 phút để phản hồi theo các nội dung sau: 
● Bạn cảm thấy như thế nào khi vào vai Nạn nhân/người bị hại?
● Bạn cảm thấy như thế nào khi vào vai cán bộ hành pháp?
● Bạn học được gì từ hoạt động này?  

Lưu ý đối với giảng viên 
Mục đích của nhiệm vụ này là tiếp tục hỗ trợ học viên đồng cảm với Nạn nhân/
người bị hại đồng thời nâng cao nhận thức của họ trong giao tiếp thông qua 
lắng nghe chủ động.
Mặc dù có một số kỹ thuật cụ thể để hỗ trợ lắng nghe chủ động, như chúng ta 
đã tìm hiểu, cần nêu rõ trong thực tế điểm khởi đầu thuận lợi là từ việc ý thức 
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hơn về cách giao tiếp của một người và cách nó có thể áp dụng/ tác động đến 
người mà chúng ta đang giao tiếp.
Ngoài ra, nhấn mạnh rằng trong khi chúng ta cần khuyến khích sự đồng cảm và 
giao tiếp có ý thức, điều này phải luôn được thực hiện đồng thời với việc tuân 
theo các ranh giới nghề nghiệp, chẳng hạn như không tiếp xúc vật lý không phù 
hợp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
Yêu cầu các nhóm cung cấp ví dụ về ý nghĩa của việc tiếp xúc vật lý không phù 
hợp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

Hoạt động Ba: Liên kết

Mục đích: Nhằm giới thiệu về nguyên tắc liên kết trong Sơ cứu tâm lý

Thời gian: 15 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.1 Thuyết trình về liên kết 

Liên kết - Nhu cầu cơ bản

An toàn và đảm bảo

Nhu cầu văn hóa/ tôn giáo như khu vực cầu
nguyện

Trang phục phù hợp

Thức ăn, nước uống
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Liên kết - Hỗ trợ tâm lý-xã hội

Gia đình
và bạn bè

Các dịch vụ về
sức kheỏe/ sức
khỏe tâm thần

Các tổ chức phi 
chính phủ/ tổ

chức khác cung
cấp hỗ trợ phù

hợp

Các tổ chức
tôn giáo nếu

phù hợp

Lưu ý đối với giảng viên  

Giải thích rằng làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ là nội dung quan trọng để 
có thể liên kết Nạn nhân/người bị hại với các dịch vụ mà họ cần đến, cả trong 
giai đoạn đầu và trong quá trình giải quyết sự việc.

Vấn đề này sẽ được nghiên cứu kỹ hơn ở Ngày 4 trong chuyên đề về xây dựng 
quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác.
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Lưu ý đối với giảng viên  

Hỏi học viên bất kỳ câu hỏi gì về Sơ cứu tâm lý để họ chia sẻ thông tin về nội 
dung đã học được trong ngày cũng như những ý tưởng áp dụng nội dung này 
như thế nào.

Liên kết - Hỗ trợ tâm lý-xã hội

Gia đình
và bạn bè

Các dịch vụ về
sức kheỏe/ sức
khỏe tâm thần

Các tổ chức phi 
chính phủ/ tổ

chức khác cung
cấp hỗ trợ phù

hợp

Các tổ chức
tôn giáo nếu

phù hợp

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Mục đích: Tìm hiểu việc hợp tác với các bên liên quan ở địa phương có thể 
tăng cường năng lực của đội thực thi pháp luật như thế nào

Mục tiêu học tập:
Kết thúc phần này, các học viên sẽ có thể……

● Xác định các bên liên quan tiềm năng
● Nhận thức những lợi ích và các yếu tố khi xây dựng quan hệ đối tác với 

các bên liên quan ở địa phương/chính sách cộng đồng

Thời gian: 105 phút 

Chuyên đề Một
Xây dựng mối quan hệ đối 
tác với các nhà cung cấp 
dịch vụ khác 

NGÀY BỐN

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

Diễn giả chính 

Bảng lật và bút 

Mời diễn giả chính trình bày 45 phút về quan 
hệ đối tác của đơn vị thực thi/ bên liên quan.

Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động Một: Thuyết trình

Mục đích: Giới thiệu về chủ đề làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ khác .

Thời gian: 20 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Giảng viên sẽ trình bày một số slide và một số là slide “Thảo luận”, quy định thời 
gian để học viên thảo luận theo cặp hoặc nhóm nhỏ. Sử dụng các slide trình bày 
để cung cấp cho người tham gia cái nhìn tổng quan về Phương pháp Tiếp cận 
Chính sách Cộng đồng. 

Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

1. Thuyết trình

2. Lập bản đồ các 
bên liên quan 

3. Thuyết trình 
của diễn giả chính 

Giới thiệu về chủ đề làm việc với các 
nhà cung cấp dịch vụ khác 

Lập bản đồ các bên liên quan tiềm năng 
trong bối cảnh quốc gia và suy nghĩ về 
các quan hệ đối tác tiềm năng 

Mời diễn giả chính của địa phương để 
cung cấp thông tin về dự án trong đó 
đơn vị thực thi hợp tác với bên cung cấp 
dịch vụ khác 

20

40

45
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Lưu ý đối với giảng viên  

Làm rõ thuật ngữ “các bên liên quan” nếu cần thiết và yêu cầu học viên trao 
đổi với người ngồi bên cạnh mình để xác định xem họ nghĩ ai là các bên liên 
quan và tại sao họ cho rằng việc xây dựng quan hệ với các bên liên quan ở địa 
phương lại quan trọng với đội thực thi. 

*Các slide được lấy/chọn từ Tiến trình Bali được trích dẫn trong phần ghi chú 
dưới đây.9

Thảo luận (5 phút)

• Các bên liên quan tại địa phương của đội thực thi là ai?”

• “Vì sao việc xây dựng quan hệ với các bên liên quan ở địa phương lại

quan trọng với đội thực thi?”

1.1 Thuyết trình tương tác
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Lợi ích khi làm việc với các bên liên quan khác

• Tối đa các nguồn nhân lực và tài chính

• Tăng mức độ hiệu quả; giảm sự trùng lặp, tăng cường chuyên môn hóa

dựa trên điểm mạnh

• Xác định và xử lý lỗ hổng

• Tăng cường trách nhiệm giải trình

• Xác định các mục tiêu và chiến lược chung

• Thiết lập các tiêu chí thống nhất cho hoạt động

• Đạt được tác động mong muốn

• Chia sẻ trách nhiệm

• Cải thiện quy trình và cơ cấu

Những rào cản/hạn chế có thể gặp phải

● Mức độ nổi trội của các thành phần khác nhau

● Sự cạnh tranh giữa các tổ chức

● Không tin tưởng

● Khuôn mẫu

● Các ưu tiên khác nhau

● Luân chuyển nhân sự

● Mức độ hỗ trợ thể chế khác nhau cho mỗi thành phần tham gia vào mạng lưới

● Mức độ tuân thủ kèm thỏa thuận khác nhau

(IOM, 2016)
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Các đối tác tiềm năng
Các đối tác tiềm năng cho việc lập chính sách dựa vào cộng đồng có thể bao
gồm:

• Các cơ quan chính phủ khác (ví dụ: chính quyền địa phương, kiểm sát viên, 

cán bộ cải huấn, cơ quan công tác xã hội, cơ quan hành pháp lân cận, dịch vụ

y tế và xã hội, dịch vụ hỗ trợ trẻ em và trường học).

• Các thành viên/nhóm cộng đồng (ví dụ: các cá nhân sống, làm việc hoặc

quan tâm đến giải quyết vấn đề bạo lực với phụ nữ trong cộng đồng—tình

nguyện viên, nhà hoạt động, lãnh đạo chính thức và không chính thức của

cộng đồng – những nguồn lực có giá trị trong công tác xác định những mối

quan tâm của cộng đồng).

• Các lãnh đạo truyền thống và lãnh đạo cộng đồng, người thường được gọi

đến để can thiệp khi có vụ việc về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và xâm

hại trẻ em.

Các đối tác tiềm năng
• Các nhà cung cấp dịch vụ phi chính phủ/tại cộng đồng, là các đối tác cốt

lõi trong hệ thống chuyển gửi và cung cấp hỗ trợ chính cho người bị hại

hoặc phụ nữ có nguy cơ bị bạo hành (ví dụ: nhà an toàn, các tổ chức phụ

nữ, các tổ chức vận động, nhóm hỗ trợ người bị hại, câu lạc bộ dịch vụ, các

tổ chức phát triển cộng đồng, các nhóm hoặc hiệp hội dựa trên đức tin).

• Các doanh nghiệp tư nhân, có đầu tư vào dịch vụ sức khỏe của cộng

đồng và có thể đóng góp nguồn lực tài chính và các nguồn lực khác.

• Truyền thông địa phương, có thể hỗ trợ công khai vấn đề trong cộng đồng

và các giải pháp tiềm năng, quảng bá các dịch vụ từ cơ quan chính phủ

hoặc cộng đồng hoặc luật mới sắp có hiệu lực. Ngoài ra, truyền thông có thể

có tác động quan trọng tới nhận thức cộng đồng về lực lượng công an, các

vấn đề bạo lực gia đình và an ninh với phụ nữ trong cộng đồng.
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Lưu ý đối với giảng viên 

Các nhóm có thể thực hiện nhiệm vụ này theo bất kỳ hình thức nào mà họ thấy 
phù hợp nhưng giảng viên có thể gợi ý dùng biểu đồ ma trận hoặc sơ đồ mạng 
nhện.

2.2 Thảo luận chung  (20 phút)

Sau 20 phút, tập trung các nhóm lại và treo biểu đồ lên tường và yêu cầu các 
nhóm đi quanh lớp để xem kết quả của các nhóm khác. Yêu cầu học viên phản 

Nhiệm vụ

Theo nhóm:

• Lập bản đồ các các bên liên quan mà các đơn vị hành pháp có thể

thiết lập quan hệ đối tác ở quốc gia của bạn

• Viết ra các ý tưởng mà về mối quan hệ đối tác giữa các cơ quan hành

pháp với các đối tác

Hoạt động Hai: Lập bản đồ các bên liên quan

Mục đích: nhằm lập bản đồ các các bên liên quan tiềm năng trong bối cảnh 
quốc gia và suy nghĩ về về quan hệ đối tác tiềm năng

Thời gian: 40 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

2.1 Làm việc nhóm (20 phút) 
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hồi về:
● Quan sát chính về các điểm chung
● Học viên thích ý tưởng nào của các nhóm khác 
● Cơ hội hoặc khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động Ba: Thuyết trình của diễn giả chính

Mục đích: mời một báo cáo viên của địa phương để trình bày về thông tin liên 
quan đến dự án khi đơn vị hành pháp hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ 
khác.

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

Cần mời báo cáo viên chuyên nghiệp có khả năng trình bày một ví dụ về mối 
quan hệ đối tác giữa bên liên quan/ đơn vị hành pháp, bao gồm thông tin về:

● Tổng quan về dự án/ mối quan hệ đối tác

● Quá trình tham gia

● Trở ngại/ thách thức

● Kết quả / thành công

● Phần hỏi đáp, thảo luận

Hoạt động này cần được phối hợp trong quá trình lập kế hoạch và cần hướng 
dẫn đối tác về thời gian, nội dung.

Nếu không thể mời một báo cáo viên chuyên nghiệp thì giảng viên có thể chuẩn 
bị trước bài thuyết trình về mối quan hệ đối tác thành công của các bên liên 
quan/ đơn vị hành pháp ở cấp khu vực hoặc quốc tế. Một số ví dụ có thể tìm 
trên mạng Internet và UNODC ở quốc gia sở tại.

. 
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Chuyên đề Hai
Kỹ thuật lấy lời khai: Tác 
động của Quyền lực 

Mục đích: Sử dụng phương pháp lấy nạn nhân làm trung tâm để lấy lời khai 
các nạn nhân của Mua bán người và Những người dễ bị tổn thương khác

Mục tiêu học tập 
Kết thúc phần này, các học viên sẽ có thể……

● Xác định các yếu tố trong đối thoại song phương và cách áp dụng vào 
quy trình lấy lời khai

● Nhận thức tác động của quyền lực đối với những cá nhân dễ bị tổn 
thương như thế nào trong tình huống lấy lời khai

Thời gian: 75 phút

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

Bộ tài liệu hoạt động 
4.2.1 Nghệ thuật đối 
thoại
Tờ ghi quan sát

Bộ tài liệu hoạt động 
4.2.2 Thẻ hành vi

In cho mỗi học viên một bộ

In cho mỗi nhóm một bộ và cắt riêng hướng dẫn 
cho học viên A và học viên B 

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

1. Hiểu biết cơ 
bản của lấy lời 
khai 

2. Tác động của 
quyền lực 
 

Giới thiệu về lấy lời khai sử dụng so sánh đối 
thoại. 

