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TRONG SỐ NÀY 
 

 Nhìn lại 5 năm triển khai Chương 
trình phòng, chống mại dâm. (Tr.1) 

                                TS Lê Thị Hà 
 

 Chương trình phòng, chống mại 
dâm giai đoạn 2016 - 2020. (Tr.5) 

thuvienphapluat.vn 
 

 4 nhiệm vụ trọng tâm trong 
phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 

2020. (Tr.12) 

Nhật Thy 
 

 Phòng, chống mại dâm từ thực 

tiễn và kinh nghiệm quốc tế. (Tr.14) 

                                       Nguyễn Xuân Lập 
 

 Gắn trách nhiệm với đảm bảo 
nguồn lực để phòng, chống mại dâm. (Tr.18) 

                       Nhật Thy 
 

 Thanh niên chung tay phòng, 
chống mại dâm. (Tr.20) 

                   Nhật Thy 
 

 Phát triển mạng lưới đồng đẳng 

viên trong phòng, chống mại dâm. (Tr.21) 

         Dũng Phạm 
 

Một số hình thức mại dâm mới: 
 

 Nhiều hình thức mại dâm mới 
tinh vi, phức tạp xuất hiện. (Tr.23)            

                                            Nguyễn Xinh 
 

  Lật tẩy những chiêu trò kinh 
doanh mại dâm trên mạng Internet. (Tr.24)                     

                                                          D.K 
 

 Đường dây tuyển chân dài bán 
dâm qua mạng xã hội. (Tr.27) 

Anh Nguyễn - Lê Phong 
 

 Mại dâm thời… Zalo. (Tr.28)    

           M. Hải 
 

 Mại dâm “đội lốt” doanh nghiệp 
tại thành phố Hồ Chí Minh.  (Tr.30)                                                 

                             tiengchuong.vn 

 Lo ngại bùng nổ du lịch tình 
dục ở Việt Nam. (Tr.31) 

 Lan Anh 
 

 Một số vụ án mại dâm: 
 

 Bước trượt dài của “hotgirl” 9X 
điều hành đường dây gái gọi. (Tr.32) 

Ngân Hà 
 

 Tiết lộ giá bán dâm của đường 
dây hoa hậu Mỹ Xuân. (Tr.34) 

news.zing.vn   
 

 Đường dây bán dâm 7.000 
USD hoạt động thế nào? (Tr.36) 

news.zing.vn 
 

 Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt 
phá nhiều ổ mại dâm với quy mô lớn. 
(Tr.37)                                  

tiengchuong.vn 
 

 Lĩnh án nặng vì chụp ảnh gái 
bán dâm khỏa thân rồi tung lên mạng. 
(Tr.38)                            

danviet.vn 
 

Bạn có biết? 
 

 Kinh nghiệm phòng, chống mại 
dâm tại New Zealand. (Tr.39) 

Lưu Hiền 
 

 Thái Lan xóa sổ du lịch tình 
dục? (Tr.42) 

                                             Trung Nhân 
 

 Nữ tiến sỹ và 5 năm xâm nhập 
thế giới mại dâm ở thành phố Hồ Chí 
Minh. (Tr.45) 

pctnxh.molisa.gov.vn 
 

 Can thiệp giảm tác hại cho 
người bán dâm không phải là cổ súy 
cho mại dâm. (Tr.48)  

                                            Nhật Thy 
 

 Bảo vệ người bán dâm bị bạo 
hành: Hướng đến xây dựng một thành 
phố an bình, văn minh. (Tr.49) 

                                                 Nhật Thy 



 

Lời giới thiệu 
 

Mại dâm là một vấn đề xã hội khó giải quyết không chỉ riêng ở Việt Nam mà 
ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Tệ nạn mại dâm đã và đang gây ra nhiều hệ 
lụy cho xã hội: Làm gia tăng tình trạng lây lan và khó kiểm soát bệnh tật; tác động 
xấu đến môi trường văn hóa, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã 
hội và gây bức xúc trong dư luận.  

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ 
trương chính sách nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội 
nói chung và tệ nạn mại dâm nói riêng, đồng thời các cấp, các ngành cũng đưa ra 
nhiều biện pháp nhằm từng bước đẩy lùi tệ nạn này. Tuy nhiên hiện nay ở một số 
địa phương, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng, chống tệ nạn 
mại dâm; chưa chỉ đạo quyết liệt, liên tục đối với công tác đấu tranh phòng, chống 
tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật hành chính liên quan đến mại dâm dẫn 
đến tình trạng tồn tại các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm 
công khai, thách thức dư luận. Số lượng người mại dâm sử dụng ma túy có xu 
hướng gia tăng; đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau. 
Nhiều tỉnh, thành phố chưa thành lập, kiện toàn đội kiểm tra liên ngành phòng, 
chống mại dâm các cấp nên kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa còn 
nhiều hạn chế. Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện 
nay, số người bán dâm có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó, tập trung nhiều 
ở một số khu vực như: Đồng bằng sông Hồng 3.673 người; Đông Bắc 913 người; 
Bắc Trung Bộ 887 người; Đông Nam Bộ 3.200 người; Đồng bằng sông Cửu Long 
1.374 người; các khu vực khác là 1.189 người. Đặc biệt thời gian gần đây đã xuất 
hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mới: Gái gọi, du lịch tình 
dục, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, môi giới mại 
dâm thông qua mạng Internet, Facebook… khiến cho tệ nạn mại dâm trở nên khó 
kiểm soát bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình của nó. 

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách 
nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; 
giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền 
bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm 
tội phạm liên quan đến mại dâm; đồng thời góp thêm tiếng nói vào việc tuyên 
truyền về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn 
Thông tin Khoa học chuyên đề: “Giữ gìn đạo đức - Xây dựng lối sống lành 
mạnh”. 

Trân trọng giới thiệu! 
 
                                                                                   BAN BIÊN SOẠN 
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 NHÌN LẠI 5 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM 
 

Ngày 10 tháng 5 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 679⁄QĐ - 
TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015. 
Thực hiện chương trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan 
thường trực đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan triển khai đồng bộ 
các biện pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh 
phòng, chống tệ nạn mại dâm. 

Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và tăng cường chỉ đạo, điều hành, giám sát 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Chính phủ, Ủy ban Quốc gia 
phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có những chỉ đạo mạnh mẽ, quyết 
liệt trong công tác phòng, chống mại dâm, làm rõ trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền 
địa phương, chỉ đạo xử lý nghiêm các địa bàn để xảy ra tình trạng mại dâm gây bức xúc trong 
quần chúng nhân dân. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể tổ chức gần 100 
đoàn công tác do lãnh đạo cấp bộ và thủ trưởng các cơ quan chuyên trách làm trưởng đoàn, 
kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, đầu tư kinh phí và giám sát việc thực hiện ở hầu hết các 
tỉnh, thành phố. Các đoàn công tác đã nắm bắt tình hình ở địa phương, phát hiện các mô hình 
hiệu quả cần nhân rộng và khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ những tồn tại, tiếp tục yêu 
cầu địa phương khắc phục, giải quyết và đề nghị các bộ ngành có liên quan xem xét thực hiện 
các kiến nghị hoặc trình cấp có thẩm quyền. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố đã ban hành hơn 100 văn bản (chỉ thị, nghị quyết, quyết định) về tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tệ nạn mại dâm; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức 
chính trị - xã hội ở địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, 
chống mại dâm. 

Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác phòng, chống mại dâm 

Ở Trung ương, Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, 
mại dâm do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch, thành viên là đại diện của gần 30 bộ, 
ngành, đoàn thể có trách nhiệm tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ xây dựng, hoạch định các 
chính sách, pháp luật, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống mại dâm, trong đó, giao Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực về lĩnh vực phòng, chống mại dâm. Số 
lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm thuộc Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và cán bộ kiêm nhiệm thuộc các bộ, ngành, đoàn 
thể được đào tạo chính quy, có kinh nghiệm, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc. 

Ở địa phương, hệ thống chi cục, phòng phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động -  
Thương binh và Xã hội; Đội cảnh sát Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát hình sự 
(Công an cấp tỉnh), công an cấp huyện được thành lập ở hầu hết các tỉnh, thành phố. 63/63 tỉnh, 
thành phố đã thành lập 691 đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm. Đội kiểm tra liên 
ngành đã làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Trong 5 năm (2011 - 2015) đã có 122.160 lượt cán bộ 
được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn. 

Chú trọng công tác phòng ngừa 

Với quan điểm lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình 
hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
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cùng các bộ, ngành có liên quan và các tỉnh, thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức, thay đổi hành vi, lối sống của cá nhân, gia đình, cộng đồng, tạo sự đồng thuận 
của toàn xã hội nhằm phòng ngừa từ xa; tăng cường lồng ghép với các chương trình an sinh xã 
hội. 

Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức phát sóng, đăng 
tải hàng nghìn tin bài, phóng sự, chuyên trang, phim, kịch về tình hình tệ nạn mại dâm. Các 
tỉnh, thành phố đã tổ chức hơn 886.726 cuộc truyền thông, giáo dục về phòng chống mại dâm 
với hơn 45 triệu người tham gia; phân phát 2.226.538 tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, panô, áp 
phích, băng rôn, khẩu hiệu). Cả nước đã thành lập trên 17.000 câu lạc bộ tuyên truyền về 
phòng, chống tệ nạn xã hội. Cùng với phát triển mô hình câu lạc bộ, nhiều địa phương đã xây 
dựng mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS kết hợp với 
phòng, chống mại dâm tại cộng đồng có hiệu quả như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, thành 
phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp, 
các ngành và người dân được tiếp cận với các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm, 
giúp họ hiểu và chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, hạn chế các vi phạm pháp luật về phòng, 
chống mại dâm. 

Nguyên nhân dẫn đến tệ nạn mại dâm phần lớn là do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không 
có việc làm. Do đó, công tác phòng, chống mại dâm được chỉ đạo thực hiện lồng ghép với các 
chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, cho 
vay vốn ưu đãi để con em gia đình nghèo đi lao động ngoài nước… nhằm phòng ngừa, ngăn 
chặn không để phụ nữ, trẻ em gái vì thiếu việc làm và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn bị lôi kéo 
vào tệ nạn mại dâm được nhiều địa phương chú trọng triển khai. Đặc biệt, ngân hàng chính sách 
xã hội, hội phụ nữ các cấp đã giúp hàng nghìn chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn 
được vay vốn lãi suất thấp, tạo việc làm, ổn định và phát triển kinh tế gia đình với số tiền hàng 
nghìn tỷ đồng. Nhiều mô hình lồng ghép phòng ngừa và hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ cao như mô 
hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phát triển làng nghề”, “Hội viên làm kinh tế giỏi”, 
“Nhóm tự lực”, “Tổ hợp tác”,… đang được phổ biến, nhân rộng ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, 
Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh 
Long,... 