Giúp học viên nhận thức được sự phức tạp 
của tác động của quyền lực và nó tác động 
như thế nào đến quá trình lấy lời khai và các 
tín hiệu bằng lời và phi ngôn ngữ của họ có 
thể ảnh hưởng đến tác động của quyền lực 
trong quá trình lấy lời khai như thế nào.

30

45

Hoạt động Một: Hiểu biết cơ bản về lấy lời khai

Mục đích: nhằm giới thiệu về hoạt động lấy lời khai sử dụng so sánh đối thoại

Thời gian: 30 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Làm việc theo nhóm: Nghệ thuật đối thoại (20 phút)

Chia học viên ra thành ba nhóm: A, B và C

Đưa nhóm A và nhóm B sang một phòng khác và giải thích rằng họ sẽ được gọi 
quay trở lại lớp trong vài phút nữa, nhưng trong khi chờ đợi thì họ suy nghĩ về 
chủ đề do giảng viên lựa chọn. Chọn chủ đề phù hợp với nhóm. Chủ đề đó có 
nội dung nhẹ nhàng về những vấn đề:

● Sở thích
● Những ngày lễ văn hoá
● Đội bóng/môn thể thao ưa thích

Phát cho nhóm C bộ tài liệu 4.2.1 về Nghệ thuật đối thoại: Tờ ghi Quan sát
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Giải thích với thành viên của nhóm C là khi các nhóm khác quay lại lớp học, họ 
sẽ thực hiện các cuộc hội thoại với nhau và trách nhiệm của nhóm C là quan sát 
các hội thoại và ghi chép lại các nội dung sau:

● Cuộc hội thoại cởi mở như thế nào?

● Việc trao đổi đã diễn ra như thế nào (ví dụ như lần lượt nói, v.v…)

● Cách giới thiệu chủ đề mới như thế nào?

● Những manh mối không lời nào đã được sử dụng trong hội thoại (ví dụ 
như nhướn mành, cử chỉ bằng tay, v.v...). 

Gọi nhóm A và B trở lại lớp học và thông báo tất cả các học viên chia thành các 
nhóm ba người, và mỗi nhóm phải có một thành viên của nhóm A, B và C mà 
giảng viên vừa chia nhóm.

Giải thích rằng:

● A và B sẽ thực hiện một cuộc hội thoại về chủ đề (do giảng viên chọn)

● Cuộc hội thoại cần có hệ thống và đúng chủ đề.

● Thành viên của nhóm C sẽ quan sát và ghi chép, nhưng lúc này A và B 
không cần biết là họ đang được quan sát.

● Cuộc hội thoại PHẢI kéo dài hai phút và giảng viên sẽ ra hiệu khi hết thời 
gian.

1.2 Thảo luận và thuyết trình (10 phút)

Sau khi hết hai phút, mời các thành viên của nhóm C (quan sát viên) sẽ phản 
hồi về những gì họ quan sát được theo những tiêu chí trong tài liệu mà họ được 
phát. Giảng viên cần ghi lại các ý chính lên bảng lật đặt trước lớp. 

Sử dụng các slide dưới đây để tổng hợp nội dung của hoạt động trước và giới 
thiệu nội dung chính của cuộc hội thoại.
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Hội thoại ...

Có cấu trúc cơ bản:

• Phần mở đầu

• Phần thân - chia sẻ thông tin/ ý kiến...

• Phần kết

Hội thoại ...

Trao đổi bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ, ví dụ như:

• Âm thanh phi ngôn ngữ

• Cử chỉ trên khuôn mặt, như gật đầu, nghiêng đầu về phía trước, 

nhướn mày...

• Cử chỉ tay, như xòe bàn tay...
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Hội thoại ...

Giao tiếp không lời cũng quan trọng như cách khiến cho đối tượng cảm thấy sự

yên tâm khi chia sẻ và cho thấy bạn đang lắng nghe chủ động

Lần lượt đối thoại, các dấu hiệu này được thể hiện bằng lời và không lời (như

trình bày ở trên)

• Có những mặc định trong xã hội về việc chuyển lượt trong đối thoại như thế

nào, có nghĩa là không nên ngắt lời khi một trong hai bên đang nói

Giải thích rằng việc hiểu về cơ chế hội thoại có thể góp phần tạo ra sự thành

công trong tiếp cận nạn nhân, trong đó các cơ chế này có thể được sử dụng để

tạo động lực một cách hiệu quả. Thông báo sẽ đề cập đến vấn đề này trong

phần mô hình PEACE cho hoạt động lấy lời khai.

Hoạt động Hai: Tác động của quyền lực

Mục đích: Giúp học viên nhận thức được sự phức tạp của tác động của quyền 
lực và nó tác động như thế nào đến quá trình lấy lời khai và giúp học viên hiểu 
được vai trò của hàm ý trong đối thoại bằng lời hoặc không lời trong tác động 
của quyền lực.

Thời gian: 45 phút

Hướng dẫn dành cho giảng viên

2.1 Làm việc theo nhóm: Phỏng vấn (25 phút)
1. Chia học viên ra thành từng cặp và để cho họ ngồi đối diện với nhau
2. Đặt tên học viên A hoặc B
Giải thích rằng

● Bài tập này sẽ bắt đầu bằng cách học viên A hỏi học viên B về hành trình 
đến lớp học sáng nay.

● Sau đó học viên B sẽ hỏi học viên A
● Người hỏi sẽ được hướng dẫn thể hiện những loại hành vi khác nhau 

trong cuộc phỏng vấn (giải thích rằng họ không nên phóng đại hành vi 
mà cố gắng duy trì hành vi càng tinh tế và thực tế càng tốt). 
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● Học viên được hỏi cần trả lời các câu hỏi và để ý các loại hành vi khác 
nhau mà người hỏi sử dụng và họ cảm thấy như thế nào.

● Mỗi cuộc phỏng vấn sẽ kéo dài 4 phút và giảng viên sẽ nhắc khi hết thời 
gian. 

3. Phát Thẻ hành vi 4.4.2 cho học viên A và hướng dẫn học viên bắt đầu phỏng 
vấn

4. Sau khi các học viên A phỏng vấn các học viên B xong, thông báo họ sẽ đưa 
ra ý kiến trong vài phút tới, nhưng trước hết các học viên B sẽ dùng thẻ Hành 
vi 4.4.2 để phỏng vấn các học viên A và để ý hành vi của A. Phát hướng dẫn 
cho học viên B. Lặp lại hướng dẫn cho hoạt động này và bắt đầu cuộc phỏng 
vấn thứ hai.

2.2 Thuyết trình về tác động của quyền lực (20 phút) 

Sau khi cả hai cuộc phỏng vấn đã hoàn thành, tổng hợp các ý kiến phản hồi về 
các hành vi khác nhau của các học viên đã thu thập được và họ cảm thấy thế 
nào về cuộc phỏng vấn này.

Hỏi học viên về lý do tại sao việc hiểu rõ vai trò chuyên môn của mình, đặc biệt 
là trong bối cảnh phỏng vấn nạn nhân của mua bán người, lại quan trọng.

Giải thích rằng hoạt động này giới thiệu về tác động mà các hành vi, như ngôn 
ngữ cơ thể, tốc độ và âm điệu, có thể gây ra tác động về quyền lực. Chúng ta sẽ 
tìm hiểu thêm về nội dung này, nhưng trước hết chúng ta cần hiểu về tác động 
của quyền lực là gì và chúng được hình thành như thế nào.

Chiếu slide và yêu cầu các học viên thảo luận theo cặp
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Thảo luận

“Quyền lực là gì:”

Quyền lực

• Tự do đưa ra lựa chọn về cuộc đời

mình

• Quyền đưa ra lựa chọn về cuộc đời

của người khác

• Tiền và tiếp cận đến các nguồn lực

Lưu ý đối với giảng viên  

Một số hình thức của quyền lực sẽ được liệt kê ở slide tiếp theo
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Quyền lực

“Năng lực hoặc khả năng định hướng hoặc tác động đến hành vi của những

người khác hoặc diễn biến sự việc.”

(Oxford Dictionary. Com)

Quyền lực...
● Có tính vật chất: có thể thực hiện bằng cách sử dụng sức mạnh thể chất,

vũ lực hoặc bằng cách tạo điều kiện tiếp cận tự nhiên hoặc tiếp cận hạn chế
tới các nguồn lực

● Được xây dựng mang tính xã hội: mất cân bằng giới trong xã hội phụ hệ

● Mang tính cảm xúc: sử dụng các cơ chế cảm xúc như tạo ra nỗi sợ

● Có thể quan sát được: bằng cách tạo ra vẻ ngoài quyền lực trong cách
hành xử của một người hoặc thông qua vị trí quyền lực có được, như cán
bộ thực thi pháp luật

● Có tính động: quyền lực thay đổi, quyền lực có thể được tạo ra và có thể bị
mất đi
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Thảo luận

“Bạn có quyền lực gì hoặc được coi là có quyền lực gì

ở vị trí công việc của mình?”

Quyền lực/ Quyền lực mặc định của cán bộ thực thi
pháp luật

• Quyền quyết định về cuộc sống của mọi người (theo luật)

• Có thể hạn chế tự do (theo luật)

• Có thể dùng vũ lực (theo luật)

• Nhận thức về quyền lực thực thi pháp luật phụ thuộc vào hoàn cảnh địa phương

và trải nghiệm cá nhân

• Điều kiện xã hội củng cố quyền lực thực thi pháp luật, tức là

o Mô tả của truyền thông

o Cách cộng đồng nhìn nhận về lực lượng hành pháp (tích cực, tiêu cực, v.v…)

o Lịch sử trải nghiệm của địa phương về hoạt động hành pháp, ví dụ: phản ứng

với tình trạng bất ổn dân sự hoặc với các vụ việc tham nhũng của cảnh sát

Lưu ý đối với giảng viên  

Chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận theo từng cặp và đưa ra ý kiến.
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Thảo luận

“Điều gì có thể tác động đến cách các nạn nhân của Mua bán người

hoặc các loại tội phạm khác cảm nhận về quyền lực của chính mình?”

Lưu ý đối với giảng viên  

Chiếu slide và yêu cầu học viên thảo luận theo cặp.  

Sau đó yêu cầu học viên phản hồi và tổng hợp ý kiến trên slide.

Các nạn nhân và Quyền lực hành pháp

Nạn nhân có nhiều cảm xúc khi tiếp xúc với lực lượng hành pháp

• Cảm thấy tội lỗi vì hành vi phạm tội mà họ bị ép buộc thực hiện

• Đáp ứng tác động của quyền lực mang tính xã hội, như dựa trên giới và 

tuổi tác

• Căng thẳng và tổn thương tâm lý phản ánh trong cảm xúc và cảm giác

bất lực

• Đáp ứng với nhận thức/trải nghiệm có tác động của xã hội về lực lượng

hành pháp

Thường là sự pha trộn phức tạp của các cảm xúc trên
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Giao tiếp có ý thức
Lưu ý rằng ngôn ngữ cơ thể và lời nói của bạn ảnh hưởng đến tác động quyền lực

Giọng nói:

• Âm lượng, tốc độ nói

Ngôn từ:

• Ngôn ngữ có dễ hiểu không? Tức là không dùng các thuật ngữ chuyên ngành hoặc từ

ngữ cao siêu nhưng cũng không tỏ vẻ bề trên

Ngôn ngữ cơ thể:

• Khoanh tay so với thả lỏng cánh tay/mở lòng bàn tay

• Ngả về phía trước bao xa, để cho thấy sự chú ý hoặc đe doạ

Vị trí ngồi trong phòng lấy lời khai:

• Ngồi đối diện hay bên cạnh

• Lưu ý không ngồi ở vị trí chắn cửa/lối thoát hiểm đối với nạn nhân

Lưu ý đối với giảng viên 

Giải thích rằng việc hiểu được tác động của quyền lực có thể giúp cán bộ thực 
thi pháp luật đồng cảm với nạn nhân mà họ phỏng vấn và tự nhận thức về tác 
động của hành vi và quyền lực mặc định ảnh hưởng đến họ.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Pathuumporn Thongking
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Chuyên đề Ba
Lấy lời khai: 
Mô hình PEACE 

Mục đích: nhằm áp dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm 
để lấy lời khai nạn nhân của mua bán người và những đối tượng dễ bị tổn 
thương khác

Mục tiêu học tập:
Kết thúc phần này, các học viên sẽ có thể……

● Nhớ được các yếu tố của mô hình PEACE
● Mô tả các kỹ thuật thực tiễn tốt nhất đối với mỗi mức của mô hình PEACE

Thời gian: 110 phút

Các chuyên đề vào buổi chiều của Ngày 4 sẽ cộng thêm 3,5 tiếng - để bù giờ, 
không thực hiện ôn tập cuối ngày vào ngày này. Các hoạt động của Ngày 5 sẽ 
giúp học viên có nhiều cơ hội để ôn lại nội dung này.

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình

Hướng dẫn chuẩn bị

Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

1. Giới thiệu mô 
hình PEACE và 
Lập kế hoạch & 
Chuẩn bị

Giới thiệu tổng quan mô hình PEACE và nội 
dung Lập kế hoạch & Chuẩn bị 

20
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PEACE

Planning
(lập kế hoạch)

Engage and 
Explain

(tiếp xúc và 
giải thích)

Account
(tường thuật)

Closure
(kết thúc)

Evaluation
(đánh giá)

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

2. Tiếp xúc và Giải 
thích

3. Giải trình, Kết 
thúc và Đánh giá  

4. Kết thúc và 
Đánh giá  

Tìm hiểu giai đoạn Tiếp xúc và Giải thích của 
mô hình PEACE 

Giới thiệu tổng quan về các giai đoạn Tường 
thuật, Kết thúc và Đánh giá của mô hình 
PEACE 

Giới thiệu tổng quan về giai đoạn Kết thúc 
và Đánh giá của mô hình PEACE 

60

20

10

Hoạt động một: Giới thiệu mô hình PEACE và bước lập kế hoạch - chuẩn bị

Thời gian: 20 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1.1 Thuyết trình 
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Lập kế hoạch và chuẩn bị
• Hồ sơ học viên và các nhu cầu về nhạy cảm giới

• Bảo vệ người lớn và trẻ em dễ bị tổn thương
o Làm việc với các chuyên gia và dịch vụ dành cho trẻ em
o Sức khỏe tâm thần/tổn thương tâm lý

§ Giao tiếp có ý thức
§ Liên kết với các nguồn khác

• Đánh giá rủi ro
o Nạn nhân
o Cán bộ

• Kiến thức hiện có về vụ việc và lỗ hổng/cần có gì

• Địa điểm lấy lời khai – phù hợp với nhu cầu của nạn nhân

• Ai sẽ thực hiện lấy lời khai (lưu ý về giới)

• Hình thức lưu lại cuộc lấy lời khai

Lưu ý đối với giảng viên  

Giải thích rằng mô hình PEACE là phương pháp tiếp cận được sử dụng rộng rãi 
và toàn cầu trong các tình huống thực thi pháp luật. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng 
nội dung một cách chi tiết hơn. 

Lưu ý đối với giảng viên  

Hồ sơ và nhu cầu của học viên: lưu ý học viên về phương pháp tiếp cận lấy nạn 
nhân/người bị hại làm trung tâm và các nhu cầu toàn diện của nạn nhân cần 
xem xét

Bảo vệ trẻ em: làm việc với trẻ em cần có các kiến thức chuyên môn và đào 
tạo bài bản. Nếu có thể, thành viên của đơn vị hành pháp nên có đại diện từ tổ 
chức về quyền trẻ em/quyền con người hoặc các chuyên gia về pháp lý để làm 
việc với trẻ em. 

Sức khoẻ tâm thần và sang chấn tâm lý: việc thực hiện lấy lời khai thường khó 
khăn hơn đối với nạn nhân là trẻ em gái hoặc trẻ em trai về việc nhớ lại những 
sang chấn và trải qua những cảm giác như xấu hổ và tội lỗi vì những hành động 
mà các em bị ép buộc phải làm. Đây là một phần không thể tránh khỏi của quá 
trình cần thực hiện để thu thập thông tin về tội phạm. Tuy nhiên, các chiến lược 
để giảm thiểu tác động tiêu cực có thể bao gồm giao tiếp có ý thức trong các 
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câu hỏi được hỏi và cách các em được hỏi cũng như liên kết với các dịch vụ hỗ 
trợ trẻ em khác.

Đánh giá rủi ro: đánh giá rủi ro cần được thực hiện để đảm bảo an toàn và an 
ninh cho nạn nhân và các nhân viên liên quan

Kiến thức đã có: chúng ta có có sẵn kiến thức gì về vụ việc? Và lỗ hổng về kiến 
thức là gì và cần thêm kiến thức gì?

Địa điểm lấy lời khai: có an toàn và phù hợp với nạn nhân không, như nạn nhân 
có cần một căn phòng có cửa sổ và phòng đó có cửa sổ không. 

Lưu ý về giới: Ai sẽ thực hiện lấy lời khai: hãy nghĩ về các động lực xã hội, ví dụ 
một phụ nữ những người đàn ông bóc lột tình dục sau đó được các cán bộ hành 
pháp là nam giới lấy lời khai. Trong các tình huống không có cán bộ hành pháp 
là nữ giới, có thể kêu gọi sự hỗ trợ của một tổ chức đối tác đáng tin cậy.

Ghi lại cuộc lấy lời khai như thế nào: ghi âm/ ghi hình/ viết biên bản - hãy nghĩ 
về những tác động mà phương pháp này đối với động lực và chất lượng của 
bằng chứng. Ví dụ: mọi người cư xử khác nhau khi họ được ghi hình, trong khi 
lấy lời khai bằng cách ghi lại biên bản lại có chiều sâu và độ chính xác nhất định. 

1.2 Làm việc theo cặp: Lập kế hoạch và chuẩn bị (20 phút)

Thông báo với học viên sẽ tiếp tục trở lại với nghiên cứu tình huống Mất tích 
ở Pedwar, sử dụng tài liệu báo cáo cảnh sát số 2.4.1 Cập nhật về vụ mất tích ở 
Pedwar (đã được sử dụng ở Ngày 2). Yêu cầu học viên phản hồi về danh sách ở 
slide “Lập kế hoạch và chuẩn bị” và thảo luận về việc cần lưu ý gì trong nghiên 
cứu tình huống này.

Sau 10 phút, yêu cầu học viên phản hồi.

Hoạt động Hai: Tiếp xúc và giải thích

Mục đích: nghiên cứu về bước tiếp xúc và giải thích trong mô hình PEACE

Thời gian: 60 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

2.1 Thuyết trình (5 phút)
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Tiếp xúc và giải thích

• Đưa (và trao quyền để) nạn nhân tham gia vào quy trình, đảm bảo là họ

nhận thức đầy đủ về cảm thấy thoải mái với quy trình

• Tự nhận thức về tác động quyền lực và sử dụng các kỹ thuật giao tiếp

cũng như ngôn ngữ hình thể để quản lý tác động một cách tích cực

• Chuyển quyền kiểm soát cho nạn nhân/ người được lấy lời khai

Lưu ý đối với giảng viên  

Giải thích rằng việc trao quyền thường không nằm trong trong mô hình PEACE, 
khi chúng ta nói về phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm, vai trò 
của người lấy lời khai là thực hiện quá trình mà trong đó nạn nhân cảm thấy 
được khuyến khích chia sẻ câu chuyện của mình. Có thể sử dụng các kỹ thuật 
sau đây:

Phục hồi nhận thức

• Dựa trên các nghiên cứu tâm lý học nhận thức về phục hồi trí nhớ

• Nhận thức rằng trí nhớ được hình thành sử dụng cả năm giác quan

• Sử dụng bốn cách ghi nhớ chính – các hệ thống ghi nhớ hoặc khôi phục

thông tin trong trí não

○ Phục hồi tâm thần về môi trường cá nhân và hoàn cảnh cá nhân

○ Báo cáo chi tiết

○ Mô tả sự kiện theo trình tự khác nhau

○ Báo cáo về sự việc từ các góc độ khác nhau
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Phục hồi tâm trí về trạng thái môi trường và bối cảnh

cá nhân vào lúc sự việc xảy ra
Người lấy lời khai hỗ trợ người

được lấy lời khai nhớ lại hành vi 

phạm tội/tình huống dựa trên việc

sử dụng cả năm giác quan

• Thị giác

• Thính giác

• Xúc giác (nhiệt độ, cảm

giác/cảm xúc, v.v...)

• Khứu giác

• Vị giác

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

2.2 Phục hồi tâm trí về trạng thái môi trường và bối cảnh cá nhân vào lúc sự 
việc xảy ra (20 phút)

Cách tốt nhất để minh họa về lấy lời khai theo nhận thức là trải nghiệm. Giảng 
viên thông báo sẽ dẫn học viên đi qua các giai đoạn khác nhau của cuộc lấy lời 
khai theo mô hình nhận thức bằng cách dùng một kỷ niệm đẹp. 

Yêu cầu học viên nghĩ về một kỷ niệm đẹp họ đã có trong cuộc đời, có thể sử 
dụng các gợi ý sau đây:

● Lễ tốt nghiệp 
● Một chuyến đi đáng nhớ với gia đình/bạn bè
● Một buổi tổ chức sinh nhật 

Lúc này, tốt nhất là giảng viên ngồi trước lớp học trong tư thế thoải mái, cởi mở.

Yêu cầu học viên hít thở sâu, thư giãn, có thể nhắm mắt nếu muốn.

Yêu cầu học viên chọn một kỷ niệm đẹp rồi nghĩ về các câu hỏi sau:
● Sự kiện đó xảy ra khi nào?
● Sự kiện đó là gì và tại sao bạn ở đó?
● Nghĩ về những điều bạn đã thấy? 
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● Bạn đã ở đâu và với ai? 
● Xung quanh bạn là màu gì và hình dạng gì?
● Bạn có thể nghe thấy những âm thanh gì? Con người? Thiên nhiên? Âm 

nhạc? 
● Ở đó có mùi vị gì đặc biệt không?
● Bạn có cảm xúc gì khi nghĩ về kỷ niệm này? 
● Cảm xúc của bạn có thay đổi khi nghĩ về kỷ niệm đó không? 
● Có xảy ra việc gì thay đổi kỷ niệm đó không?
● Hãy dành thời gian vẽ ra một bức tranh càng chi tiết càng tốt.

Giảng viên đọc các câu hỏi một cách chậm rãi và dành thời gian sau mỗi câu hỏi 
để học viên có thời gian suy nghĩ về kỷ niệm của mình.

Khi đọc xong câu hỏi cuối cùng, yêu cầu học viên dừng suy nghĩ, tập trung lại và 
hỏi về cảm nhận của họ.

Hỏi xem kỷ niệm của họ phong phú như thế nào và họ thấy điều gì hữu ích khi 
nhớ lại những kỷ niệm đó. 

Lưu ý đối với giảng viên  

Đây có thể sẽ là một bài tập rất hiệu quả và cần được thực hiện một cách tế 
nhị và nhẹ nhàng. Nhấn mạnh là chúng ta không yêu cầu cán bộ hành pháp sử 
dụng một phương pháp thiền có hướng dẫn, trên thực tế, việc này không phù 
hợp. Tuy nhiên, hoạt động này cho thấy có thể gợi lại trí nhớ một cách rõ ràng 
nếu như ai đó được hướng dẫn để sử dụng tất cả năm giác quan; vì hai lý do 
sau đây:

● Nhằm hỗ trợ các cán bộ về tính hiệu quả của kỹ thuật đặt câu hỏi
● Nhằm tăng cường sự đồng cảm đối với các cán bộ khi nhận thức quá 

trình lấy lời khai chứa nhiều cảm xúc như thế nào và do đó có nguy cơ 
lặp lại sự tổn thương thông qua cách đặt câu hỏi.
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Báo cáo chi tiết
• Báo cáo càng chi tiết càng tốt, ngay cả những chi tiết có vẻ nhỏ nhặt, vì nó có

thể giúp khôi phục những khía cạnh liên quan và quan trọng của trí nhớ

Lưu ý đối với giảng viên  

Để minh họa điều này, giảng viên có thể mời một học viên kể lại một kỷ niệm 
mà họ nghĩ đến trong hoạt động trước hoặc kể lại hành trình của họ trên đường 
đến lớp tập huấn vào sáng hôm đó.

Hãy để học viên kể về những kỷ niệm/ hành trình của họ, nhưng trong lúc họ 
kể, giảng viên nhẹ nhàng ngắt lời khi thích hợp và hỏi để biết thêm chi tiết. Ví 
dụ như, nếu như họ kể lại việc bắt một chiếc taxi để đi đến lớp tập huấn, có thể 
hỏi thêm, taxi của công ty nào, người tài xế trông ra sao, họ đã nói chuyện gì và 
đã đi tuyến đường nào

Minh họa hoạt động này cho đến khi làm rõ nội dung yêu cầu. Sau đó yêu cầu 
học viên giải thích:

● Quá trình này khiến họ cảm thấy thế nào?
● Kỹ thuật này có giúp họ nhớ mọi thứ một cách chi tiết hơn không?

Giải thích rằng đôi khi trong quá trình này, mọi người có thể cảm thấy áp lực 
hoặc đánh đố. Cần chú ý đặt câu hỏi một cách nhẹ nhàng theo hướng khiến 
người được lấy lời khai cảm thấy thoải mái để kể về những kỷ niệm của mình.

2.3 Nhiệm vụ: Báo cáo chi tiết (15 phút)

Chiếu slide và giải thích báo cáo chi tiết là gì.
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Lưu ý đối với giảng viên  

Giải thích rằng hình thức giúp tìm hiểu “tác động tức thì”, một xu hướng mà con 
người nhớ lại những điều mới xảy ra rõ ràng hơn. Yêu cầu nạn nhân nhớ về một 
sự việc ngược dòng thời gian sẽ giúp tìm hiểu điều này.