Làm tốt công tác quản lý địa bàn và xử lý vi phạm 

Các lực lượng chức năng các cấp đã chủ động phối hợp tổ chức các cuộc khảo sát, thống 

kê người mại dâm; lập danh sách quản lý từng tụ điểm công cộng, nhà hàng nghi hoạt động mại 

dâm; tăng cường kiểm tra khu vực cho thuê nhà trọ; kiểm soát, lên danh sách các xã, phường, 

huyện thị, khu vực biên giới, địa bàn giáp ranh, trọng điểm, phức tạp về tệ nạn mại dâm để có 

kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, xử lý. Trong 5 năm (2011 - 2015), đội kiểm tra liên ngành các 

cấp đã kiểm tra 121.536 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; phát hiện 41.821 lượt cơ sở vi phạm; xử 

lý cảnh cáo 6.321 lượt cơ sở, phạt tiền 28.268 lượt cơ sở với tổng số tiền xử phạt 166 tỷ 948 

triệu đồng; đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh 1.412 cơ sở và 5.820 cơ sở bị áp dụng các 

hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng vi phạm; tịch thu số tiền vi 

phạm). Lực lượng chức năng đã truy quét, triệt phá 5.751 vụ, ổ nhóm hoạt động mại dâm với 

22.949 người vi phạm, gồm 9.545 người bán dâm; 8.108 người mua dâm; 5.072 đối tượng chủ 

chứa, môi giới và 224 người bán dâm dưới 18 tuổi (tăng 785 vụ với 5.555 người vi phạm so với 

giai đoạn 2006 - 2010). 
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Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã thụ lý 3.800 vụ với 5.004 bị cáo phạm các tội về mại dâm 
để xét xử theo thủ tục sơ thẩm (tăng 34 vụ, 325 bị cáo so với giai đoạn trước); đã xét xử 3.619 
vụ với 4.692 bị cáo, đạt tỷ lệ 95,2% (vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra). Trong đó, có 2.662 bị 
cáo bị xét xử về tội “chứa mại dâm”, 1.971 bị cáo bị xét xử về tội “môi giới mại dâm” và 59 bị 
cáo bị xét xử về tội “mua dâm người chưa thành niên”; 79 trường hợp phạm tội thuộc trường 
hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm. 

Đẩy mạnh giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm 

Thực hiện Nghị quyết 24/2012/NQ-QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính, không áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh 
đối với người có hành vi bán dâm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tập trung 
vào thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mới về phòng, chống tệ nạn mại dâm; hướng dẫn xây 
dựng các mô hình tại cộng đồng nhằm hỗ trợ giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. 

Trong 5 năm (2011 - 2015), công tác hỗ trợ giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho người 
bán dâm đã có những bước tiến rõ rệt. 356.169 lượt người bán dâm được hỗ trợ, trong đó có 
335.261 lượt người bán dâm được hỗ trợ về y tế, chăm sóc sức khỏe, cung cấp các dịch vụ về 
phòng, chống lây nhiễm HIV; 4.643 lượt người được tư vấn, trợ giúp pháp lý; 5.734 lượt người 
được hỗ trợ giáo dục, dạy nghề; 10.531 lượt người được tạo việc làm, vay vốn sản xuất kinh 
doanh với số tiền 7 tỷ 630 triệu đồng. Số đối tượng tham gia các câu lạc bộ đồng đẳng, các 
nhóm tự lực... là 5.508 người. 

Có thể khẳng định, giai đoạn 2011 - 2015, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa 
phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống mại dâm và đạt được kết 
quả đáng khích lệ. Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm được ban hành tương 
đối đồng bộ, bao quát hầu hết các lĩnh vực trong công tác phòng, chống mại dâm từ biện pháp, 
giải pháp đến phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; công tác tuyên truyền đã 
góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân góp phần giảm kỳ thị đối với 
người bán dâm; hoạt động truyền thông, tư vấn, đặc biệt là thông qua nhóm đồng đẳng đã giúp 
người bán dâm có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe và giảm lây nhiễm 
HIV/AIDS; nhiều mô hình tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế giúp người bán dâm có 
điều kiện phát triển kinh tế, từng bước giảm dần tần xuất bán dâm tiến tới từ bỏ bán dâm để hòa 
nhập cộng đồng bền vững. Tất cả những kết quả đó đã góp phần hạn chế tác động tiêu cực của 
tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đóng góp quan trọng 
vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc tổng kết, đánh giá 
chương trình cho thấy, một số quy định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và văn bản hướng 
dẫn thi hành không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống 
mại dâm trong tình hình mới. Quan điểm, nhận thức về công tác đấu tranh phòng, chống mại 
dâm chưa thống nhất nên việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống mại dâm không kiên 
quyết, triệt để; còn có biểu hiện làm ngơ của một số cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở; 
dẫn đến tình trạng tồn tại các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm thách thức 
dư luận. Việc triển khai các nhiệm vụ phòng, chống mại dâm ở một số địa phương chưa cụ thể, 
đồng bộ; sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan liên quan theo trách nhiệm quản lý lĩnh vực, 
ngành chưa chặt chẽ; chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương 
với việc để tình trạng mại dâm phát triển phức tạp trên địa bàn quản lý. Lực lượng cán bộ 
phòng, chống mại dâm cấp cơ sở hiện nay còn thiếu về số lượng, hầu hết là kiêm nhiệm, làm 
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giảm hiệu quả của công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương. Ngân sách đầu tư cho công 
tác phòng, chống mại dâm thấp; nhiều tỉnh, thành phố không bố trí ngân sách địa phương, chỉ 
có nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; ngân sách hạn hẹp chưa tương xứng với nhiệm vụ 
được giao, do vậy, nhiều nhiệm vụ chỉ thực hiện lồng ghép hoặc chỉ trong một thời gian nên 
hiệu quả hạn chế. Kinh phí phòng, chống tệ nạn mại dâm ở cấp huyện, cấp xã không có, do vậy 
không thể chuyển hóa địa bàn. 

Nhằm phát huy các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015 và khắc phục những 
tồn tại, hạn chế, Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 sẽ được 
xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành dựa trên quan điểm hoạt động mại dâm là bất 
hợp pháp ở Việt Nam. Phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và 
các cấp chính quyền nhằm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, chú trọng các giải pháp mang 
tính xã hội, giảm tác hại do hoạt động mại dâm gây ra đối với xã hội, góp phần vào sự ổn định, 
phát triển đất nước. Coi trọng công tác phòng ngừa, hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm và xử 
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Nâng cao vai trò của cộng 
đồng và các thiết chế xã hội (gia đình, nhà trường); huy động và mở rộng sự tham gia của các tổ 
chức xã hội và của chính quyền cấp cơ sở, của người dân. Nhà nước đảm bảo nguồn lực cho 
công tác phòng, chống mại dâm; kiện toàn hệ chống cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn 
xã hội các cấp. Tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt đối với việc phòng, chống bóc lột tình dục 
trẻ em, mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm. 

Trên quan điểm đó, mục tiêu chung của Chương trình hành động phòng, chống mại dâm 
giai đoạn 2016 - 2020 là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của 
các cấp, các ngành và toàn xã hội trong phòng, chống mại dâm; đảm bảo quyền tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống, hòa nhập 
cộng đồng bền vững. 

Để đạt được mục tiêu đó, Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 
- 2020 sẽ tập trung vào những hoạt động chính bao gồm: Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp 
luật và thi hành hiệu quả chính sách pháp luật về phòng, chống mại dâm; nâng cao hiệu quả các 
hoạt động phòng ngừa, thông tin tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm; đổi mới phương 
pháp tiếp cận trong các hoạt động hỗ trợ, phát triển các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs), các 
câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng của người bán dâm; tăng cường công tác phòng, 
chống hành vi vi phạm hành chính, tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường hợp tác giữa 
các quốc gia trong khu vực, quốc tế về phòng, chống tội phạm mua bán người vì mục đích mại 
dâm. 

 

                                                                                                   TS Lê Thị Hà 
                                                                                      Phó cục trưởng Cục PCTNXH 
                                                                             (pctnxh.molisa.gov.vn - Ngày 23/10/2015) 
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CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 
 

 Cơ sở thực tiễn 

a) Thực trạng tình hình mại dâm hiện nay 

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay, số người bán dâm 
có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó, tập trung nhiều ở một số khu vực như: Đồng bằng 
sông Hồng: 3.673 người; Đông Bắc: 913 người; Bắc Trung Bộ: 887 người; Đông Nam Bộ: 
3.200 người; Đồng bằng sông Cửu Long: 1.374 người; các khu vực khác là 1.189 người. Tuy 
nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do đây là một hoạt động rất khó kiểm soát bởi tính 
phức tạp, tinh vi và trá hình của nó. 

Xuất hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mới: Gái gọi, du lịch tình 
dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán dâm, 
môi giới mại dâm thông qua mạng Internet, Facebook,... Tình trạng người mại dâm sử dụng ma 
túy có xu hướng gia tăng; đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau, trong 
đó đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do: 75,7%, doanh nghiệp: 20%, cán bộ, 
công nhân viên chức: 3%; 80% đối tượng chủ chứa, môi giới có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi; trên 
40% chủ chứa là phụ nữ. Tại các thành phố, xuất hiện trở lại các tụ điểm mại dâm khu vực công 
cộng tác động xấu đến môi trường văn hóa, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến trật tự an toàn 
xã hội gây bức xúc trong dư luận. 

Tệ nạn mại dâm đã và đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội: Nguy cơ lây lan các bệnh xã hội, 

HIV/AIDS qua đường tình dục do quan hệ tình dục không an toàn (tỷ lệ người nhiễm HIV qua 

đường tình dục ngày càng gia tăng (45,3%, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các đường lây truyền 

khác); tỷ lệ hiện nhiễm trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là 3,9% (tăng gần 2 lần so 

với năm 2012); người hoạt động mại dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, bóc 

lột tình dục; bị kỳ thị, xa lánh, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội... 

Tệ nạn mại dâm cũng làm gia tăng các băng nhóm, tổ chức tội phạm mua bán ma túy, tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán người, tổ chức hoạt động mại dâm ở một số địa 

phương. Hình thành những đường dây mua bán người vì mục đích mại dâm...; tình trạng mua 

bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm có chiều hướng gia tăng không chỉ ở trong nước và 

ngoài nước. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Ở một số địa phương, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng, chống tệ 

nạn mại dâm; chưa chỉ đạo quyết liệt, liên tục đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật hành chính liên quan đến mại dâm dẫn đến tình trạng tồn tại 

các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm công khai, thách thức dư luận; nhiều 

tỉnh, thành phố chưa thành lập, kiện toàn đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp 

nên kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa còn nhiều hạn chế. 

- Công tác truyền thông về phòng, chống mại dâm triển khai chưa được thường xuyên; nội 

dung mới chỉ tập trung vào phản ánh thực trạng của mại dâm; chưa chú trọng đến việc tuyên 

truyền giảm tác hại, giảm kỳ thị. Năng lực đội ngũ báo cáo viên, truyền thông viên, cộng tác 

viên về phòng, chống mại dâm còn hạn chế về số lượng và chất lượng. 

- Hoạt động của các mô hình thí điểm giảm hại và hỗ trợ người hoạt động mại dâm còn 

đơn giản, chủ yếu thông qua hình thức tuyên truyền, truyền thông, sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ; 
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chưa hình thành hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt, dễ tiếp cận với người bán dâm và 

nạn nhân của bóc lột tình dục. 

- Lực lượng cán bộ phòng, chống mại dâm cấp cơ sở hiện nay hầu hết là kiêm nhiệm, làm 

giảm hiệu quả của công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương. 

- Ngân sách đầu tư cho công tác phòng, chống mại dâm thấp; nhiều tỉnh, thành phố không 

bố trí ngân sách địa phương, chỉ sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; ngân sách hạn 

hẹp chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, do vậy, nhiều nhiệm vụ lồng ghép hoặc thực hiện 

thời gian ngắn nên hiệu quả hạn chế. 

c) Những vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống mại dâm hiện nay 

- Vấn đề nhận thức 

+ Quan điểm, nhận thức về công tác phòng, chống mại dâm của một số cấp ủy, chính 

quyền địa phương chưa thống nhất nên chỉ đạo triển khai không kiên quyết, triệt để dẫn đến tình 

trạng tồn tại các tụ điểm, ổ nhóm tội phạm tổ chức hoạt động mại dâm công khai, thách thức dư 

luận. 