2.5 Báo cáo sự việc từ góc nhìn khác nhau (15 phút)

2.4 Mô tả các sự kiện theo trình tự khác nhau (5 phút)

Mô tả các sự kiện theo những trình tự khác nhau

• Theo trình tự thời gian

• Ngược dòng thời gian

Báo cáo sự việc từ góc nhìn khác nhau

Hình thức này giúp các nạn nhân nghĩ sâu về toàn cảnh, bao gồm tình huống

sẽ như thế nào qua góc nhìn của người khác
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Lưu ý đối với giảng viên  

Yêu cầu học viên lại thư giãn và nhớ về ký ức mà họ đã sử dụng trong hoạt động 
trước. Lúc này, sẽ hữu ích nếu giảng viên nhắc lại một số gợi ý để gợi lại kỷ niệm 
đó như. Ví dụ, giảng viên có thể hỏi kỷ niệm đó diễn ra ở đâu? Có cảnh gì và âm 
thanh gì?...

Khi học viên thư giãn và nghĩ về các sự kiện đó, yêu cầu họ xác định xem ai đã 
ở đó và nghĩ xem tình huống đó được nhìn nhận như thế nào qua góc nhìn của 
người đó, trong đó có cả quan điểm của học viên về tình huống đó. Nếu không 
có ai xuất hiện, học viên có thể tưởng tượng tình huống đó sẽ như thế nào từ 
góc nhìn của người khác. 

Sau vài phút, mời học viên tập trung về phòng học và hỏi họ về những cảm xúc 
của họ sau trải nghiệm này.

Yêu cầu học viên trao đổi với người ngồi cạnh mình về việc họ cảm thấy thế nào 
và việc áp dụng kỹ thuật được sử dụng như thế nào khi lấy lời khai nạn nhân.

Yêu cầu các nhóm phản hồi.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Giai đoạn Tường thuật

• Giai đoạn Tiếp xúc và Giải thích tập trung nhắc lại và khám phá, cũng

như giai đoạn Tường thuật, nhưng

• Giai đoạn Tường thuật tập trung phát triển thành một bản tường thuật

xúc tích về các sự kiện theo trình tự diễn ra.

Hoạt động Ba: Tường thuật, Đánh giá và kết thúc

Mục đích: Giới thiệu tổng quan về các giai đoạn Tường thuật, Đánh giá và Kết 
thúc trong mô hình PEACE

Thời gian: 20 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

3.1 Thuyết trình (10 phút)

Giải thích rằng, đôi khi khó xác định khi nào giai đoạn tiếp xúc và giải thích 
chuyển sang giai đoạn tường thuật; và trong thực tế, một người có thể ở cả hai 
giai đoạn cùng một lúc.

Sự khác biệt chính trong các định nghĩa là giai đoạn Tường thuật bắt đầu khi có 
sự tường thuật ngắn gọn trong khi giai đoạn Tiếp xúc và Giải thích liên quan đến 
các chiến lược khám phá và mở khóa ký ức.

Để phân biệt về khái niệm của giai đoạn đánh giá đó là thời điểm những nhận 
định ngắn gọn được đưa ra nhanh chóng khi giai đoạn tiếp cận thiết lập chiến 
lược mở khoá ký ức.
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Các ví dụ về câu hỏi

• Tự do hồi tưởng: Bạn có thể giải thích tình huống đó không?

• Câu hỏi mở: “Bạn đã gặp người đàn ông đó như thế nào?”

• Câu hỏi đóng: “Anh ta có đánh bạn không?”

Hướng dẫn dành cho giảng viên

3.2 Làm việc theo cặp (10 phút)

Hỏi học viên xem họ có nghĩ ra các ví dụ cho mỗi loại câu hỏi và thảo luận với 
người ngồi bên cạnh.

Yêu cầu học viên phản hồi về những ý tưởng liên quan đến các câu hỏi

Đặt câu hỏi cho kết cấu của giai đoạn tường thuật

Bắt đầu bằng câu hỏi bao quát và thu hẹp dần về chi tiết sử dụng các kỹ thuật

đặt câu hỏi:

• Tự do hồi tưởng: cơ hội để nạn nhân tự do hồi tưởng về sự kiện

• Các câu hỏi mở: các câu hỏi về chủ đề, cho phép trả lời dài:
o Ai?
o Cái gì?
o Khi nào?
o Ở đâu?
o Vì sao?
o Như thế nào?

• Câu hỏi đóng: các câu hỏi cần câu trả lời cụ thể, thường là câu trả lời ngắn
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Giải thích rằng người lấy lời khai cần chú ý không hỏi những câu hỏi không phù 
hợp có thể kỳ thị phần trả lời của nạn nhân

Hoạt động Bốn: Kết thúc và đánh giá

Mục đích: Nhằm cung cấp một cách tổng quan về giai đoạn kết thúc và đánh giá 
trong mô hình PEACE

Thời gian: 10 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

4.1 Thuyết trình 

Những câu hỏi không phù hợp

• Lựa chọn bắt buộc

• Nhiều câu hỏi

• Câu hỏi mang tính dẫn dắt
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Đánh giá

• Cần được thực hiện sau mỗi lần lấy lời khai để đánh giá quy trình (điều

đã làm tốt, điều cần cải thiện)

• Cần liên tục thực hiện lại đánh giá rủi ro hoặc chỉnh sửa dựa trên bất kỳ

thông tin mới nào

• Đánh giá những “nhu cầu” phát sinh của nạn nhân dựa trên bất kỳ thông

tin mới nào

• Xác định các hành động tiếp theo và ai cần tham gia

Kết thúc

• Cảm ơn người tham gia lấy lời khai/nạn nhân vì đã chia sẻ

• Tóm tắt những điểm chính của cuộc lấy lời khai để xác nhận hiểu rõ thông

tin tiếp nhận

• Hỏi nhân chứng nếu họ có thêm bất kỳ câu hỏi nào

• Giải thích với nạn nhân về các bước tiếp theo của quy trình

• Nạn nhân cũng có cơ hội đưa ra “chia sẻ cá nhân”, đây là chia sẻ về tác

động của sự kiện đối với cá nhân họ (chủ quan so với khách quan)

• Nạn nhân có thể đăng ký với bất kỳ dịch vụ và hỗ trợ nào có thể giúp đỡ họ
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Chuyên đề Bốn
Đóng vai lấy lời khai và 
ôn tập 

Mục đích: Sử dụng phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm để lấy 
lời khai các nạn nhân của mua bán người và những người dễ bị tổn thương khác

Mục tiêu học tập:
Khi kết thúc chuyên đề này, học viên sẽ …

● Thực hành áp dụng các yếu tố của Mô hình PEACE và các kỹ thuật lấy lời 
khai

● Đánh giá phần thực hành và rút bài học kinh nghiệm

Thời gian: 90 phút 

(Các phiên học buổi chiều được bổ sung thêm thời gian lên đến 3.5 giờ - đề bù 
thời gian cho hoạt động này, sẽ không thực hiện phần ôn bài cuối ngày; các hoạt 
động vào Ngày 5 sẽ có cơ hội để ôn bài). 

Mô tả nguồn tài liệu

Thuyết trình 

4.4. 1 Phân vai A
4.4. 2 Phân vai B
4.4.3 Sự khác biệt 
giữa Phân vai A và 
Phân vai B

In 4.4.1 cho nửa số học viên và 4.4.2 cho nửa số 
còn lại.
In 4.4.3 cho học viên nào mong muốn.

Hướng dẫn chuẩn bị
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Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

1. Đóng vai: 
Lấy lời khai Cô 
gái mất tích ở 
Pedwar 

2. Thảo luận và 
phản hồi

Áp dụng kỹ năng lấy lời khai từ các phần 
trước 

Phản hồi về nhiệm vụ đóng vai và xác định 
bài học kinh nghệm

60

30

Lưu ý đối với giảng viên  

Hoạt động này được thiết kế để đẩy học viên ra khỏi vùng thoải mái của họ, với 
mục đích làm tăng sự đồng cảm với nạn nhân/người bị hại. Tuy nhiên điều quan 
trọng là giảng viên cần quản lý các hoạt động một cách tế nhị. Giải thích rằng 
các hoạt động này được thiết kế để khiến người tham gia cảm thấy khó chịu vì 
chúng ta cần đẩy họ ra khỏi vùng thoải mái để học các kỹ thuật lấy lời khai một 
cách có hiệu quả. Giảng viên cần đảm bảo học viên cảm thấy an toàn để thực 
hiện hoạt động này. Ví dụ, nếu những học viên cảm thấy không thoải mái hoặc 
xúc động trong quá trình hoạt động thì họ có thể rời lớp học. 

Hoạt động Một: Đóng vai: Lấy lời khai cô gái mất tích ở Pedwar

Mục đích: Nhằm áp dụng các kỹ năng lấy lời khai từ những phần trước

Thời gian: 60 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

1.1 Nhiệm vụ: Đóng vai lấy lời khai

Giải thích với học viên: trong bài tập này, chúng ta sẽ trở lại thời gian gần nhất 
của nghiên cứu tình huống về vụ mất tích ở Pedwar.
Chia học viên thành từng cặp và giải thích rằng họ sẽ đóng hai vai. Trong khi 
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đóng vai, học viên sẽ có cơ hội vào vai người bị hại/nạn nhân và cán bộ hành 
pháp.
Để hoạt động đạt hiệu quả, giảng viên không được nói cho học viên biết chi 
tiết về việc họ cần phải làm gì cho đến khi họ cần biết ở mỗi giai đoạn của hoạt 
động. Cần tuân thủ các hướng dẫn dưới đây:

1. Hỏi mỗi cặp về việc đóng vai A hoặc B
2. Đối với vai đầu ti ên, học viên A sẽ vào vai người bị hại/nạn nhân và học 

viên B vào vai cán bộ hành pháp 
3. Phát tài liêu 4.4.1 Phân vai A cho người bị hại/nạn nhân
4. Giải thích rằng học viên A cần đọc tờ phân vai nhưng không được cho 

học viên B biết nội dung đó 
5. Hướng sự chú ý của học viên B vào slide trình bày

Vai trò của cán bộ hành pháp
Bạn cần thực hiện những nội dung sau:

• Lên kế hoạch lấy lời khai: xem lại thông tin mà

bạn đã biết về vụ việc này dựa theo tài liệu

được phát trước đó:

o Cần xem xét những gì liên quan đến nạn

nhân/người bị hại?

o Nên đặt câu hỏi gì?

• Sử dụng các kỹ thuật lấy lời khai đối với người

bị hại/nạn nhân (ví dụ như phục hồi nhận thức, 

trình tự thời gian...) 

• Ghi lại cuộc lấy lời khai

6. Học viên có 20 phút để ti ến hành lấy lời khai nạn nhân/người bị hại và 
ghi lại các thông ti n họ có được.

7. Sau 20 phút, giảng viên cần thu lại tài liệu 4.4.1 Thẻ phân vai A (mặc dù 
các cặp có thể có thông ti n mà cán bộ hành pháp đã viết ra)

8. Tiếp đó phát tài liệu số 4.4.2 Thẻ phân vai B
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9. Nhắc lại hướng dẫn tương tự với phân vai A (mặc dù lúc đó học viên A là 
cán bộ hành pháp còn học viên B là nạn nhân/người bị hại) 

10. Sau 20 phút, thu lại tài liệu 4.4.2 Thẻ phân vai B
11. Giờ đây 2 học viên chỉ còn báo cáo của cán bộ hành pháp có thông tin về 

lời khai của nạn nhân/người bị hại trong cuộc lấy lời khai
12. Yêu cầu 2 học viên so sánh các cuộc lấy lời khai và xác định những nội 

dung khác nhau, cho họ thêm 10 phút
13. Sau 10 phút, nghe câu trả lời của 2 học viên, nội dung về sự khác biệt 

được ghi trong thẻ 4.4.3 Sự khác biệt giữa phân vai A và B. Giảng viên có 
thể sử dụng nội dung trong thẻ này để hướng dẫn thảo luận hoặc có thể 
đưa cho 2 học viên đóng vai để họ xem. 

Lưu ý đối với giảng viên 

Mọi người sẽ cảm thấy thú vị khi nghe các nội dung chi tiết đã bị bỏ lỡ, nhấn 
mạnh rằng những thông điệp/chi tiết quan trọng thường xuất hiện trong những 
chi tiết nhỏ nhất. Ghi lại càng nhiều thông tin càng tốt để có thể truy dấu đối 
tượng tình nghi khác hoặc xác định chứng cứ có thể sử dụng trước toà nếu cần 
thiết.