+ Một bộ phận dân cư, thanh thiếu niên hiện nay do nhận thức không đầy đủ về tác hại, 

cho rằng đây là công việc có thu nhập cao nên đã tham gia vào tệ nạn này (bán dâm, môi giới 

mại dâm, chứa mại dâm). 

- Về chính sách pháp luật 

Hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm ban hành hơn 10 năm nay đã bộc lộ những 

hạn chế nhất định, không còn phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng 

chống mại dâm trong tình hình mới, cụ thể: 

+ Khái niệm mại dâm hiện hành không bao quát được các hành vi mới như mua bán dâm 

giữa những người đồng tính; các hành vi liên quan đến mại dâm như kích dục, khiêu dâm... 

chưa có chế tài xử lý đối với chủ thể của hành vi nên gây khó khăn cho các cơ quan chức năng 

trong việc tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. 

+ Mặc dù xác định phòng ngừa là biện pháp trọng tâm trong công tác phòng, chống mại 

dâm, tuy nhiên Pháp lệnh thiếu các quy định về điều kiện đảm bảo về nguồn lực thực hiện; thẩm 

quyền xử lý vi phạm (thẩm quyền thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề của chủ tịch ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; thẩm quyền xử phạt của chi cục phòng, chống tệ nạn xã 

hội… 

+ Tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS thông qua quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt qua 

nhóm người bán dâm rất cao. Trong khi đó, chưa có quy định về việc triển khai các chương 

trình can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS trong các can thiệp về phòng, chống mại dâm. 

+ Về xử lý vi phạm: Thiếu chế tài xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm như: 

Khiêu dâm, kích dục; một số hành vi có tính nguy hiểm cho xã hội cao như tổ chức, bảo kê cho 

hoạt động mại dâm chưa được quy định thành tội danh trong Bộ luật Hình sự; việc xử lý kỷ luật 

đối với cán bộ, công chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về 

phòng, chống mại dâm chưa được thực hiện nghiêm minh theo quy định. 

- Về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết số 24/2012/NQ-QH13 quy định không áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm nhưng lại chưa có cơ chế, 

chính sách, dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm xã hội của người bán dâm tại cộng đồng. 
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- Về các mô hình can thiệp 

Các chương trình can thiệp cho nhóm người bán dâm dựa trên quan điểm tiếp cận mới 
(bảo đảm sự bình đẳng, chú trọng các hỗ trợ xã hội, thúc đẩy việc đảm bảo quyền tiếp cận và sử 
dụng các dịch vụ an sinh xã hội, tạo cơ hội để người bán dâm thay đổi công việc...) còn đang 
trong giai đoạn thí điểm, triển khai chưa đồng bộ, hạn chế về nguồn lực nên số người được tiếp 
cận dịch vụ còn rất ít. Thời gian thí điểm ngắn, chưa đủ cơ sở thực tiễn để xây dựng các chính 
sách, pháp luật cho phù hợp. 

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Quan điểm, Mục tiêu 

a) Quan điểm 

- Lấy phòng ngừa làm trọng tâm trong công tác phòng, chống mại dâm. Chú trọng các giải 
pháp mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do hoạt động mại dâm gây ra đối với đời sống xã hội. 

- Tăng cường xây dựng các thể chế nhằm bảo vệ quyền con người, tăng khả năng tiếp cận 
của các nhóm yếu thế (người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm) vào hệ thống 
an sinh xã hội. 

- Từng bước xã hội hóa, xây dựng cơ chế, chính sách huy động sự tham gia của các tổ 
chức cộng đồng và các thiết chế xã hội (gia đình, nhà trường...) vào công tác phòng ngừa mại 
dâm. 

b) Mục tiêu 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành 
và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm 
đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã 
hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm. 

2. Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện 

a) Đối tượng 

- Người bán dâm, nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm. 

- Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện. 

- Các gia đình có nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm. 

- Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động của 
chương trình. 

b) Phạm vi 

Các hoạt động của chương trình được thực hiện trong phạm vi toàn quốc, tập trung chủ 
yếu ở các khu vực đô thị, các tỉnh thành phố trọng điểm về tệ nạn mại dâm và mua bán người. 

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến hết năm 2020. 

3. Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của chương trình 

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về 
phòng, chống mại dâm 

- Mục tiêu: 

+ Đến năm 2017, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn (gọi chung là 
cấp xã) tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì 
thường xuyên. 

+ Từ năm 2016, thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí 
cấp Trung ương và cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần. 
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- Nhiệm vụ 

+ Tăng cường công tác truyền thông, phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên truyền 
trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các khu vực miền núi, các địa phương nghèo, địa phương có 
nhiều người di cư để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm: 

 Xây dựng bộ công cụ truyền thông, tài liệu tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên 
(sách mỏng, tờ rơi, tranh áp phích, sổ tay cho tuyên truyền viên, lịch và các phóng sự, phim…) 
về phòng, chống mại dâm; hành vi tình dục lành mạnh, an toàn. 

Thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi toàn quốc, 
ưu tiên triển khai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm. 

Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện 
viên, cộng tác viên tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng 
đồng về phòng ngừa mại dâm. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận nhóm, 
tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; các hoạt động tuyên truyền mang tính tương tác 
cao tại các khu công nghiệp, trường học...; chú trọng nhóm có nguy cơ cao (học sinh, sinh viên, 
người lao động chưa có việc làm, nữ thanh, thiếu niên, người lao động nhập cư tại các khu công 
nghiệp,... đặc biệt là nhóm lao động di cư, tìm việc làm tại nơi khác) nhằm bảo đảm việc di cư 
lao động an toàn, phù hợp với khả năng, điều kiện của họ. 

+ Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông phòng ngừa, phòng, chống mại dâm 
thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: 

Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối 
với người bán dâm. 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng 
phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm trên các phương 
tiện truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương. 

b) Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các 
chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở. 

- Mục tiêu: 

Đến năm 2017: 50%, năm 2020: 100% các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép 
và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại 
địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc 
làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người. 

- Nhiệm vụ: 

+ Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có nghề 
nghiệp, chưa có việc làm....) và các chương trình an sinh xã hội, các chương trình phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương để hướng mục tiêu của các chương trình đến các nhóm đối tượng 
này. 

+ Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm 
trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay 
vốn, chương trình giảm nghèo... nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp. 

+ Xây dựng các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa 
phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. 
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c) Xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh 
xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống 

mại dâm. 

- Mục tiêu 

+ 50% các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện được các hoạt động can thiệp giảm tác hại 
về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại 
dâm. 

+ Đến năm 2020: 20 tỉnh, thành phố xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho 
người bán dâm. 

- Nhiệm vụ 

+ Triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm 
tình trạng bạo lực trên cơ sở giới: 

Đánh giá, tài liệu hóa một số mô hình thí điểm có hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ giảm hại, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại một số địa phương để xây dựng tài liệu hướng dẫn 
triển khai thực hiện. 

Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao năng lực về hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho 
cơ quan chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh và cán bộ trực tiếp tham gia làm công 
tác phòng, chống mại dâm và cán bộ trực tiếp tham gia công tác cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho 
người bán dâm. 

Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trong việc tuyên 
truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người mại dâm tại cộng đồng. 

Xây dựng, thử nghiệm quy trình hỗ trợ và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người bán dâm 
tại cộng đồng. Chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong cơ chế Nhà nước 

ủy thác, đặt hàng các cơ sở ngoài công lập cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm. 

Xây dựng cơ chế huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức phi Chính phủ, 
tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs), các câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng tham gia các 
hoạt động phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho 

người bán dâm. 

+ Xây dựng thử nghiệm 03 mô hình: 

(1) Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, trung tâm công tác 

xã hội. 

Xây dựng tiêu chí lựa chọn địa phương thí điểm xây dựng và vận hành mô hình cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm (bổ sung chức năng, nhiệm vụ, đào tạo nhân lực, đầu tư trang 
thiết bị, cơ sở vật chất…). 

Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ về phương pháp tiếp cận, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với 
người bán dâm. 

Lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ phù hợp và thử nghiệm việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho 

người bán dâm tại cộng đồng hoặc tại các trung tâm công tác xã hội. 

(2) Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. 

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, pháp luật về điều kiện làm việc và lao 
động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện; xây dựng khung kỹ thuật (tài liệu hướng 
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dẫn thực hiện) cho mô hình thí điểm hỗ trợ đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở 
kinh doanh dịch vụ. 

Xây dựng tiêu chí lựa chọn địa phương thí điểm và tổ chức các hoạt động can thiệp tại địa 
bàn lựa chọn. 

Đánh giá, nhân rộng mô hình. 

(3) Mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ 
của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực 
giới. 

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ trong việc xây 
dựng kế hoạch, điều hành hoạt động của nhóm. 

Tổ chức các hoạt động đối thoại giữa các nhóm với cơ quan thực thi chính sách nhằm tăng 
cường sự hiểu biết, sự tham gia của các nhóm này trong việc xây dựng chính sách, các chương 
trình can thiệp cho phù hợp. 

Thực hiện các chương trình truyền thông, các khóa tập huấn cho các cơ quan liên quan về 
quyền và trách nhiệm của các bên trong vấn đề phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đối với 
nhóm người bán dâm. 

d) Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến 
mại dâm. 

- Mục tiêu: Phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên 
quan đến mại dâm. 

- Nhiệm vụ 

+ Xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên đội kiểm 
tra liên ngành phòng, chống mại dâm, lực lượng điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm 
trong công tác kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm. 

+ Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung vào các tuyến, địa 
bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm liên quan mại dâm. 

+ Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo tố giác về tội phạm liên quan 
đến mại dâm. 

- Tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến mại 
dâm, giải cứu nạn nhân. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát các hoạt động đấu tranh 
phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở. 

- Thực hiện hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát tin báo tố giác, kiểm sát điều tra, 
kiểm sát xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm. 

- Xét xử nghiêm minh tội phạm liên quan đến mại dâm, có các biện pháp bảo vệ nạn nhân 
trong quá trình truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, 
nhất là với các nạn nhân là trẻ em. 

4. Các giải pháp thực hiện chương trình 

a) Giải pháp hoàn thiện thể chế 

- Rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính 
sách về phòng, chống mại dâm. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến việc xây dựng hoạt động can 
thiệp giảm hại, phòng, chống HIV/AIDS và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm. 

- Nghiên cứu, xây dựng dự án luật về phòng ngừa mại dâm, đảm bảo tính nhất quán và 
tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác này. 
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- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát tình hình hoạt động tội phạm liên quan đến mại dâm và 
tìm hiểu chính sách pháp luật tại một số nước có nhiều nạn nhân là người Việt Nam bị mua bán 

để xác định cơ quan đầu mối và cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc liên 
quan đến mại dâm, giải cứu và hồi hương nạn nhân, bắt giữ tội phạm trong các vụ việc mua bán 
người vì mục đích mại dâm. 

b) Giải pháp về tổ chức thực hiện 

- Các cấp ủy Đảng phải đưa chương trình phòng, chống mại dâm vào văn kiện, nghị quyết 
và chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện; 

đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng 
viên trong công tác phòng, chống mại dâm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả 

phòng, chống mại dâm ở địa phương, đơn vị. 

- Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành nghị quyết về 
công tác phòng, chống mại dâm, yêu cầu Ủy ban nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 
tại các kỳ họp của hội đồng nhân dân cùng cấp. 