Giảng viên có thể nhận thấy qua phần phản hồi là học viên có đưa ra nhận định 
của mình dựa trên những kiến thức trước đó, cần nêu rõ, như đã nói trong suốt 
khoá học, chúng ta cần cẩn thận với niềm tin của chúng ta, cách chúng ta nhìn 
nhận thế giới và cách chúng ta đưa giả định khi đóng vai cán bộ hành pháp. 

Hoạt động Hai: Thảo luận và phản hồi 

Mục đích: Phản hồi lại hoạt động phân vai và rút ra những bài học kinh nghiệm.

Thời gian: 30 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

2.1 Phản hồi và ôn tập (30 phút)
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Phản hồi

• Bạn cảm thấy thế nào khi đóng vai nạn nhân/người bị hại?

• Bạn cảm thấy thế nào khi đóng vai cán bộ hành pháp? 

• Điều gì gây khó khăn và vì sao?

• Bạn rút ra bài học gì để nâng cao kỹ thuật lấy lời khai của bản thân trên

thực tế? 

Trình chiếu slide và yêu cầu học viên dành 15 phút để thảo luận theo cặp về các 
câu hỏi sau đây.

Ảnh: UNODC/ UN Women/ Ploy Phutpheng
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Chuyên đề Một
Ôn tập và kế hoạch 
hành động 

Chuyên đề này dành để:

● Ôn lại nội dung đã học trong tuần, và
● Phản hồi về cách thực hiện việc học như thế nào

Mục đích: Nhằm ôn lại nội dung của khoá học và xây dựng kế hoạch hành 
động để thực hiện những nội dung đã học

Mục tiêu học tập:
Trong phần này, học viên sẽ…

● Nhớ được nội dung chính đã học trong toàn khoá
● Xây dựng một kế hoạch hành động để thực hiện các nội dung đã học

Thời gian: 120 phút 

NGÀY NĂM

5.2.1 Các câu hỏi gợi 
mở để lập kế hoạch 
hành động

Mỗi đại biểu một câu

Mô tả nguồn tài liệu Hướng dẫn chuẩn bị
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Hoạt động Một: Ôn tập

Mục đích: Nhằm ôn lại những nội dung chính của khoá học.

Thời gian: 20 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên

1.1 Nói nhanh 

Chia học viên thành hai nhóm và yêu cầu họ đứng thành hai hàng, đối mặt 
nhau, gọi là nhóm A và nhóm B

Giải thích:

● Các học viên sẽ được phát các chủ đề khác nhau để nói trong một phút, 
có kiểm soát thời gian.

● Các hàng A và B sẽ lần lượt đóng vai người nghe và người nói.

● Người nghe cũng có thể hỏi nếu người nói không biết nói gì

● Khi đã trình bày xong một chủ đề, sẽ có khẩu lệnh “di chuyển" và các 
thành viên của nhóm A sẽ di chuyển đến chỗ đối tác tiếp theo (hàng B sẽ 
luôn đứng im tại vị trí của mình)

Tổng quan

Hoạt động Mục đích Thời gian
(phút)

1. Ôn tập

2. Trò chơi đố vui 
ném bóng 

3. Kế hoạch hành 
động 

Ôn lại nội dung chính đã học trong toàn 
khoá 

Ôn lại và kiểm tra về các khái niệm những 
nội dung chính của khóa học  

Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện 
việc học 

20

45

55
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Ví dụ: 

Yêu cầu hàng A là những người nói về chủ đề đầu tiên và hàng B là người nghe

Sau một phút, ra khẩu lệnh “dừng" và “di chuyển"

Hàng A sẽ di chuyển theo hàng dọc còn hàng B thì đứng nguyên tại chỗ

Tiếp đó đến lượt hàng B là người nói và hàng A là người nghe

Và cứ thế tiếp tục cho đến khi tất cả các chủ đề đều đã được đề cập

Hoạt động Hai: Trò chơi đố vui ném bóng

Mục đích: Nhằm ôn tập và kiểm tra các khái niệm học viên đã học từ khoá học.

Thời gian: 45 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

2.1 Trò chơi đố vui ném bóng 

Trước khi vào phần này, giảng viên nên chuẩn bị đủ các câu hỏi cho mỗi học viên 
một câu, ghi trên một mảnh giấy

Gấp các mảnh giấy rồi đặt vào một cái bát hoặc một cái mũ

Yêu cầu học viên đứng thành vòng tròn lớn và họ sẽ chuyền bát, mỗi người lấy 
một mảnh giấy.

Giảng viên đứng ở giữa vòng tròn và ném bóng cho học viên, khi một học viên 
bắt được bóng thì họ phải đọc câu hỏi ghi trên giấy và trả lời câu đó. Nếu họ 
không biết câu trả lời thì giảng viên sẽ đề nghị cả nhóm hỗ trợ. 

2.2 Bộ kỹ năng ôn tập

Yêu cầu học viên ôn lại bộ kỹ năng cho đơn vị/cá nhân thực thi pháp luật mà 
họ đã xây dựng từ đầu tuần (luôn được treo trên tường của lớp học). Hỏi học 
viên xem họ có muốn thêm hoặc thay đổi nội dung gì trên tấm poster khi hoàn 
thành khóa học 

Hỏi học viên kỹ năng về giới của họ có thay đổi gì sau khóa học không.
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2.3 Đánh giá cuối khóa học

Giảng viên cần tổng hợp đánh giá của học viên sau khi kết thúc Mô-đun này 
theo phương pháp đánh giá và mẫu đánh giá từ cơ quan của họ.

Hoạt động Ba: Lập kế hoạch hành động

Mục đích: Nhằm xây dựng một kế hoạch hành động để thực hiện các nội dung 
đã học.

Thời gian: 55 phút 

Hướng dẫn dành cho giảng viên 

3.1 Kế hoạch hành động (20 phút)

Phát cho học viên 3.3.1 Kế hoạch hành động và giải thích rằng tài liệu này có các 
câu hỏi ôn tập và bản mẫu kế hoạch hành động. Học viên có 20 để tự ôn tập và 
hoàn thành mẫu này.

3.2 Thảo luận chung  (35 phút)

Mời học viên chia sẻ kế hoạch hành động của mình nếu họ cảm thấy thoải mái 
trả lời các câu hỏi cuối cùng.

Hỏi học viên về những thách thức mà họ có thể thấy trong việc thực hiện việc 
học và nhân cơ hội này thảo luận về các chiến lược thay thế với cả lớp.
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Tài liệu tập huấn 
PHỤ LỤC
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1.2.1 Câu đố về Mua bán người và Đưa người di cư trái phép 

Hành vi

Mục đích

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Phương thức

Địa lý

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Tình trạng trở thành 
nạn nhân

Đưa người di cư 
trái phép 

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Mua bán người 

Đưa người 
qua biên giới 

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Tuyển mộ, vận chuyển, 
chuyển giao, chứa chấp, 

tiếp nhận

Đưa người 
qua biên giới 

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Nhằm đạt được lợi ích 
về tài chính hoặc lợi ích 
vật chất khác trực tiếp 

hoặc gián tiếp 

Luôn liên quan 
đến vượt biên 

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Có thể vượt qua biên 
giới hoặc có thể thuộc 

một quốc gia 
Cắt ở đây
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Việc mua bán nhằm thu 
được lợi ích tài chính 

hoặc vật chất trực tiếp 
hoặc gián tiếp từ việc 
nhập cảnh trái phép 

của một (hoặc nhiều) 
cá nhân vào một quốc 

gia mà họ không phải là 
công dân hoặc thường 

trú nhân
Cắt ở đây
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Không được công nhận 
là 'nạn nhân' theo Khung 

pháp lý quốc tế nhưng 
có thể được công nhận 
là nạn nhân của các tội 

phạm khác.

Cắt ở đây
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Tuyển mộ, vận chuyển, 
chuyển giao, chứa chấp 
hoặc tiếp nhận người

Cắt ở đây
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Lừa dối, bắt buộc, gian 
lận, lạm dụng quyền lực 

hoặc ép buộc.

Cắt ở đây
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Bóc lột (bao gồm nhưng 
không giới hạn ở bóc lột 
tình dục, lao động hoặc 
dịch vụ cưỡng bức, nô 
lệ hoặc các hình thức 

tương tự như nô lệ, khổ 
sai hoặc lấy đi các bộ 

phận cơ thể)

Cắt ở đây
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Được công nhận là 'nạn 
nhân' theo Khung pháp 

lý quốc tế 

Cắt ở đây
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1.4.1 Nghiên cứu tình huống về các dấu hiệu

Tình huống A: Cô gái mất tích

Vào 11.30 tối thứ Sáu, một người phụ nữ địa phương gọi đến đơn vị của bạn 
để báo cáo về việc cháu gái 14 tuổi của bà bị mất tích. Bà ấy kể rằng buổi sáng 
hôm đó cháu gái đi học như thường lệ nhưng sau đó không về nhà. Người bà 
nói rằng đã liên lạc với tất cả các bạn bè của cháu gái mà bà biết, và mọi người 
nói là cháu bà đã không đến trường ngày hôm đó. Thêm nữa, bà kể rằng đã vào 
phòng cháu gái để kiểm tra thì không thấy quần áo của cháu gái ở trong phòng.

Hai thành viên trong nhóm của đã đến nhà của người bà 

Người bà kể lại là cuộc sống gia đình bà trong 18 tháng vừa qua rất khó khăn. 
Mẹ của cháu gái đã chết và bố thì nghiện rượu và thất nghiệp. Cháu gái và bố 
đến ở cùng bà khoảng 3 tháng nay.

Trong khi mọi người đang trò chuyện thì bố cô gái về. Ông ta cũng đã đi tìm con 
khắp nơi và đến nhà một trong những người bạn của cô gái. Khi đến đó, người 
bạn đã nói là cô con gái của ông ta có một người bạn trai quen trên mạng và họ 
thường xuyên nói chuyện trong vài tháng qua. Gần đây họ nói chuyện thường 
xuyên qua điện thoại. Người bạn không biết nhiều về cậu bạn trai đó, chỉ biết 
rằng tên là Bidur, sống ở Farville, một thành phố cách đó 300 km.

Hai cán bộ yêu cầu kiểm tra căn phòng của cô gái, người bà và người bố đã đồng 
ý.

Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, có một vài tấm poster treo trên tường như 
thường thấy trong phòng của các cô gái tuổi teen. Trong thùng rác, có một chiếc 
bì thư đã xé, bên trong không có gì ngoài biên lai có in hình lô-gô của một công 
ty đường sắt và có ghi giá vé.
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Tình huống B: Công trường xây dựng 

Đơn vị của bạn mới nhận được thông báo từ một thanh tra xây dựng ở địa 
phương. Anh ta đang quan ngại về tính hợp pháp của một công ty xây dựng 
trên địa bàn, công ty này đang thực hiện hợp đồng xây dựng một khách sạn mới 
ở khu vực này. Hầu hết các công nhân làm việc ở công trường đều là người bản 
xứ và được phép làm việc; người quản lý công trường đã cung cấp đầy đủ các 
giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, thanh tra xây dựng vẫn quan ngại về vấn đề phúc 
lợi của những công nhân này. 

Trong lần kiểm tra công trường gần đây, anh ta nhận thấy rằng nhiều công nhân 
rất gầy, có dấu hiệu mệt mỏi. Anh ta cũng để ý thấy rằng có một số người có 
nhiều vết bầm tím trên mặt. Anh ta đã cố hỏi nhưng nhưng người quản lý công 
trường nói là họ là những người dân tộc thuộc một bộ tộc ở phía nam, có tên 
là Whereville. Bạn biết được thông tin về Wherevill qua phương tiện truyền 
thông trong nước và nước này vừa bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão hồi đầu năm, 
hàng trăm người chết và 80% nhà cửa và sinh kế bị phá huỷ.

Khi thanh tra hỏi người quản lý về nơi ở của các công nhân khi làm việc cho dự 
án này, người quản lý nói là họ ở tại khách sạn của vùng này tên là Pink. Tuy 
nhiên, thanh tra biết là khách sạn này thực ra đã đóng cửa khoảng 1 tháng nay 
do bị cháy.

Có một chiếc container lớn nằm trên khu vực công trường. Người quản lý nói 
container này được sử dụng để chứa các công cụ và thiết bị làm việc; khi người 
thanh tra yêu cầu kiểm tra bên trong thì thấy bên trong container không có gì 
nhưng có mùi nước tiểu. 
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Tình huống C: Người chị họ

Hai vợ chồng người địa phương liên hệ với nhóm vì họ lo lắng về sự an toàn của 
con gái mình.

Ba tháng trước đây, họ cho phép cô con gái 15 tuổi của mình đi lên thủ đô cùng 
người chị họ. Người chị họ đó đã đến nhà chơi vào dịp năm mới và nói chuyện 
với hai vợ chồng rằng cô ấy đang làm việc ở thành phố; cô ấy đang làm việc cho 
một chủ tiệm và được trả lương cao, có nơi ăn ở tốt; người chủ đó đang cần 
tuyển thêm người làm và cô ấy muốn giới thiệu con gái họ đến đó làm việc sau 
dịp năm mới nếu họ đồng ý. 