- Tăng cường sự chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai công tác phòng, chống 
mại dâm theo chức năng nhiệm vụ được phân công. 

Ủy ban nhân dân các cấp phải đưa công tác phòng, chống mại dâm là một trong các nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo thực hiện lồng ghép công tác phòng, 
chống mại dâm với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như chương trình xóa đói 
giảm nghèo, giải quyết việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống ma túy, phòng, chống 
mua bán người. Tập trung chỉ đạo thực hiện ở các khu vực trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho 
vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. 

- Duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ kết tổng kết ở các cấp nhằm rút kinh nghiệm trong 
việc chỉ đạo, điều hành và nhân rộng các mô hình, phương pháp, giải pháp có hiệu quả cao. 

- Kiện toàn tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp để tham mưu, 
xây dựng các hoạt động phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện chương trình. Đảm bảo 
thực hiện đúng Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm. 

- Đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường 
chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm của các 
bộ, ngành và chính quyền các cấp. 

c) Giải pháp về nguồn lực 

- Tập trung kinh phí của Nhà nước để thực hiện các hoạt động trọng điểm, ưu tiên; khuyến 
khích sự tham gia, đóng góp nguồn lực của các doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống 

tệ nạn mại dâm, đặc biệt là công tác dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng 
cho người bán dâm; 

- Huy động nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. 

d) Giải pháp hợp tác quốc tế 

- Tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng hợp tác với các nước láng giềng trong công tác 

phòng, chống mại dâm, mua bán người vì mục đích mại dâm. 



“Giữ gìn đạo đức - Xây dựng lối sống lành mạnh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 09/2016 12 

- Thực hiện các nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của mại dâm trong phát triển kinh tế - 
xã hội, học tập, áp dụng các mô hình hiệu quả của quốc tế trong phòng ngừa mại dâm, đặc biệt 
là mại dâm trẻ em. 

đ) Giải pháp về tuyên truyền 

- Huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc thông tin, tuyên 
truyền, giáo dục về hành vi tình dục an toàn, lối sống chung thủy, lành mạnh cho các nhóm dân 
cư. 

- Phối hợp hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS và 
phòng, chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi tình dục an 
toàn, hạn chế nguy cơ bị mua bán, bị ép buộc làm mại dâm của người lao động khi di cư, tìm 
kiếm việc làm. 

5. Kinh phí thực hiện chương trình 

Kinh phí thực hiện chương trình được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước của 
các bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành từ nguồn tài trợ, huy 
động của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 
 

                                                                                                                    (thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

            4 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

                   TRONG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 
 

Bà Lê Thị Hà, Phó cục trưởng Cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cho biết, Quyết định 

361/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng 

chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020  đã xác 

định quan điểm lấy phòng ngừa làm trọng 

tâm trong công tác phòng, chống mại dâm. 

Đồng thời chú trọng các giải pháp 
mang tính xã hội nhằm giảm tác hại do hoạt 
động mại dâm gây ra đối với đời sống xã hội. 
Tăng cường xây dựng các thể chế nhằm bảo 
vệ quyền con người, tăng khả năng tiếp cận 
của các nhóm yếu thế (người bán dâm, nạn 
nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm) vào 
hệ thống an sinh xã hội. Từng bước xã hội 
hóa, xây dựng cơ chế, chính sách huy động 
sự tham gia của các tổ chức cộng đồng và các 
thiết chế xã hội (gia đình, nhà trường) vào 
công tác phòng ngừa mại dâm. 

Từ những quan quan điểm trên, bà Lê 
Thị Hà cho biết, chương trình phòng, chống 

mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tập trung 
vào 4 nhiệm vụ chủ yếu. 

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận 
thức về phòng, chống mại dâm. 

Phấn đấu đến năm 2017, đạt 75% và 
năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn 
(gọi chung là cấp xã) tổ chức được ít nhất 
một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa 
mại dâm và được duy trì thường xuyên. 

Tăng cường công tác truyền thông, 
phòng ngừa thông qua các hoạt động tuyên 
truyền trực tiếp tại cộng đồng, tập trung ở các 
khu vực miền núi, các địa phương nghèo, địa 
phương có người nhiều người di cư để hạn 
chế phát sinh mới số người tham gia mại 
dâm. 

Xây dựng bộ công cụ truyền thông, tài 
liệu tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo 
viên (sách mỏng, tờ rơi, tranh áp phích, sổ 
tay cho tuyên truyền viên, lịch và các phóng 
sự, phim...) về phòng, chống mại dâm; hành 
vi tình dục lành mạnh, an toàn. 
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Thực hiện chiến lược truyền thông thay 
đổi hành vi tại cộng đồng trên phạm vi toàn 
quốc, ưu tiên triển khai tại các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trọng điểm. 

Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng 
lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình 
nguyện viên, cộng tác viên tại địa phương để 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hướng 
dẫn cộng đồng về phòng ngừa mại dâm. 

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền 
tại cộng đồng thông qua các buổi thảo luận 
nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc 
gián tiếp; các hoạt động tuyên truyền mang 
tính tương tác cao tại các khu công nghiệp, 
trường học...; chú trọng nhóm có nguy cơ cao 
(học sinh, sinh viên, người lao động chưa có 
việc làm, nữ thanh, thiếu niên, người lao 
động nhập cư tại các khu công nghiệp…, đặc 
biệt là nhóm lao động di cư, tìm việc làm tại 
nơi khác) nhằm bảo đảm việc di cư lao động 
an toàn, phù hợp với khả năng, điều kiện của 
họ. 

Thứ hai là đẩy mạnh thực hiện các hoạt 
động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng 
ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa 
bàn cơ sở. 

Phấn đấu đến năm 2017: 50%, năm 
2020: 100% các tỉnh, thành phố xây dựng kế 
hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm 
vụ phòng, chống mại dâm với các chương 
trình kinh tế - xã hội tại địa phương như 
chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao 
động nông thôn, chương trình việc làm, 
phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội 
phạm mua bán người 

Tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm 
người có nguy cơ cao (thanh niên chưa có 
nghề nghiệp, chưa có việc làm...) và các 
chương trình an sinh xã hội, các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để 
hướng mục tiêu của các chương trình đến các 
nhóm đối tượng này. 

Xây dựng các hoạt động lồng ghép cho 
nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm 
trong các chương trình dạy nghề cho lao 
động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ 

trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo… 
nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn 
công việc phù hợp. 

Xây dựng các kế hoạch lồng ghép việc 
thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại 
địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại 
dâm. 

Tiếp đến là xây dựng, triển khai các 
hoạt động can thiệp giảm tác hại về 
HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo 
lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại 
dâm. 

Đến năm 2020, 20 tỉnh, thành phố xây 
dựng mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội 
cho người bán dâm; 50% các tỉnh, thành phố 
triển khai thực hiện được các hoạt động can 
thiệp giảm tác hại về HIV/AIDS, phòng 
ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới 
trong phòng, chống mại dâm. 

Đánh giá, tài liệu hóa một số mô hình 
thí điểm có hiệu quả trong việc cung cấp dịch 
vụ hỗ trợ giảm hại, chăm sóc sức khỏe sinh 
sản tại một số địa phương để xây dựng tài 
liệu hướng dẫn triển khai thực hiện. 

 Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao 
năng lực về hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng 
đồng cho cơ quan chuyên trách phòng, chống 
tệ nạn xã hội cấp tỉnh và cán bộ trực tiếp 
tham gia làm công tác phòng, chống mại dâm 
và cán bộ trực tiếp tham gia công tác cung 
cấp, hỗ trợ dịch vụ cho người bán dâm. 

Đào tạo, nâng cao năng lực cho đội 
công tác xã hội tình nguyện cấp xã trong việc 
tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người 
mại dâm tại cộng đồng. 

Xây dựng, thử nghiệm quy trình hỗ trợ 
và gói dịch vụ hỗ trợ xã hội đối với người 
bán dâm tại cộng đồng. Chuẩn hóa các điều 
kiện, tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong cơ 
chế Nhà nước ủy thác, đặt hàng các cơ sở 
ngoài công lập cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 
người bán dâm. 

Xây dựng cơ chế huy động sự tham gia 
của các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính 
phủ, tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs), các 
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câu lạc bộ, nhóm tự lực, nhóm đồng đẳng 
tham gia các hoạt động phòng ngừa, giảm 
hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa 
nhập cộng đồng cho người bán dâm. 

Xây dựng thử nghiệm 3 mô hình: 
1. Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho 

người bán dâm tại cộng đồng, trung tâm công 
tác xã hội.  

2. Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền 
của người lao động trong các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.  

3. Mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực 
của các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc 
bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, 
truyền thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, 
chống bạo lực giới. 

Cuối cùng là đấu tranh, xử lý nghiêm 
minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội 
phạm liên quan đến mại dâm. 

Xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa tập 
huấn nâng cao năng lực cho thành viên đội 
kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm, 
lực lượng điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán, 
hội thẩm trong công tác kiểm tra, điều tra, 
truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mại 
dâm. 

Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng các 
biện pháp nghiệp vụ tập trung vào các tuyến, 
địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, 
ngăn chặn tội phạm liên quan mại dâm. 

Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xác minh 
các nguồn tin báo tố giác về tội phạm liên 
quan đến mại dâm. 

Tổ chức điều tra, khám phá các vụ án, 
triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan đến 
mại dâm, giải cứu nạn nhân. Nâng cao hiệu 
quả công tác kiểm tra giám sát các hoạt động 
đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan 
đến mại dâm từ cấp cơ sở. 

Thực hiện hoạt động thực hành quyền 
công tố, kiểm sát tin báo tố giác, kiểm sát 
điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án liên quan 
đến mại dâm. 

Xét xử nghiêm minh tội phạm liên 
quan đến mại dâm, có các biện pháp bảo vệ 
nạn nhân trong quá trình truy tố, xét xử các 
vụ án liên quan đến mua bán người vì mục 
đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ 
em.     

Nhật Thy 
(tiengchuong.vn - Ngày 16/5/2016) 

 

 
 

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TỪ THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
 

Tệ nạn mại dâm ra đời, tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội. Đây 
là vấn đề khó giải quyết, không chỉ ở Việt Nam mà của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt 
Nam, cả hành vi bán dâm và mua dâm đều bị coi là hành vi lệch chuẩn theo chuẩn mực 
văn hóa, đạo đức, gây nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội, sức khỏe và an ninh trật tự cộng 
đồng, đặc biệt là đối với hạnh phúc gia đình - một thiết chế xã hội rất được người Việt 
Nam đề cao. 

Nhìn lại lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, tệ nạn mại dâm có những thời điểm gần như 
không tồn tại nhưng có những thời điểm lại phát triển và lan rộng. 

Thời phong kiến, do kết cấu làng xã với hệ thống tôn ti chặt chẽ, quy chuẩn đạo đức và 
thuần phong mỹ tục nghiêm ngặt, nên mại dâm ở Việt Nam hầu như không tồn tại. 

Đến thời Pháp thuộc, thực dân Pháp cho phép mại dâm công khai, vừa để kiếm tiền từ 
thuế vừa để làm thui chột truyền thống văn hóa Việt Nam. Trong xã hội nảy sinh hai loại gái 
bán dâm. Một loại có giấy phép hành nghề và phải nộp thuế cho chính quyền thuộc địa, một loại 
bán dâm chui. Hầu hết gái bán dâm ở Việt Nam thuộc loại không có giấy phép và tự kiếm 
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khách, bởi đây là hành vi đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục của dân tộc nên cả người mua 
dâm lẫn người bán dâm thường không muốn lộ mặt công khai. Trong những năm cuối thập kỷ 
30 của thế kỷ 20, một biến tướng khác của mại dâm là “hát cô đầu” đã trở nên phổ biến và địa 
danh nổi tiếng nhất là phố Khâm Thiên (Hà Nội). 