Cô con gái thì rất muốn đi và gia đình hai vợ chồng kể rằng gia đình cũng đang 
rất nghèo và sẽ rất vui nếu có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho gia đình. 
Tuy nhiên, họ yêu cầu con gái hứa là phải gọi điện thoại về nhà mỗi tuần một 
lần và về nhà hai tháng một lần.

Sau hai tuần, họ nhận được một khoản tiền từ người chị họ, nói là người chủ 
trả trước tiền lương cho cô con gái; họ cũng đã nói chuyện điện thoại vài lần với 
con gái. Tuy nhiên, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại, cuộc gọi thường rất ngắn, 
cô con gái dường như hơi “khác thường”.

Lẽ ra cô con gái phải về thăm nhà từ bốn tuần trước, nhưng đến giờ vẫn chưa 
về. Hai vợ chồng rất lo lắng vì cũng không nhận được điện thoại của con gái 
nữa. Hai vợ chồng đã nhắn tin cho người chị họ nhiều lần nhưng không thấy 
phản hồi. Đến sáng hôm nay, họ bất ngờ nhận được điện thoại rất căng thẳng 
từ con gái. Lúc đầu, cuộc gọi giống như mọi khi, cô con gái im lặng im lặng sau 
đó đột nhiên, cô nói rất nhanh là mình thực ra không ở thành phố thủ đô mà bị 
đưa sang thủ đô của Blueland (quốc gia lân cận) và phải làm việc trong nhà máy. 
Sau đó, đường dây điện thoại bị cắt và không thể gọi lại được nữa.
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2.1.1 Vụ mất tích từ Pedwar

Sử dụng poster trình bày trước lớp về các nội dung sau:
1. Sử dụng nghiên cứu tì nh huống để tạo Ma trận biểu đồ sự kiện nhằm 

lập bản đồ thông ti n tì nh báo hiện có (tương tự như biểu đồ bên dưới).

2. Xác định các dấu hiệu liên quan cho thấy đây có thể là tội phạm mua bán 
người

3. Dựa trên Ma trận lập kế hoạch sự kiện và các dấu hiệu đã được xác định, 
xây dựng kế hoạch thu thập thông ti n để ti ếp tục điều tra, bao gồm:
a. Giả thuyết
b.  Câu hỏi nghiên cứu
c.  Tìm hiểm những nguồn nào để trả lời các câu hỏi nghiên cứu (ví dụ: 

ai sẽ được hỏi, v.v.)
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Tạo poster để trình bày cho lớp đề cập đến các nội dung sau:
1. Tạo Hồ sơ của các nhân vật chính (ví dụ: ngoại hình, tuổi, giới tính, v.v.)
2. Sử dụng nghiên cứu tình huống để lập Ma trận biểu đồ sự kiện nhằm thể 

hiện thông tin tình báo hiện có (tương tự như biểu đồ bên dưới).

2.1.1 Vụ mất tích từ Pedwar 

3. Xác định bất kỳ dấu hiệu liên quan nào cho thấy đây có thể là tội phạm 
mua bán người

Hess

Clark

Toka

Trở về từ 
Đức

19 tháng 9 25 tháng 9 26 tháng 9 3 tháng 10 5 tháng 10

Gọi điện 
thoại

Trao đổi hàng 
từ Hess sang 
Clark

Gặp tại công 
viên Brown

Gặp tại công 
viên Brown
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Ngày: 8/5/2016

Thời gian: 14:00 hrs 

Tên cán bộ: Han Hua 

Mã số: 4761 

Báo cáo

Vào thời điểm được nêu ở trên, một người phụ nữ Hurati 56 tuổi từ trại tị nạn 
P1 đến trình báo về việc đứa con 19 tuổi của bà bị mất tích.

Người phụ nữ đó tên là Wei Liu và cháu gái tên là Ju Sang. 

Bà Wei Liu vừa khóc vừa gào to khi vào đồn cảnh sát.

Bà Wei Liu đi một mình đến đồn cảnh sát và không có cán bộ nữ nào ở đó để 
giúp bà.

Tôi là cán bộ Han Hua (Mã số: 4761) và đồng nghiệp của tôi là Sole Min (Mã số: 
4783) đã tìm cách trấn an bà Wei Liu bằng cách an ủi mời bà một ly trà nóng. 
Lúc 14:30, bà Wei Liu đã đồng ý sẵn sàng trả lời thẩm vấn và cán bộ ghi biên 
bản lời khai. 

2.1.2 Báo cáo của cảnh sát 
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2.1.3 Lời khai của nhân chứng: Wei Liu (Người dì) 
tháng 5/ 2016

Ngày: 8/5/2016

Thời gian: 14:30 hrs 

Tên cán bộ lập biên bản ghi lời khai: Han Hua 

Mã số: 4761 

Lời khai của nhân chứng

Tôi sống ở Trại tị nạn P1. Tôi đến đây từ tháng 2 và sống với hai cháu là Ju Sang 
19 tuổi và Din Sang 15 tuổi. Chúng tôi là những thành viên trong gia đình còn 
sống sót, mọi người khác đã chết khi ngôi làng bị đốt cháy mấy tháng trước đó. 
Chồng tôi và hai con tôi đã chết, anh trai tôi và vợ là bố mẹ của các cháu tôi cũng 
đã chết.

Tôi và các cháu đã bỏ trốn cùng với 15 người trong làng.

Chúng tôi vượt biên giới vào tháng 2 và sống ở trại tị nạn này từ đó đến nay.

Mọi thứ thật khó khăn. Chúng tôi sống chung với sáu người cùng làng trong một 
cái lều nhỏ, không đủ chỗ cho chúng tôi. Các tổ chức hỗ trợ bữa ăn hàng ngày 
nhưng không đủ nên mọi người thường xuyên nhịn đói đi ngủ.

Nhà vệ sinh và các thiết bị vệ sinh ở trại tị nạn rất bẩn và chúng tôi thường phải 
xếp hàng dài để chờ đến lượt. Trời mưa nhiều trong hai tháng qua và thỉnh 
thoảng khiến nhà vệ sinh bị ngập. Hai người cùng làng của chúng tôi đã bị bệnh 
và chết.

Đến tháng 4, tôi được một người bạn thông báo rằng họ đã liên lạc với một 
người đàn ông ở Keeto đang tuyển công nhân làm trong nhà máy sản xuất điện 
thoại di động. Anh ta nói là điều kiện làm việc ở đó tốt và họ trả lương cao. Tôi 
đề nghị được gặp người đó và anh ta đã đến để gặp tôi vào ngày 2/5. Anh ta 
cũng đi cùng một cô gái.

Người đàn ông đó tên là Bo Lan, anh ta khoảng 55 tuổi; anh ta cao khoảng 1,8m, 
dáng người mảnh khảnh và mái tóc đen có một lọn tóc dày màu xám xõa xuống 
sau tai trái. Tôi nhớ vì điều đó bất thường vì phần tóc còn lại của anh ta màu 
đen, ngoài mảng tóc màu xám dài khoảng 5 cm và dày 1 cm. Anh ta mặc một bộ 
quần áo lịch sự nhưng giản dị, một chiếc quần bò màu xanh nước biển sẫm và 
một chiếc áo sơ mi hải quân với biểu tượng ba vòng vàng trên túi áo ngực trái.
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Người phụ nữ đi cùng tên là Sue Rhi, cô ấy khoảng 35 tuổi, người gầy và cao 
khoảng 1,7m, tóc đen thẳng dài ngang vai.

Họ nói với tôi về công ty điện thoại di động mà họ làm việc ở phía nam Keeto, 
gần thị trấn ven biển Lan. Họ cho chúng tôi xem những bức ảnh chụp nhà máy, 
đó là một tòa nhà lớn với ba tháp cột màu hồng nằm bên trái của một tòa nhà 
lớn hình vuông, không có cửa sổ nhưng có biểu tượng ba vòng tròn màu vàng 
ở mặt trước.

Bên trong nhà máy trông sạch sẽ vì công nhân cần mặc đồng phục màu trắng và 
đội mũ chụp tóc. Các công nhân sống trong ký túc xá và những hình ảnh mà họ 
cho chúng tôi xem cho thấy ký túc xá sạch sẽ và bốn người ở chung một phòng. 
Họ nói rằng ký túc xá được chia thành khu riêng dành cho nam và nữ.

Họ nói với tôi rằng ký túc xá dành cho nam hiện đã kín chỗ và vì vậy thời gian 
này họ chỉ tuyển công nhân nữ.

Tôi hỏi liệu họ có nhận tôi và hai cháu gái tôi không, nhưng họ nói với tôi rằng 
tôi đã quá già, và cháu gái út của tôi còn quá trẻ vì độ tuổi lao động là 18-35 
tuổi. Cháu gái lớn rất muốn đi vì cháu nói sẽ giúp chúng tôi có tiền và thoát khỏi 
hoàn cảnh khó khăn.

Tôi có dự cảm chẳng lành về điều này và không muốn để cháu gái mình đi, 
nhưng người đàn ông và người phụ nữ thực sự tốt và sẵn sàng giúp đỡ, và họ 
đảm bảo sẽ chăm sóc cháu gái tôi. Họ đưa cho cháu gái tôi trước một tháng 
lương để cháu đưa cho tôi để hỗ trợ.

Họ đã cho tôi số điện thoại di động của họ trong trường hợp tôi muốn gọi cho 
họ; và, cũng nói với tôi rằng cháu gái tôi có thể gọi bất cứ khi nào cháu muốn, 
vì cô ấy có số điện thoại riêng.

Họ rời đi trên một chiếc Toyota Jeep màu trắng vào ngày 5 tháng Năm. Cháu gái 
tôi cao gần 1,6m và rất mảnh mai với mái tóc đen dài đến thắt lưng. Cháu xỏ 
mũi bên trái, đây là nét truyền thống văn hóa của chúng tôi. Cháu có một vết 
bớt đỏ dài 1cm ở vành tai trái và vết sẹo hình tròn ở mu bàn tay phải, đường 
kính khoảng 3 cm. Vết bớt có màu đỏ và khiến da của cháu trông nhăn nheo 
như bị bỏng cách đây hai tháng. Ngày 5 tháng 5, cháu mặc quần tây màu xám 
dài đến mắt cá chân, có túi ở hai bên đùi, áo sơ mi có cổ màu hồng nhạt với số 
56 màu xanh lam ở sau lưng và đi một đôi giày vải màu xanh lá cây có dây buộc 
màu trắng. Cháu đang đeo một chiếc ba lô màu đen. Đó là một cái ba lô cũ mà 
một người hàng xóm ở trại tị nạn đã đưa cho cháu. Phía sau balo có một nhãn 
hiệu nhỏ màu đỏ ở ghi chữ "Route 66".

Ngày cháu gái tôi đi, cháu hứa ngày nào cũng sẽ gọi điện; và trong hai ngày đầu 
tiên cháu có gọi. Cháu gọi điện cho tôi từ hai khách sạn mà họ đã dừng lại trên 
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đường đi qua Pedwar đến Keeto, khách sạn đầu tiên ở Thủ đô của Pedwar, cháu 
nói khách sạn này tên là Pedwar Royale. Khách sạn thứ hai ở biên giới và có tên 
là Blue.

Ngày thứ ba, cháu gọi cho tôi, nhưng giọng có vẻ căng thẳng. Cháu nói với tôi 
rằng cháu thấy người đàn ông đưa cán bộ quản lý biên giới giấy tờ tùy thân giả 
của cháu. Cháu quá lo nên không hỏi người đàn ông về lý do tại sao anh ta lại 
làm như vậy nhưng cháu thực sự lo lắng.

Cháu nói với tôi là cháu đang gọi từ trong nhà vệ sinh của một nhà hàng nơi họ 
dừng lại để nghỉ. Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng đập lớn. Tôi nghe thấy 
tiếng cháu tôi la hét và bảo họ thả cháu ra sau đó cuộc gọi bị tắt. Tôi đã cố gọi 
lại nhưng điện thoại ở chế độ trả lời tự động.

       Người ký: Wei Liu
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Báo cáo cập nhật: 

21/9/2015

Buổi trưa ngày 20/9, Bà Wei Liu, dì của Ju Sang đã nhận được một cuộc điện 
thoại từ một người đàn ông nói rằng ông ta đang giữ cô cháu gái và nếu bà 
chuyển 1.000 Đô la vào một tài khoản online thì hắn ta sẽ trao trả cô gái.

Bà Wei Liu không thể có số tiền đó, nhưng sau đó bà đã được một tổ chức cộng 
đồng giúp đỡ và cho bà tiền để gửi vào tài khoản vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

Lúc 05:15 sáng nay, (15/9/2015), cô gái bị mất tích, Ju Sang đã tới một trang 
trại gần đồn biên giới giữa Keeto và Pedwar. Người đàn ông làm ở trang trại đó 
đã gọi cho đơn vị thực thi pháp luật và cung cấp cho họ các thông tin sau đây: 

● Khi tới trang trại, cô gái rất lạnh, và trông nhợt nhạt, lạnh, cô gái kể đã đi 
bộ trong đêm không giày dép, mặc quần và áo cotton mỏng.