Sau khi giành được chính quyền, tháng 9/1945, trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, 
phải chống thù trong, giặc ngoài và khắc phục các hậu quả của chế độ cũ để lại như nạn đói, nạn 
dốt thì phòng, chống tệ nạn mại dâm cũng được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan 
tâm. Chính phủ đã thành lập Bộ Cứu tế xã hội, trong đó có nhiệm vụ giải quyết tệ nạn xã hội. 
Và các chủ trương, biện pháp được đề ra trong thời kỳ này là: Xử lý hình sự đối với các chủ 
chứa, đầu nậu, môi giới tổ chức các hoạt động mại dâm; kiên quyết cấm các hoạt động mại dâm 
dưới mọi hình thức. 

Giai đoạn 1965 - 1975, ở miền Bắc tiếp tục thực hiện thống nhất chủ trương kiên quyết 
bài trừ tệ nạn mại dâm, do đó, đến năm 1975, tệ nạn này về cơ bản bị xóa bỏ, số gái mại dâm 
còn lại rất ít. Tại miền Nam Việt Nam, để “giúp vui” cho đạo quân viễn chinh Mỹ, hàng loạt 
bar, phòng tắm hơi, hộp đêm, vũ trường và nhất là các “câu lạc bộ thủ thư, sỹ quan” hiện diện ở 
khắp Sài Gòn, đặc biệt là xung quanh các cư xá Mỹ. Mại dâm - gọi nôm na là “chợ heo” được 
Chính phủ Việt Nam Cộng hòa công khai và hợp pháp hóa. Ước tính toàn miền Nam những 
năm 1970 có trên 200.000 gái bán dâm. 

Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn 
nhưng Đảng, Nhà nước đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tệ nạn xã hội và hậu quả 
của nó ở các tỉnh phía Nam. Ban chỉ đạo bài trừ tệ nạn xã hội được thành lập nhằm kiên quyết 
chống tệ nạn mại dâm, nghiêm trị bọn chủ chứa, môi giới, đồng thời, tập trung chữa bệnh, cải 
tạo cho gái bán dâm. Nhờ những chính sách đó, trên bình diện chung cả nước, tệ nạn mại dâm 
cơ bản được giải quyết, chỉ còn lẻ tẻ hoạt động ngấm ngầm, lén lút. 

Tuy nhiên, đến giai đoạn đổi mới, mở cửa 1986, mại dâm bắt đầu xuất hiện trở lại. Trước 
tình hình đó, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp kịp thời nhằm 
đẩy mạnh và tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm. Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 
135/CT ngày 14/5/1989 và Chỉ thị 99/CT ngày 8/4/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để 
đưa gái mại dâm vào các trại phục hồi nhân phẩm. Nghị quyết 05/CP ngày 29/1/1993 về “Ngăn 
chặn và chống tệ nạn mại dâm”. Theo đó, kiên quyết xóa bỏ tệ nạn mại dâm dưới mọi hình 
thức. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình liên 
ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm. Có thể nói, thời kỳ này, công tác phòng, chống tệ nạn mại 
dâm đã trở thành nhiệm vụ và công việc của toàn Đảng, toàn dân với sự tham gia tích cực của 
các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương. Ngày 
6/7/1995, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm quy định các biện pháp xử 
lý hành chính các đối tượng gây mất an ninh trật tự xã hội, trong đó có mại dâm đã hoàn thiện 
thêm hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm. Đặc biệt, ngày 17 tháng 3 năm 2003, Pháp 
lệnh phòng, chống mại dâm được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI thông qua và có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/7/2003. Đây là văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh một cách toàn 
diện và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống mại 
dâm. 

Sau hơn 12 năm thực hiện Pháp lệnh cho thấy các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa 
phương đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống mại dâm và đạt được kết 
quả đáng khích lệ. Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống mại dâm được ban hành tương 
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đối đồng bộ, bao quát hầu hết các lĩnh vực trong phòng, chống mại dâm từ biện pháp, giải pháp 
đến phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; công tác tuyên truyền đã góp phần 
nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân góp phần giảm kỳ thị đối với người 
bán dâm; hoạt động truyền thông, tư vấn, đặc biệt là thông qua nhóm đồng đẳng đã giúp người 
bán dâm có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe và giảm lây nhiễm HIV/AIDS; nhiều 
mô hình tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế giúp người bán dâm có điều kiện phát triển 
kinh tế, từng bước giảm dần tần xuất tiến tới từ bỏ bán dâm để hòa nhập cộng đồng bền vững. 
Tất cả những kết quả đó đã góp phần hạn chế tác động tiêu cực của tệ nạn mại dâm đối với đời 
sống xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020. 

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc tổng kết cho thấy, một số quy định 
của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và văn bản hướng dẫn thi hành đến nay không còn phù 
hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu đấu tranh, phòng chống mại dâm trong tình hình mới, 
đặc biệt những quy định liên quan đến quyền công dân, quyền con người không còn phù hợp 
với Hiến pháp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể là: 

Khái niệm về mại dâm (mua dâm, bán dâm) theo quy định của Pháp lệnh không bao quát 
được hết các hành vi mua, bán dâm trong thực tế hiện nay dẫn đến thiếu các chế tài xử lý hành 
chính đối với các hành vi vi phạm như: Bảo kê, khiêu dâm, kích dục; nam giới, người chuyển 
giới, đồng giới, người nước ngoài bán dâm; đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp 
luật về phòng, chống mại dâm chưa quy định rõ cơ chế xử lý. Các quy định về xử lý vi phạm 
trong Pháp lệnh chưa thống nhất với Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Xử lý vi phạm 
hành chính. Chưa quy định các biện pháp, điều kiện, nguồn lực (thẩm quyền tước quyền sử 
dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; thẩm 
quyền xử phạt của chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội; tiêu chuẩn, điều kiện các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ dễ lợi dụng hoạt động mại dâm…) dẫn đến việc triển khai ở các cấp còn gặp 
nhiều khó khăn. 

Thiếu các quy định về can thiệp giảm tác hại và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. Thực hiện 
Luật Xử lý vi phạm hành chính, không đưa người bán dâm vào các trung tâm nhưng lại chưa có 
chính sách, dịch vụ hỗ trợ đối với họ tại cộng đồng; chưa quy định trách nhiệm của chính 
quyền, các tổ chức xã hội, tổ chức đoàn thể ở cấp xã và huy động sự tham gia của các tổ chức 
xã hội, tổ chức phi chính phủ vào việc hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng. 

Lực lượng cán bộ phòng, chống mại dâm còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng, 
hầu hết là kiêm nhiệm. Trong khi đó, ngân sách đầu tư cho công tác phòng, chống mại dâm 
thấp; nhiều tỉnh, thành phố không bố trí ngân sách địa phương, chỉ có nguồn hỗ trợ từ ngân sách 
Trung ương; ngân sách hạn hẹp chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao, do vậy, nhiều nhiệm 
vụ chỉ thực hiện lồng ghép hoặc chỉ thực hiện trong một thời gian ngắn nên hiệu quả hạn chế. 
Kinh phí phòng, chống tệ nạn mại dâm ở cấp huyện, cấp xã hầu như không có. 

Những bất cập nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác phòng, chống mại 
dâm. Hơn nữa, sự hợp tác quốc tế sâu rộng với các quốc gia, vùng lãnh thổ và hỗ trợ của 
Internet, mạng xã hội, hoạt động mại dâm ngày càng phát triển và biến tướng, khó kiểm soát. 
Chính vì vậy, thời gian qua, trong xã hội hình thành các quan điểm khác nhau về vấn đề mại 
dâm. 

Quan điểm cho rằng mại dâm ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục và trái với truyền thống 

đạo đức của dân tộc Việt Nam, do đó, phải kiên quyết chống tệ nạn mại dâm một cách triệt để. 
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Những người ủng hộ cho quan điểm này cho rằng, việc hợp pháp hóa mại dâm với mục đích 

“kiểm soát” là sự ảo tưởng và vì thế, rất nhiều quốc gia sau thời gian hợp pháp hóa mại dâm đã 

quay lại cấm mại dâm vì tệ nạn này tăng lên nghiêm trọng. Mại dâm làm mất nhân phẩm của 

phụ nữ, gây phương hại đến nền tảng đạo đức lối sống xã hội, làm rạn nứt hạnh phúc của mỗi 

gia đình, kéo theo nhiều loại tệ nạn khác như: Tạo cơ hội cho bọn buôn người, thúc đẩy buôn 

bán nô lệ tình dục. Mại dâm chui, gái đứng đường không giấy phép sẽ xuất hiện, kéo theo đó là 

bạo lực đường phố. 

Quan điểm khác cho rằng nên hợp pháp hóa mại dâm để quản lý và thu thuế. Những 

người ủng hộ cho quan điểm này lý giải rằng, nhu cầu tình dục là nhu cầu tự nhiên không thể 

ngăn cấm, vì vậy mại dâm cũng không thể bị “xóa sổ”. Do đó, cần tìm ra phương pháp giải 

quyết thay vì cứ cấm đoán. Những hệ lụy do mại dâm gây ra phần lớn là do nó không được 

pháp luật bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ. Hiện tượng hiếp dâm, mại dâm chui, luật rừng trong 

giới mại dâm, lây truyền HIV... là những mảng đen tiêu cực xuất phát từ việc vấn đề mại dâm bị 

“thả nổi”. Hợp pháp hóa là kiểm soát, bảo vệ chứ không cổ vũ và có thiết chế quản lý. 

Nhìn ra thế giới, có nhiều cách thức mà các quốc gia lựa chọn để xử lý vấn đề mại dâm. 

Tựu chung lại, hiện nay trên thế giới có 4 mô hình pháp luật phổ biến: 

- Tội phạm hóa mại dâm (Mại dâm được coi là bất hợp pháp, nghiêm cấm mại dâm dưới 

mọi hình thức, người bán dâm bị trừng phạt nghiêm khắc như: Cu Ba, Ai Cập, Ấn Độ, Iran…); 

- Hợp pháp mại dâm (Chính phủ quản lý mại dâm dưới các hình thức: Tổ chức thành khu 

vực cho phép kinh doanh mại dâm; người bán dâm phải đăng ký hoạt động, cấp giấy chứng 

nhận hành nghề, khám sức khỏe bắt buộc như: Đức, Pháp, Hà Lan, Indonexia…); 

- Phi hình sự mại dâm (Chấp nhận mại dâm nhưng không tổ chức đăng ký mại dâm, 

không cấp phép cơ sở kinh doanh mại dâm; không truy tố hình sự các tội phạm liên quan đến 

mại dâm như: Áo, Bỉ, Braxil, Canada…); 

- Mô hình thực thi chọn lọc: (Trong hệ thống pháp luật, mại dâm vẫn có thể bị cấm (mại 

dâm trẻ em, môi giới mại dâm, kinh doanh mại dâm…). Tuy nhiên, việc quản lý mại dâm được 

thực thi thông qua các chính sách dưới luật, cho phép một số khu vực, hoặc đối tượng nhất 

định; không xử phạt hành vi bán dâm: Thái Lan, Italia, Nhật Bản…). 