● Gia đình ở trang trại đã đưa cô gái áo và chăn ấm, họ cho cô quần áo 
sạch nhưng cô không nhận.

● Cô có nhiều vết bầm tím xung quanh cổ tay.

● Sức khỏe tinh thần của cô không tốt, nói rất ít nhưng đã cô gái kể là bị 
nhốt trong một bệnh viện, sau đó bị thả xuống xe ở trên con đường gần 
khu rừng vào tối hôm qua.

2.3.1 Cập nhật vụ mất tích ở Pedwar
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3.2.1 Thẻ nhân vật 

Giới Giới tính

Một nữ sinh viên đại học 19 tuổi 
đến từ một gia đình nông thôn gần 
đó

Một nữ doanh nhân 45 tuổi

Một góa phụ nữ 65 tuổi đến từ 
vùng nông thôn

Một bé gái ăn xin 6 tuổi

Một nữ nông dân 45 tuổi có 6 
người con

Một cô gái 19 tuổi gặp khó khăn 
trong học tập

Một giáo viên nữ bị chồng đánh 
hàng ngày

Một phụ nữ 18 tuổi làm việc bất 
hợp pháp ở nước khác

Một nam sinh viên đại học 19 tuổi 
đến từ một gia đình nông thôn gần 
đó

Một nam doanh nhân 45 tuổi

Một nữ chính trị gia xuất thân từ 
vùng dân tộc thiểu số khó khăn

Một bé trai 6 tuổi bị ép bán hoa hồng 
cho khách du lịch

Một nam nông dân 45 tuổi có 6 
người con

Một nam thanh niên 19 tuổi phải 
ngồi xe lăn

Một nam giám đốc điều hành của 
một công ty thành công

Cô gái 16 tuổi bị cưỡng bức làm việc 
trong tiệm massage
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3.3.1 Nghiên cứu tình huống

In trang này và cắt riêng từng tình huống

1. Người làm nghề mại dâm 

Đây là (điền tên), cô ấy 19 tuổi và đến từ một gia đình theo đạo tôn giáo ở vùng 
nông thôn của (điền tên quốc gia/khu vực).

Khi cô ấy 18 tuổi, cô được mời học tiếng Anh mùa hè tại một trường ngoại ngữ 
của thành phố; gia đình cô ủng hộ việc đi học này và cô rất vui mừng.

Khi đến nơi, cô nhanh chóng nhận ra rằng trường ngoại ngữ là một cơ sở kinh 
doanh lừa đảo; thay vì học tiếng Anh, cô gái bị bắt quan hệ tình dục với đàn ông 
để kiếm tiền trả cho việc cô ấy bị bắt giữ. Cô gái bị người tuyển dụng theo dõi 
chặt chẽ và chỉ được phép gọi những cuộc điện thoại ngắn về nhà và các cuộc 
gọi luôn bị kiểm soát.

2. Buôn bán ma tuý 

Đây là (điền tên), cô ấy có ba người con với một người chồng bạo hành (về thể 
chất, tinh thần và tình dục). Anh ta là đối tượng buôn bán ma tuý và buộc cô 
phải mang ma túy trong người. Anh ta sử dụng bạo lực và đe doạ làm đau các 
con nếu cô ấy không chịu làm theo những gì anh ta yêu cầu. Qua nhiều năm, cô 
ta ngày càng trở nên cô lập với bạn bè và gia đình. 

3. Người lao động bất hợp pháp

Đây là (điền tên), anh ấy đến từ một ngôi làng nông thôn gần đây đã bị ảnh hưởng 
bởi lũ lụt nghiêm trọng. Trước khi lũ lụt, (điền tên) và gia đình anh sống dưới mức 
nghèo và làm nghề nông. Trận lụt đã phá hủy trang trại nhỏ của anh ta, vợ và con út 
của anh ta cũng bị chết. Anh còn lại bốn người con, tất cả đều dưới 12 tuổi và một 
người mẹ già phải nuôi. Vì không có việc làm ở làng, anh ấy đã tham gia một tàu 
đánh cá để có thể gửi tiền về nhà. Khi lên tàu, anh ta buộc phải sống trong điều kiện 
tồi tàn và làm việc 18 giờ mỗi ngày. Anh ta thường xuyên bị bạo hành và cho đến nay 
vẫn chưa được trả tiền.

Cắt ở đây

Cắt ở đây

Cắt ở đây
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Mở đầu cuộc đối thoại như thế nào?

Cuộc đối thoại diễn ra như thế nào? (ví dụ: thay phiên nhau nói, v.v.)

Giới thiệu các chủ đề mới như thế nào?

Những tín hiệu phi ngôn ngữ trong cuộc trò chuyện là gì? (ví dụ: nhướn mày, 
cử chỉ tay, v.v.). 

4.2.1. Nghệ thuật đối thoại: Bảng quan sát
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Học viên A

Khi bạn phỏng vấn đồng nghiệp, hãy thực hiện từng hành vi sau vào những thời 
điểm khác nhau trong suốt cuộc phỏng vấn và để ý xem bạn cảm thấy như thế 
nào và đồng nghiệp của bạn phản ứng như thế nào.

1. Khoanh tay trước ngực

2. Ngả người về phía trước

3. Nhìn chằm chằm vào đồng nghiệp không rời

4. Nói nhanh

5. Nhướn mày đồng nghiệp nói chuyện với mình

Học viên B

Khi bạn phỏng vấn đồng nghiệpn, hãy thực hiện từng hành vi sau vào những 
thời điểm khác nhau trong suốt cuộc phỏng vấn và để ý xem bạn cảm thấy thế 
nào và đồng nghiệp của bạn phản ứng như thế nào.

1. Ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và đan ngón tay vào 
nhau đặt trước miệng.

2. Nói to

3. Nhăn mặt khi đồng nghiệp trả lời câu hỏi

4. Nhìn ra chỗ khác khi đồng nghiệp nói chuyện với bạn

5. Đứng lên khi nói

4.2.2 Thẻ hành vi
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Bạn là Ju Sang (cô gái bị mất tích trong vụ Pedwar) dưới đây là hai danh sách 
thông tin:

1. Tâm lý và hành vi: Bạn cảm thấy như thế nào trong phòng lấy lời khai và bạn 
sẽ ứng xử ra sao trong quá trình lấy lời khai.

2. Chuỗi các sự kiện: các sự việc đã xảy ra với Ju Sang khi bạn mất tích. Bám sát 
vào nội dung sự việc và không bổ sung thêm các tình tiết nhưng bạn nên bổ 
sung thêm ý kiến của riêng mình:
a. Bạn cảm thấy như thế nào khi các sự việc diễn ra 
b. Bạn ứng xử như thế nào
c. Bạn đã nói gì với người khác khi các sự việc diễn ra

1. Tâm lý và hành vi:
● Bạn rất lo lắng và luôn ngoái lại phía sau trong quá trình lấy lời khai
● Bạn cảm thấy dễ bị tổn thương, khoanh tay trước ngực và ngồi ngả người 

về phía trước.
● Thỉnh thoảng bạn cảm thấy lo lắng và hơi khó thở, chóng mặt
● Bạn cảm thấy khát và muốn uống nước (hỏi xin)
● Bạn gặp khó khăn khi nhớ các chi tiết, hãy chọn hai thông tin trong danh 

sách dưới đây và chỉ chia sẻ những thông tin này nếu người lấy lời khai 
yêu cầu bạn kể câu chuyện của mình hai lần, ví dụ: sử dụng kỹ thuật kể 
chuyện theo trình tự thời gian hoặc ngược dòng thời gian.

● Nói thật nhanh khi bạn thảo luận các điểm 18, 19 và 20. 

2. Câu chuyện của bạn
1. Bạn rời xa dì và em gái để đi cùng người đàn ông tên Bo Lan và người phụ 

nữ tên là Sue Rhi đến Keeto nơi bạn mong muốn làm việc ở một nhà máy 
sản xuất điện thoại.

2. Bạn di chuyển trong một chiếc xe bán tải và trong quá trình đi họ rất thân 
thiện với bạn

4.4.1 Phân vai A
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3. Ở thành phố thủ đô, bạn ở tại khách sạn Pedwar Royale Hotel và bạn 
được cho phép gọi cho dì của mình.

4. Ngày hôm sau bạn đi qua biên giới để đến Keeto. Bạn nghe thấy Bo Lan 
trao đổi với ai đó qua điện thoại nhưng bạn không thể hiểu được câu 
chuyện của họ vì họ nói với nhau bằng ngôn ngữ khác 

5. Bạn đi về khách sạn Blue ở gần biên giới, bạn ở chung phòng với Sue Rhi; 
nhưng bạn nhận thấy rằng cô ta cả đêm không ngủ. Bạn lo lắng và không 
ngủ được 

6. Vào bữa sáng, họ nói là cần sử dụng hộ chiếu giả cho bạn, họ giải thích là 
làm thủ tục visa mất nhiều thời gian mà bạn cần làm việc luôn. Bạn bắt 
đầu nghi ngờ và bí mật gọi cho dì của mình nhưng sau đó bị Bo Lan và 
Sue Rhi bắt được, và tịch thu điện thoại

7. Họ đe doạ sẽ đánh bạn và làm hại dì và em gái bạn nếu bạn không nghe 
lời. 

8. Bạn lái xe qua biên giới trong khoảng bốn tiếng đồng hồ, Bo và Sue không 
nói chuyện gì với bạn trong suốt thời gian này. Cả nhóm đi đến một ngôi 
nhà to ở nông thôn, trông không giống như nhà máy sản xuất điện thoại 
trong ảnh.

9. Ngôi nhà màu xanh lam và có bốn cửa sổ lớn đối diện hai bên cầu thang 
phía trên và phía dưới.

10. Bạn gặp hai người đàn ông và một người phụ nữ mặc đồ bảo hộ y tế màu 
trắng dẫn bạn đi vào qua một sảnh rộng sơn màu trắng, không có đồ đạc, 
tranh ảnh gì. Có một cầu thang bên tay trái của sảnh và bạn được đưa lên 
đó vào một phòng nhỏ.

11. Trong phòng có một chiếc giường đơn ở góc phải, một toilet và một bồn 
rửa trong góc trái. Ở giữa bức tường phía cuối là một cửa sổ nhỏ với bốn 
chấn song.

12. Người phụ nữ đi cùng bạn đưa cho bạn hai viên thuốc và một cốc nước 
và bảo bạn uống thuốc. Bạn hỏi tại sao.

13. Cô ta giải thích là bạn đã được lựa chọn để tham gia vào một dự án giúp 
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cho những người không thể sinh con và bạn chuẩn bị được mang thai.
14. Bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng, nói với cô ta là bạn không muốn đến đây 

nhưng cô ta nói là bạn cần bình tĩnh và bạn đã may mắn vì được chọn. 
Cô ta nói với bạn rằng sau khi bạn mang thai xong bạn có thể trở về với 
dì và được trả rất nhiều tiền để giúp đỡ dì và em gái.

15. Hàng ngày, người phụ nữ đó đến gặp bạn và mang theo thuốc, thức ăn 
và người ấy nói là đây là những viên thuốc để giúp cho cơ thể bạn sẵn 
sàng mang thai. Mỗi lần họ rời đi, bạn chủ động nôn hết thuốc ra ngoài.

16. Sau một vài tuần, bạn được đưa đến phòng phẫu thuật, nằm lên bàn và 
một người phụ nữ và một bác sỹ nam bơm cái gì đó vào âm đạo của bạn, 
bạn không chắc là cái gì nhưng rất đau và họ nói là điều đó sẽ làm cho 
bạn mang bầu.

17. Khi bạn về phòng, họ hướng dẫn bạn nằm nghỉ đến tối, nhưng ngay khi 
người ta rời khỏi phòng, bạn đứng dậy và nhảy tại chỗ nhiều lần. 

18. Bạn ở lại đó khoảng vài tháng. Sau vài tuần, bạn lại qua phòng phẫu 
thuật, và cứ thế, sau đó bạn lại đứng lên và nhảy tại chỗ nhiều lần

19. Rồi một ngày, bạn được đưa khỏi nơi đó, không ai nói lý do tại sao, chỉ có 
hai người đàn ông trang phục màu đen đưa bạn đi và không nói năng gì. 
Sau đó họ lái xe đưa bạn đến một khu vực yên ắng, trời tối và đến một 
khu rừng, bạn bị đẩy xuống khỏi xe và bạn nghĩ họ định giết bạn nhưng 
họ đã lái xe đi và bỏ bạn lại đó

20. Bạn đi bộ trong đêm tối cho đến khi tìm được một trang trại để nhờ giúp 
đỡ.
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Bạn là Ju Sang (trong vụ Mất tích ở Pedwar) dưới đây là hai danh sách các thông 
tin giúp bạn thực hiện tốt vai của mình:

1. Tâm lý và hành vi: Bạn cảm thấy như thế nào trong phòng lấy lời khai và bạn 
sẽ ứng xử ra sao trong quá trình lấy lời khai.