Mỗi mô hình đều có mặt tích cực và mặt hạn chế trong quản lý xã hội. Không có mô hình 

nào mang lại hiệu quả toàn diện và tuyệt đối. Xu hướng chung của các quốc gia trong khu vực 

và trên thế giới hiện nay là không hợp pháp hóa mại dâm, nhưng cũng không hình sự hóa để 

tránh việc đẩy mại dâm trở thành trá hình, khó kiểm soát. 

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống mại dâm trong nước thời gian 

qua, đòi hỏi Việt Nam cần sớm xây dựng luật để xử lý vấn đề mại dâm dựa trên quan điểm mại 

dâm là bất hợp pháp nhưng coi mại dâm như là một tồn tại xã hội khách quan và giải quyết vấn 

đề này trên cơ sở tôn trọng quyền con người, quyền công dân, đối xử nhân đạo, công bằng 

thông qua tăng cường các biện pháp giảm hại đối với người bán dâm và cộng đồng, xã hội. 

Theo đó, những nguyên tắc, giải pháp và nội dung cơ bản trong luật sẽ tập trung vào 4 vấn 

đề chính: 

Thứ nhất, quy định rõ ràng và đầy đủ các hành vi cũng như chế tài xử lý đối với những 

hành vi vi phạm, đặc biệt là chế tài đủ mạnh đối với các hoạt động tội phạm liên quan đến mại 

dâm như chứa chấp, bảo kê, môi giới, mại dâm. Quy định thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy 
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phép, chứng chỉ hành nghề của cấp có thẩm quyền và thẩm quyền xử phạt của chi cục phòng, 

chống tệ nạn xã hội; tiêu chuẩn, điều kiện các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng hoạt động 

mại dâm; trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để tệ nạn 

mại dâm phát sinh trong địa bàn quản lý; trách nhiệm giúp đỡ người bán dâm hòa nhập cộng 

đồng;...). 

Thứ hai, chú trọng vào công tác phòng ngừa; cụ thể hóa các biện pháp phòng ngừa và xây 
dựng một cơ chế phòng ngừa trong cộng đồng, từ gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và 
toàn xã hội. Các biện pháp phòng ngừa sẽ chú trọng vào hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư 
vấn về phòng chống mại dâm, hoạt động quản lý an ninh trật tự cũng như những hoạt động kinh 
doanh dễ bị lợi dụng để tổ chức mại dâm; phòng ngừa tội phạm, giải quyết tin báo, tố giác về 
tội phạm và khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm liên quan đến mại dâm. Tập trung 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, nhất là thanh niên; trang bị 
các kỹ năng tự phòng tránh, thúc đẩy các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên. 

Thứ ba, quan tâm hỗ trợ phòng chống bạo lực giới, giảm hại và hòa nhập cộng đồng cho 
người bán dâm vì người bán dâm có thể bị ngược đãi, chà đạp nhân phẩm, lây nhiễm các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục, bị phân biệt đối xử; nhiều người trong số họ thiếu kiến thức về 
sức khỏe sinh sản, thiếu kỹ năng đàm phán về tình dục an toàn, thiếu khả năng tiếp cận các dịch 
vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Việc bảo vệ các quyền cơ bản của người bán dâm và 
bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện cho họ tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, kỹ năng tình dục 
an toàn, tiếp cận các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như các dịch vụ xã hội 
cơ bản khác, đặc biệt tạo cho họ cơ hội chuyển sang nghề khác tốt hơn cần được quan tâm. Các 
dịch vụ hỗ trợ sẽ bao gồm: Hỗ trợ về y tế, tham vấn/hỗ trợ tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, đào 
tạo nghề, giới thiệu việc làm, trợ giúp pháp lý. 

Thứ tư, phòng chống mại dâm là một công tác hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi Nhà 
nước cần có chính sách, cơ chế đầu tư thỏa đáng. Nhà nước bảo đảm nguồn lực hàng năm cho 
công tác phòng, chống mại dâm cũng như đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Có chính sách huy động 
các lực lượng xã hội, khuyến khích toàn dân tham gia công tác phòng, chống mại dâm. 

 

                                                                                                Nguyễn Xuân Lập 
                                                                          Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 
                                                                                   (tiengchuong.vn - Ngày 22/10/2015) 

 

 
 

GẮN TRÁCH NHIỆM VỚI ĐẢM BẢO NGUỒN LỰC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM 
 

Đó là kiến nghị của bà Trương Thị Thu Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Trung 
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hội nghị triển khai Chương trình phòng, chống 
mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 diễn ra mới đây. 

Bà Trương Thị Thu Thủy cho biết, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
có nhiều giải pháp cụ thể để hỗ trợ phụ nữ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều 
kiện cho chị em có cuộc sống ổn định, không bị tái lừa gạt hoặc tự giác không tái phạm. 

Các mô hình hỗ trợ phụ nữ hoàn lương, tái hòa nhập  cộng đồng tại các địa phương 
như: Mô hình “Hỗ trợ học nghề tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ bán dâm hoàn lương”; 
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mô hình “Nhóm phụ nữ nòng cốt”, mô hình “Giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực 
hiện chính sách phòng chống mại dâm”... được duy trì và nhân rộng. 

Hội viên phụ nữ tại các chi, cụm đã tiếp cận, tìm hiểu mong muốn, khó khăn của đối 
tượng về phản ánh cho tổ trưởng phụ nữ và bàn cách giúp đỡ. Đồng thời phối hợp với gia 
đình, chính quyền, các trung tâm dạy nghề để đào tạo nghề, tìm việc làm đảm bảo thu 
nhập ổn định cho chị em. Ưu tiên tạo điều kiện cho vay vốn tiết kiệm tại chỗ của chị em 
hoặc tín chấp cho vay vốn ngân hàng, hướng dẫn cách làm ăn, giới thiệu học nghề miễn 
phí, giới thiệu việc làm… 

Các cấp hội cũng phối hợp với ngành công an (nhất là công an khu vực) tham gia 
quản lý địa bàn, phát hiện sớm và tố giác những đối tượng hoạt động môi giới, tổ chức 
mại dâm, cơ sở hoạt động kinh doanh nhạy cảm có dấu hiệu vi phạm để đấu tranh phòng 
ngừa và triệt phá. 

Còn nhiều khó khăn 

Tuy nhiên, theo bà Trương Thị Thu Thủy, việc triển khai công tác phòng, chống mại 
dâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Công tác tuyên truyền chủ yếu là hoạt động lồng ghép, ý tưởng nhiều, mức độ cần 
thiết là quá cao trong khi ngân sách hoạt động của Hội lại hạn hẹp... dẫn đến tính thuyết 
phục còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Chưa có sự đầu tư thỏa đáng về cả nội dung các 
nguồn lực trong chỉ đạo hoạt động của các mô hình, thiếu tài liệu tuyên truyền, việc duy trì 
hoạt động của các mô hình gặp khó khăn. 

Việc tham gia của cấp Hội trong chỉ đạo thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm 
phức tạp về mại dâm còn gặp nhiều khó khăn, chưa rõ nét và còn bị động. Hoạt động 
kiểm tra thường xuyên ở những địa bàn trọng điểm mại dâm còn hạn chế nên việc tiếp 
nhận thông tin về hoạt động phòng, chống chưa thường xuyên, liên tục. 

Tình hình tệ nạn mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp, trá hình, tội phạm liên quan 
mại dâm có chiều hướng gia tăng. Công tác tuyên, truyền phòng, chống mại dâm mới chỉ 
tập trung chủ yếu tại địa bàn trọng điểm về tệ nạn mại dâm, chưa đến được với phụ nữ 
dân tộc, vùng nông thôn sâu, xa, nhóm có nguy cơ cao, nội dung tuyên truyền chưa phù 
hợp với từng đối tượng. Xây dựng, hoạt động của các mô hình nhằm hỗ trợ người hoạt 
động mại dâm, người hoạt động mại dâm muốn hoàn lương, trẻ em bị xâm hại... còn gặp 
khó khăn về cơ chế, điều kiện hoạt động. 

Công tác hỗ trợ vốn vay, tạo việc làm cho đối tượng đang là vấn đề nan giải (việc 
làm khó, thu nhập thấp nên đối tượng không làm hoặc làm 1 thời gian không tiếp tục làm 
nữa; tín chấp cho vay vốn dễ mất, khó thu hồi vốn). 

Bà Trương Thị Thu Thủy cho biết thêm, việc đào tạo chuyển đổi nghề với chị em 
phụ nữ bán dâm gặp nhiều khó khăn một phần cũng do tình trạng chị em sáng đi học 
nghề, tối vẫn đi bán dâm. 

Thậm chí nhiều chị em sau khi được học nghề vẫn quay lại bán dâm do thu nhập 
sau khi học nghề không bằng thu nhập bán dâm. 

Ngoài ra, cũng có nhiều người bán dâm không phải do hoàn cảnh mà là do lười lao 
động. Những trường hợp này Hội Liên hiệp Phụ nữ vẫn cố gắng hỗ trợ để chị em chuyển 
đổi nghề, tái hòa nhập cộng đồng, được trường hợp nào hay trường hợp đó. 

Gắn trách nhiệm cụ thể trong phòng, chống mại dâm 

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để công tác 
phòng, chống mại dâm đạt kết quả, cần có những giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực kinh 
tế, chính trị, pháp luật, văn hóa, giáo dục. Tăng cường hơn nữa cho lĩnh vực giải quyết 
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việc làm cho phụ nữ; coi trọng đúng mức giáo dục gia đình, giáo dục đạo đức cho thanh 
thiếu niên, đạo đức cho các bậc cha mẹ, tình thương yêu con người trong xã hội… 

Bà Thủy cho rằng, cần phải tuyên truyền để mọi người hiểu rằng không phải có tiền 
đi mua dâm là có quyền chà đạp lên thân thể và nhân phẩm người bán dâm. 

Ngoài ra, chính sách vay vốn hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho đối tượng phụ nữ 
mại dâm hoàn lương phải cụ thể và có thể vào được thực tiễn để chị em có thể tham gia 
lao động sản xuất chính đáng, đảm bảo đời sống. Tăng cường các biện pháp quản lý, hỗ 
trợ kịp thời, giúp họ tránh sa ngã và kiên quyết không để họ tái phạm… 

 

                                                                                                          Nhật Thy 
                                                                                       (tiengchuong.vn - Ngày 13/5/2016) 

 

 
 

THANH NIÊN CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM 
 

Xác định công tác phòng, chống mại dâm là một trong những nhiệm vụ quan trọng và 
thường xuyên trong công tác Đoàn về phong trào thanh thiếu nhi, Ban Bí thư Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 
triển khai, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống mại dâm, ma túy trong thanh thiếu niên thông 
qua việc ban hành các nghị quyết, văn bản liên tịch với các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội. 

Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng ban hành Kế hoạch hướng dẫn các tỉnh, 
thành đoàn tổ chức thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã chủ 
động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động với các tổ chức, đoàn thể, ngành 
chức năng tại địa phương, đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai, tổ chức các hoạt động 
phòng, chống mại dâm lồng ghép với phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, giáo dục giới tính và 
chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên. 