2. Chuỗi các sự kiện: Các sự việc đã xảy ra với Ju Sang khi bạn mất tích. Bám sát 
vào nội dung sự việc và không bổ sung thêm các tình tiết, nhưng bạn nên bổ 
sung thêm ý kiến của riêng mình:
a. Bạn cảm thấy như thế nào khi các sự việc diễn ra 
b. Bạn ứng xử như thế nào
c. Bạn đã nói gì với người khác khi các sự việc diễn ra

1. Tâm lý và hành vi: 
● Bạn rất lo lắng và luôn ngoái lại nhìn phía sau/ bị hỏi đi hỏi lại trong quá 

trình lấy lời khai
● Bạn cảm thấy dễ bị tổn thương, khoanh tay trước ngực và ngồi ngả người 

về phía trước.
● Thỉnh thoảng bạn cảm thấy lo lắng và hơi khó thở, chóng mặt
● Bạn cảm thấy khát và muốn uống nước (hỏi xin)/ muốn ngủ và luôn nói 

bạn buồn ngủ
● Bạn gặp khó khăn khi nhớ các chi tiết, hãy chọn hai thông tin trong danh 

sách dưới đây và chỉ chia sẻ những thông tin này nếu người lấy lời khai 
yêu cầu bạn kể câu chuyện của mình hai lần, ví dụ: sử dụng kỹ thuật kể 
chuyện theo trình tự thời gian hoặc ngược dòng thời gian.

● Nói thật nhanh khi bạn thảo luận các điểm 18, 19 và 20. 

2. Câu chuyện của bạn
1. Bạn rời xa dì và em gái để đi cùng người đàn ông tên Bo Lan và người phụ 

nữ tên là Sue Rhi đến Keeto nơi bạn mong muốn làm việc ở một nhà máy 
sản xuất điện thoại.

2. Bạn di chuyển trong một chiếc xe bán tải và trong quá trình đi họ luôn 
im lặng với bạn

3. Đến thủ đô, bạn ở tại khách sạn Pedwar Royale Hotel và bạn được cho 

4.4.2 Phân vai B
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phép gọi cho dì của mình
4. Ngày hôm sau bạn đi qua biên giới để đến Keeto. Bạn nghe thấy Sue Rhi 

trao đổi với ai đó qua điện thoại nhưng bạn không thể hiểu được câu 
chuyện của họ vì họ nói với nhau bằng ngôn ngữ khác.

5. Bạn đi về khách sạn Blue ở gần biên giới, bạn ở chung phòng với cả hai 
người; nhưng bạn nhận thấy rằng họ thay phiên nhau ngủ. Bạn lo lắng 
và không ngủ được.

6. Vào bữa sáng, họ nói là cần sử dụng hộ chiếu giả cho bạn, bạn quá sợ 
hãi nên không dám hỏi gì. Bạn bắt đầu nghi ngờ và bí mật gọi cho dì của 
mình nhưng sau đó bị Bo Lan và Sue Rhi bắt được, và tịch thu điện thoại. 

7. Họ đe doạ sẽ cho người đến làm hại dì và em gái của bạn nếu bạn không 
nghe lời.

8. Bạn lái xe qua biên giới trong khoảng bốn tiếng đồng hồ, Bo và Sue không 
nói chuyện gì với bạn trong suốt thời gian này. Cả nhóm đến một ngôi 
nhà to ở vùng ven đô không giống như nhà máy sản xuất điện thoại trong 
ảnh. 

9. Ngôi nhà màu xanh lá cây và có bốn cửa sổ lớn đối diện hai bên cầu 
thang phía trên và phía dưới.

10. Bạn gặp một người đàn ông và hai người phụ nữ mặc đồ bảo hộ y tế màu 
trắng dẫn bạn đi vào qua một sảnh rộng sơn màu trắng, không có đồ đạc, 
tranh ảnh gì. Có một cầu thang bên tay trái của sảnh và bạn được đưa lên 
đó đến một căn phòng nhỏ.

11. Trong phòng có một chiếc giường đơn ở góc trái, một toilet và một bồn 
rửa trong góc trái. Ở giữa bức tường phía cuối là một cửa sổ nhỏ với bốn 
chấn song.

12. Người phụ nữ đi cùng bạn đưa cho bạn một viên thuốc và một cốc nước 
và bảo bạn uống thuốc. Bạn hỏi tại sao.

13. Cô ta giải thích là bạn đã được lựa chọn để tham gia vào một dự án giúp 
cho những người không thể sinh con và bạn chuẩn bị được mang thai.

14. Bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng, nói với cô ta là bạn không muốn đến đây 
nhưng cô ta nói là bạn cần bình tĩnh và nói là bạn không có sự lựa chọn 
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nào khác. Cô ta nói với bạn rằng sau khi bạn mang thai xong bạn có thể 
trở về với dì và được trả rất nhiều tiền để giúp đỡ dì và em gái.

15. Hàng ngày, có những người khác nhau đến gặp bạn và mang theo thuốc, 
thức ăn và họ nói là đây là những viên thuốc để giúp cho cơ thể bạn sẵn 
sàng mang thai. Họ rời đi, bạn chủ động nôn hết thuốc ra ngoài.

16. Sau một vài tuần, một bác sỹ nữ đi đến phòng bạn và đã bơm cái gì đó 
vào âm đạo của bạn, bạn không chắc là cái gì nhưng rất đau và họ nói là 
chất đó sẽ khiến bạn mang thai.

17. Khi bạn về phòng, họ hướng dẫn bạn nằm nghỉ đến tối, nhưng ngay khi 
người ta rời khỏi phòng, bạn đứng dậy và nhảy tại chỗ nhiều lần. 

18. Bạn ở lại đó khoảng vài tháng. Sau vài tuần, bác sỹ đó lại đến thực hiện 
công việc như trước, và cứ thế, sau đó bạn lại đứng lên và nhảy tại chỗ 
nhiều lần

19. Rồi một ngày, bạn được đưa khỏi nơi đó, bạn được thông báo rằng bạn 
phải đi vì không thể mang thai. Sau đó họ lái xe đưa bạn đến một khu 
vực yên ắng, trời tối và đến một khu rừng, bạn bị đẩy xuống khỏi xe và 
bạn nghĩ họ định giết bạn nhưng họ đã lái xe đi và bỏ bạn lại đó. 

20. Bạn đi bộ trong đêm tối cho đến khi tìm được một trang trại để nhờ giúp 
đỡ.
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1. Bạn rời xa dì và em gái để đi cùng người đàn ông tên Bo Lan và người phụ 
nữ tên là Sue Rhi đến Keeto nơi bạn mong muốn làm việc ở một nhà máy 
sản xuất điện thoại.

2. Bạn di chuyển trong một chiếc xe bán tải và trong quá trình đi họ rất thân 
thiện/ luôn im lặng với bạn

3. Ở thành phố thủ đô, bạn ở tại khách sạn Pedwar Royale Hotel và bạn được 
cho phép gọi cho dì của mình.

4. Ngày hôm sau bạn đi qua biên giới để đến Keeto. Bạn nghe thấy Bo Lan/Sue 
Rhi trao đổi với ai đó qua điện thoại nhưng bạn không thể hiểu được câu 
chuyện của họ vì họ nói với nhau bằng ngôn ngữ khác 

5. Bạn đi về khách sạn Blue ở gần biên giới, bạn ở chung phòng với Sue Rhi/ 
cả hai người; nhưng bạn nhận thấy rằng cô ta cả đêm không ngủ/ họ thay 
phiên nhau ngủ. Bạn lo lắng và không ngủ được 

6. Vào bữa sáng, họ nói là cần sử dụng hộ chiếu giả cho bạn, họ giải thích là 
làm thủ tục visa mất nhiều thời gian mà bạn cần làm việc luôn/ bạn quá sợ 
hãi nên không dám hỏi gì. Bạn bắt đầu nghi ngờ và bí mật gọi cho dì của 
mình nhưng sau đó bị Bo Lan và Sue Rhi bắt được, và tịch thu điện thoại

7. Họ đe doạ sẽ đánh bạn và làm hại dì và em gái bạn/cho người đến đánh dì 
và em gái bạn nếu bạn không nghe lời. 

8. Bạn lái xe qua biên giới trong khoảng bốn /tám tiếng đồng hồ, Bo và Sue 
không nói chuyện gì với bạn trong suốt thời gian này. Cả nhóm đi đến một 
ngôi nhà to ở nông thôn/vùng ven đô, trông không giống như nhà máy sản 
xuất điện thoại trong ảnh.

9. Ngôi nhà màu xanh lam/xanh lá cây và có bốn cửa sổ lớn đối diện hai bên 
cầu thang phía trên và phía dưới.

4.4.3 Sự khác biệt giữa Phân vai A và B
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10. Bạn gặp hai người đàn ông và một người phụ nữ/một người đàn ông và hai 
người phụ nữ mặc đồ bảo hộ y tế màu trắng dẫn bạn đi vào qua một sảnh 
rộng sơn màu trắng, không có đồ đạc, tranh ảnh gì. Có một cầu thang bên 
tay trái của sảnh và bạn được đưa lên đó vào một phòng nhỏ.

11. Trong phòng có một chiếc giường đơn ở góc phải/trái, một toilet và một 
bồn rửa trong góc trái. Ở giữa bức tường phía cuối là một cửa sổ nhỏ với 
bốn chấn song.

12. Người phụ nữ đi cùng bạn đưa cho bạn hai/một viên thuốc và một cốc 
nước và bảo bạn uống thuốc. Bạn hỏi tại sao.

13. Cô ta giải thích là bạn đã được lựa chọn để tham gia vào một dự án giúp cho 
những người không thể sinh con và bạn chuẩn bị được mang thai.

14. Bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng, nói với cô ta là bạn không muốn đến đây 
nhưng cô ta nói là bạn cần bình tĩnh và bạn đã may mắn vì được chọn/
không có sự lựa chọn nào khác. Cô ta nói với bạn rằng sau khi bạn mang 
thai xong bạn có thể trở về với dì và được trả rất nhiều tiền để giúp đỡ dì và 
em gái.

15. Hàng ngày, người phụ nữ đó/ một người khác đến gặp bạn và mang theo 
thuốc, thức ăn và người ấy nói/bạn được thông báo rằng là đây là những 
viên thuốc để giúp cho cơ thể bạn sẵn sàng mang thai. Mỗi lần họ rời đi, 
bạn chủ động nôn hết thuốc ra ngoài.

16. Sau một vài tuần, bạn được đưa đến phòng phẫu thuật, nằm lên bàn và 
một người phụ nữ và một bác sỹ nam/một bác sỹ nữ đã đi đến phòng của 
bạn và đã bơm cái gì đó vào âm đạo của bạn, bạn không chắc là cái gì nhưng 
rất đau và họ nói là điều đó sẽ làm cho bạn mang bầu.
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17. Khi bạn về phòng, họ hướng dẫn bạn nằm nghỉ đến tối, nhưng ngay khi 
người ta rời khỏi phòng, bạn đứng dậy và nhảy tại chỗ nhiều lần. 

18. Bạn ở lại đó khoảng vài tháng. Sau vài tuần, bạn lại qua phòng phẫu thuật/ 
bác sỹ đó lại đến thực hiện công việc như trước, và cứ thế, sau đó bạn lại 
đứng lên và nhảy tại chỗ nhiều lần

19. Rồi một ngày, bạn được đưa khỏi nơi đó, không ai nói lý do tại sao/bạn 
được thông báo rằng bạn phải đi vì không thể mang thai, chỉ có hai người 
đàn ông trang phục màu đen đưa bạn đi và không nói năng gì. Sau đó họ lái 
xe đưa bạn đến một khu vực yên ắng, trời tối và đến một khu rừng, bạn bị 
đẩy xuống khỏi xe và bạn nghĩ họ định giết bạn nhưng họ đã lái xe đi và bỏ 
bạn lại đó

20. Bạn đi bộ trong đêm tối cho đến khi tìm được một trang trại để nhờ giúp 
đỡ. 
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5.1.1 Câu hỏi hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động 

1. Ba nội dung chính mà bạn học được từ khoá tập huấn này để áp dụng vào 
công việc của mình là gì?

 a. 

 b. 

 c. 

2. Bạn dự định sẽ thực hiện những nội dung chính mà bạn đã xác định ở câu hỏi 
trên như thế nào (đưa ra khung thời gian)? 

3. Bạn thấy cần nghiên cứu thêm không, nếu có thì là nội dung gì? 

4. Bạn sẽ lập kế hoạch tìm hiểu thêm về nội dung ở câu 3 như thế thào? 
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