Công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống mại dâm của Đoàn giai đoạn 2011 - 2015 
đã được triển khai mạnh mẽ và thu được những kết quả tích cực. Các hình thức tuyên truyền, 
giáo dục phòng, chống mại dâm đã được các cấp bộ đoàn vận dụng, triển khai một cách sáng 
tạo như: Tuyên truyền trên loa đài, pano, áp phích; các hoạt động văn hóa văn nghệ, mít tinh, 
diễu hành, phát tờ rơi, tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; các hội trại, hội thi “Đội tuyên 
truyền thanh niên phòng, chống ma túy, mại dâm”, “Các tiểu phẩm phòng chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội”...; lồng ghép các hoạt động truyền thông vào Tháng thanh niên, chiến dịch tình 
nguyện hè hàng năm. Tiêu biểu là Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức 1.200 cuộc truyền thông, thu hút 
hơn 85.000 lượt đoàn viên thanh niên; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: 720 cuộc với hơn 70.500 đoàn 
viên; Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức hơn 2.000 cuộc với 500.000 đoàn viên tham gia 

Các cấp bộ đoàn trong cả nước đã xây dựng, triển khai và duy trì nhiều mô hình, câu lạc 
bộ truyền thông, giáo dục về phòng, chống mại dâm, ma túy như câu lạc bộ thanh niên phòng, 
chống mại dâm, ma túy; đội thanh niên xung kích; mô hình “vòng tay bạn bè” ở các trường phổ 
thông trung học nhằm giám sát, kịp thời phát hiện, giúp đỡ học sinh có nguy cơ đi vào con 
đường mại dâm, ma túy; câu lạc bộ “Bạn giúp bạn” tại các xã, phường và đội kỹ năng sống… 

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ 
đoàn đã phát động trong toàn Đoàn nhiều mô hình có ý nghĩa thiết thực như: Phong trào 4 giảm 
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(giảm ma túy, giảm mại dâm, giảm tội phạm và giảm tệ nạn giao thông); diễn đàn “Tuổi trẻ 
sống đẹp”. Các phong trào văn hóa, thể thao được triển khai rộng rãi ở nhiều cơ sở đoàn đã góp 
phần nâng cao nhận thức về lối sống, nếp sống cho thanh thiếu niên; ngăn chặn và giảm dần tỷ 
lệ vi phạm tệ nạn mại dâm, ma túy trong thanh thiếu niên. 

Công tác cảm hóa, giúp đỡ người hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng cũng được quan 
tâm chú trọng. Nhiều cấp bộ đoàn đã phối hợp với cơ quan lao động - thương binh và xã hội, 
công an tổ chức các chương trình như “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” trong việc tuyên truyền 
giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người hoàn lương hòa nhập cộng đồng. Tiêu biểu là Thành đoàn Hải 
Phòng đã giúp đỡ được 240 người nghiện ma túy, người bán dâm hòa nhập cộng đồng; Tỉnh 
đoàn Đồng Tháp cảm hóa 170 người có nguy cơ vi phạm tệ nạn xã hội; Tỉnh đoàn Quảng Ninh 
thành lập 20 nhóm giáo dục đồng đẳng, thu hút 21 người bán dâm tham gia sinh hoạt… 

Thông qua các hoạt động phát hiện, tố giác, đấu tranh, lên án tội phạm, tệ nạn xã hội và 
những hành vi vi phạm pháp luật như “Tìm địa chỉ đen”; “Hòm thư tố giác”…, thanh thiếu niên 
đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an, chính quyền địa 
phương kịp thời ngăn chặn các hoạt động tổ chức, môi giới mại dâm trên địa bàn dân cư. 

Giai đoạn 2016 - 2020, Trung ương Đoàn sẽ đổi mới công tác chỉ đạo, thông tin, truyền 
thông phòng, chống mại dâm. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình truyền thông về phòng, 
chống mại dâm theo hướng ngăn ngừa, giảm hại, hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng 
đồng. 

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cấp bộ đoàn chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ về học 
nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên ở các vùng khó khăn, thanh 
niên nông thôn. 

 

                                                                                                                    Nhật Thy 
                                                                                        (tiengchuong.vn - Ngày 2/11/2015) 
 

 
 

PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐỒNG ĐẲNG VIÊN TRONG PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM 
 

Đó là chỉ đạo của Thứ 
trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội Nguyễn Trọng 
Đàm tại Hội nghị triển khai 
Chương trình Phòng, chống mại 
dâm giai đoạn 2016 - 2020 khu 
vực phía Nam diễn ra mới đây 
tại Bạc Liêu. 

Thứ trưởng Nguyễn 
Trọng Đàm cho biết, phòng, 
chống mại dâm là một lĩnh vực 
khó. Tuy nhiên, việc giảm thiểu 
tác hại từ mại dâm đối với cá 
nhân, gia đình và cộng đồng xã 

hội là hết sức cần thiết. Đây là 
nhiệm vụ của cả hệ thống chính 
trị và toàn dân. Chính vì vậy, 
cần phải bám sát để chỉ đạo, tổ 
chức tốt công tác phòng, chống 
mại dâm, đảm bảo phát triển 
đồng bộ giữa kinh tế - xã hội và 
ổn định xã hội nhằm thúc đẩy 
phát triển một cách bền vững. 

Thứ trưởng Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội đề 
nghị, thời gian tới, các tổ chức 
đoàn thể, các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương căn cứ 

mục tiêu và nội dung của 
Chương trình phòng, chống mại 
dâm giai đoạn 2016 - 2020 đã 
được Thủ tướng phê duyệt, trên 
cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thực 
trạng tình hình tệ nạn mại dâm 
và công tác phòng, chống tệ nạn 
mại dâm của bộ, ngành, địa 
phương xây dựng, phê duyệt và 
tổ chức triển khai kế hoạch 
phòng, chống mại dâm giai 
đoạn 2016 - 2020. 

Trong đó, các bộ, 
ngành, tổ chức đoàn thể ở 
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Trung ương, cần tiếp tục rà 
soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ 

sung hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về phòng, 
chống mại dâm trình Chính 

phủ xem xét sửa đổi bổ sung 
cho phù hợp thực tiễn. 

Đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao nhận thức về 
mại dâm và phòng, chống tệ 

nạn mại dâm thông qua việc 
xây dựng các chương trình, 

tổ chức các chiến dịch truyền 
thông trên phương tiện thông 

tin đại chúng; xây dựng công 
cụ truyền thông, thiết lập 
mạng lưới cộng tác viên… 

Phối hợp với các địa 

phương xây dựng và thực 
hiện thí điểm 3 mô hình theo 

Chương trình phòng, chống 
mại dâm giai đoạn 2016 - 
2020. 

Đối với các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, 

cần tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật 

và nâng cao nhận thức về 

phòng, chống mại dâm, phá 

bỏ các rào cản đối với người 

bán dâm, ứng xử dựa trên 

quyền con người, quyền cá 

nhân đã được Hiến pháp quy 

định. 

Thúc đẩy phát triển 
mạng lưới các đồng đẳng 
viên, các nhóm tiếp cận cộng 
đồng (CBO). Hiện mạng lưới 
này đã có tại 33 tỉnh, thành 
phố. Thời gian tới cần phối 
hợp với các tổ chức quốc tế, 
xã hội trong nước tăng cường 
hình thành các nhóm hỗ trợ 
này ở các tỉnh, thành phố còn 
lại để tăng sự tiếp cận, hỗ trợ 
can thiệp, giảm hại cho 
người hoạt động mại dâm và 
người có nguy cơ. 

Tổ chức tốt các loại hình 
dịch vụ hỗ trợ ở địa phương 
như: Hỗ trợ tâm lý, y tế, học 
nghề… giúp cho những người 
có nguy cơ, người hoạt động 
mại dâm từng bước thay đổi 
công việc tái hòa nhập cộng 
đồng. 

“Tóm lại, thời gian từ 
nay đến cuối năm 2016, các 
bộ, ngành Trung ương và địa 
phương cần làm được mấy 
việc như sau: Tăng được số 
lượng các tỉnh, thành phố 
hình thành được các nhóm 
đồng đẳng, các nhóm CBO 
hỗ trợ cộng đồng gắn với địa 
bàn và tình hình thực tiễn 
của tệ nạn mại dâm. Tăng 
được số người tiếp cận các 
dịch vụ xã hội, đặc biệt là số 
người được khám chữa bệnh 

tăng lên, số người sử dụng 
bao cao su tăng lên, số người 
lây nhiễm HIV/AIDS giảm 
đi, giảm tội phạm liên quan 
đến mại dâm… Tiến hành 
khảo sát, đánh giá hoạt động 
của mạng lưới các nhóm 
đồng đẳng, nhóm CBO tiếp 
cận cộng đồng để làm căn cứ 
xây dựng Luật về mại dâm 
hoặc Luật Phòng, chống mại 
dâm sau này”, Thứ trưởng 
Nguyễn Trọng Đàm chỉ đạo. 

Thứ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội cũng đề nghị Cục Phòng, 
chống tệ nạn xã hội tổng hợp 
những đề nghị, kiến nghị của 
các tỉnh/thành phố để xem 
xét giải quyết hoặc báo cáo, 
trình cơ quan có thẩm quyền 
giải quyết, tạo điều kiện 
thuận lợi cho địa phương 
triển khai các chủ trương, 
đường lối, chính sách của 
Đảng, Nhà nước trong công 
tác phòng, chống mại dâm 
phù hợp với sự phát triển của 
đất nước trong thời kỳ mới. 

 

Dũng Phạm 
(tiengchuong.vn   
Ngày 23/5/2016) 

 

 



“Giữ gìn đạo đức - Xây dựng lối sống lành mạnh”   

 Thông tin khoa học chuyên đề số 09/2016 23 

 
 
 
 

 

NHIỀU HÌNH THỨC MẠI DÂM MỚI TINH VI, PHỨC TẠP XUẤT HIỆN 
 

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, Chương trình phòng, chống mại dâm giai 
đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt với mục tiêu tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong 
công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã 
hội. 

Chương trình phòng, chống mại dâm cũng bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, 
sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm. 

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay, số người bán dâm 
có hồ sơ quản lý là 11.240 người, trong đó, tập trung nhiều ở một số khu vực như: Đồng bằng 
sông Hồng 3.673 người; Đông Bắc 913 người; Bắc Trung Bộ 887 người; Đông Nam Bộ 3.200 
người; đồng bằng sông Cửu Long 1.374 người; các khu vực khác là 1.189 người. 

Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn do đây là một hoạt động rất khó kiểm soát 
bởi tính phức tạp, tinh vi và trá hình của nó. 

Hiện nay xuất hiện những đối tượng và hình thức hoạt động mại dâm mới: Gái gọi, du lịch 
tình dục, người nước ngoài bán dâm, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, người chuyển giới bán 
dâm, môi giới mại dâm thông qua mạng Internet, Facebook… Tình trạng người mại dâm sử 
dụng ma túy có xu hướng gia tăng; đối tượng mua dâm thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần khác 
nhau. 

Tệ nạn mại dâm đã và đang gây nhiều hệ lụy cho xã hội như nguy cơ lây lan các bệnh xã 
hội, HIV/AIDS qua đường tình dục do quan hệ tình dục không an toàn, người hoạt động mại 
dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, bóc lột tình dục, bị kỳ thị, xa lánh... Tình 
trạng mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm có chiều hướng gia tăng. 

Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm phấn đấu đến năm 2017 giảm thiểu được 
50%; đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như 
chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn; chương trình việc làm, phòng, 
chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm mua bán người. 

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá về nhóm người có nguy cơ 
cao (thanh niên chưa có nghề nghiệp, chưa có việc làm...) và các chương trình an sinh xã hội, 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để hướng mục tiêu của các chương 
trình đến các nhóm đối tượng này. 

Theo dự định, Chương trình phòng chống, giảm thiểu mại dâm cũng sẽ xây dựng các hoạt 
động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy 
nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm 
nghèo… nhằm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp; xây dựng các kế hoạch 
lồng ghép việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với nhiệm vụ phòng, 
chống mại dâm. 

 

MỘT SỐ HÌNH THỨC MẠI DÂM MỚI 
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Thử nghiệm 3 mô hình phòng, chống, giảm thiểu hoạt động mại dâm 
Ba mô hình phòng, chống, giảm thiểu hoạt động mại dâm sẽ được đưa vào thử nghiệm 

trong thời gian tới đây gồm: Mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, 
trung tâm công tác xã hội; mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; mô hình hỗ trợ tăng cường năng lực của 
các nhóm đồng đẳng/nhóm tự lực/câu lạc bộ của người bán dâm trong việc tiếp cận, truyền 
thông và hỗ trợ giảm hại, phòng, chống bạo lực giới. 

Trong đó, với mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng, trung 
tâm công tác xã hội, xây dựng tiêu chí lựa chọn địa phương thí điểm xây dựng và vận hành mô 
hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm (bổ sung chức năng, nhiệm vụ, đào tạo nhân 
lực, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất...). 

Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ về phương pháp tiếp cận, cung cấp dịch vụ hỗ trợ đối với 
người bán dâm; lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ phù hợp và thử nghiệm việc cung cấp các dịch vụ 
hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng hoặc tại các trung tâm công tác xã hội. 

 

                                                                                                                   Nguyễn Xinh 
                                                                                                (phapluatplus.vn - Ngày 10/3/2016) 
 

 
 

            LẬT TẨY NHỮNG CHIÊU TRÒ  

                    KINH DOANH MẠI DÂM TRÊN MẠNG INTERNET 
 

Chỉ núp bóng trên thế giới ảo và với 
chiêu trò chăn dắt chân dài một cách tinh vi, 
các tú ông, tú bà thời công nghệ đã dễ dàng 
kiếm bạc triệu mỗi ngày. Phóng viên đã tiếp 
cận với những cô gái mại dâm bị chăn dắt 
bởi những cách thức tinh vi này và kể cả 
những người từng là thành viên quản trị của 
các trang mạng mại dâm trá hình lẫn công 
khai, nhằm phần nào phản ánh một nghề tuy 
không cũ nhưng cách thức hoạt động mới... 
nghề kinh doanh mại dâm trên mạng Internet. 

Tú ông, tú bà ảo kiếm bạc triệu mỗi 
ngày 

Mới đây Công an thành phố Hồ Chí 
Minh vừa khám phá một đường dây mại dâm 
cao cấp núp bóng trang mạng 
www.massagelions... do đối tượng Trần 
Minh Triều (SN 1984, trú tại tỉnh Gia Lai, 
tạm trú quận Phú Nhuận, là cử nhân công 
nghệ thông tin) cầm đầu. Hiện Triều đã bị 
Công an quận 4 tống đạt các quyết định khởi 
tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam về hành 
vi “môi giới mại dâm” và từ đây chiêu trò 
của tú ông chuyên núp bóng dịch vụ cung 

cấp chân dài phục vụ massage tận khách sạn 
bị lật tẩy.  

Đáng nói Triều chỉ hoạt động trên thế 
giới ảo, mọi việc khách hàng liên hệ với 
Triều hay việc Triều điều động chân dài đến 
khách sạn phục vụ khách từ a đến z cũng chỉ 
qua điện thoại, thậm chí Triều thu hoa hồng 
môi giới cũng qua hình thức chuyển vào tài 
khoản ngân hàng. Khi bị bắt giữ Triều khai 
báo, giá đi khách của các chân dài trong 
đường dây mại dâm núp bóng dịch vụ 
massage của Triều là 1,5 - 2 triệu đồng/lượt; 
trong đó Triều thu tiền công môi giới là 500 
ngàn đồng/lượt. Theo đó mỗi ngày có 3 - 4 
người khách liên hệ “đặt hàng” với Triều qua 
điện thoại và tú ông này nghiễm nhiên... có 
khoản thu nhập bất chính trung bình 2 triệu 
đồng mỗi ngày. 

Thực tế theo tìm hiểu của người viết, 
ngoài trang mạng www. massagelions... của 
Triều vừa bị triệt phá thì hiện nay có rất 
nhiều những trang mạng cũng kinh doanh 
loại hình dịch vụ có tính chất tương tự và tất 
nhiên cũng núp bóng là hoạt động kinh doanh 
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mại dâm trá hình. Phóng viên đã liên hệ với 
người tự giới thiệu là quản lý của trang mạng 
www.masssagenam... được quảng bá trên mạng 
là dịch vụ massage tận nhà, rẻ nhất...  

Khi truy cập vào trang web này là hàng 
loạt hình ảnh các kiều nữ chân dài trong trang 
phục mát mẻ, được giới thiệu tên, tuổi, chiều cao 
với giá thành phục vụ là 1,5 - 2 triệu đồng cho 
một giờ massage. Qua số điện thoại đường dây 
nóng có trên trang mạng, chúng tôi đóng vai 
là khách hàng cần dịch vụ và tiếp xúc với 
một người tên L. và được anh ta tự giới thiệu 
là quản lý.  

L. khẳng định: “Anh cứ đến một khách 
sạn nào bất kỳ trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh thuê phòng và nhắn địa chỉ thì chỉ 10 - 
15 phút là có các em đến tận nơi phục vụ 
anh”. Sau đó L. liền nói một mạch về dịch vụ 
của mình như: Đội ngũ nữ tiếp viên trẻ đẹp, 
luôn thay đổi, từ 18 - 25 tuổi... để chào mời 
tôi. Khi tôi hỏi về giá một suất massage mà 
trên trang mạng của L. có đề là từ 1,5 - 2 
triệu đồng thì L. nói thẳng thừng “Đó là giá 
dịch vụ đến Z luôn đó anh à, chứ massage 
đơn thuần thì làm gì có cái giá như thế”. Để 
thuyết phục khách, L. giới thiệu đội ngũ mà 
nữ tiếp viên L. hiện đang nắm trong tay có cả 
sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai của các 
trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh, có thể phục vụ 24/24 tại địa bàn thành 
phố Hồ Chí Minh. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài một 
số các trang mạng kinh doanh mại dâm núp 
bóng dịch vụ massage tại nhà thì hiện có 
nhiều trang mạng công khai hoạt động mại 
dâm một cách trắng trợn. H. - một cựu quản 
lý của trang mạng tiết lộ, với các trang mạng 
này những người quản lý hàng ngày có thể 
thu tiền công môi giới vài triệu đồng là điều 
không mấy khó khăn. H. thống kê hàng loạt 
trang kinh doanh dịch vụ mại dâm trên mạng 
Internet đình đám hiện nay như: dannch..., 
goiha..., gaigoi..., checker..., banhm... v.v…  

Theo đó các trang này đều có đăng hình 
ảnh cực kỳ sexy của các cô gái, cùng với vài 
lời quảng cáo chất lượng phục vụ đính kèm, 

biểu giá, tuổi tác, chiều cao... để cho khách 
hàng lựa chọn. H. khẳng định: “Những trang 
mạng kinh doanh mại dâm như thế này hoạt 
động bao trùm cả nước. Nếu như khách tại 
Hà Nội có nhu cầu a lô thì sẽ được phục vụ 
chu đáo hay khách ở thành phố Hồ Chí Minh 
liên hệ thì cũng chỉ vài chục phút là chân dài 
đến tận khách sạn phục vụ”.  

Từng tham gia điều hành một trang 
mạng mại dâm, H. tiết lộ, một trang mạng 
như thế có nhiều người tham gia quản lý, 
phân chia khu vực để điều phối và tìm mọi 
cách moi túi của khách làng chơi lẫn của 
chân dài bán dâm. 

Các chiêu trò kinh doanh mại dâm 
qua mạng 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, 
H. đã hé lộ thêm nhiều các chiêu trò của nghề 
kinh doanh mại dâm qua mạng. Cụ thể tại 
các trang mạng mại dâm công khai, các đối 
tượng quản lý sẽ lướt các trang web, diễn đàn 
để săn tìm những cô gái rao... bán cái tự có, 
sau đó thuyết phục họ tham gia, về dưới sự 
quản lý của mình. H. còn nói rõ, khi chân dài 
nào đồng ý thì quản lý sẽ bố trí thuê phòng 
khách sạn để đưa chân dài đó đến cho “nhiếp 
ảnh gia” chụp những hình ảnh gợi cảm, khỏa 
thân nhằm đăng lên trang mạng để quảng bá. 

Đáng nói dịch vụ đăng hình ảnh nhậy 
cảm để giới thiệu nhằm tìm kiếm nguồn 
khách thì các cô gái phải tốn khoản phí trên 
dưới 1 triệu đồng. “Người quản lý và chân 
dài bán dâm chỉ gặp một lần duy nhất lúc 
chụp ảnh. Còn việc liên hệ đi khách hay hoa 
hồng môi giới đều liên lạc qua điện thoại và 
hình thức chuyển khoản qua ngân hàng”, 
người từng là thành viên quản lý của một 
trang mạng kinh doanh mại dâm cho biết. 

Tiếp xúc với chúng tôi, Lan A. 22 tuổi, 
trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh, người có chùm ảnh giới thiệu trên 
trang www.danch... để tìm kiếm khách đã kể 
chi tiết về hoạt động chăn dắt của các tú ông, 
tú bà trên mạng. Theo Lan A. hơn một năm 
trước cô thường lê la các diễn đàn như: 
vietf..., Facebook... để tự rao, kiếm nguồn 
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khách với mức giá 300 - 400 ngàn đồng/lượt. 
Theo Lan A. thì, “Việc tự kiếm khách như 
vậy không phải tốn tiền công môi giới cho ai, 
nhưng lượng khách không nhiều, trung bình 
một tuần thì cũng chỉ có 5 - 6 khách”. 

Cách đây chừng nửa năm, Lan A. tình cờ 
gặp một thanh niên tên Th. trên trang mạng 
vietf... tiếp cận làm quen, người thanh niên này 
gạ gẫm Lan A. tham gia trở thành thành viên 
của trang web www.danch... nhằm tìm kiếm 
nguồn khách ổn định hơn. Bị thuyết phục bởi 
Th., Lan A. đồng ý. Ngay hôm sau, Th. bố trí 
hẹn gặp Lan A. ở một khách sạn trên đường 
Cộng Hòa, quận Tân Bình để cho chụp ảnh 
nhằm giới thiệu lên trang web. Lan A. bị thu 
tiền phí quảng cáo 800 ngàn đồng ngay tại chỗ. 

Đúng như Th. cam kết, ngay sau đó loạt 8 
hình ảnh tươi mát được che mặt của Lan A. 
được đưa lên trang mạng www.danch... kèm 
theo lời quảng cáo, số điện thoại, mức giá mà tự 
người quản lý của trang đưa ra là 700 ngàn 
đồng/lượt đi khách và đồng thời có pass (mật 
mã), nếu khách hàng nói đúng mật mã đó thì 
Lan A. mới đồng ý đi khách. Kể từ đó, nhiều số 
điện thoại lạ gọi tới cho Lan A. để... đề nghị đi 
chơi; thậm chí có ngày Lan A. tiếp cả gần chục 
khách.  

Khi hỏi về hình thức nộp tiền công môi 
giới, Lan A. nói thẳng “nếu đi khách tại khách 
sạn mà người quản lý chỉ định từ trước thì em 
phải đóng khoản tiền công môi giới 150 ngàn 
đồng/lượt cho nhân viên khách sạn. Người quản 
lý sau đó lấy khoản tiền này như thế nào em 
không biết. Còn nếu phục vụ tại khách sạn do 
khách tự chọn thì em để một tuần chuyển qua 
tài khoản ngân hàng của người quản lý một 
lần”. 

Khi chúng tôi hỏi về chuyện khi khách 
liên hệ những chân dài như Lan A. tự đi 
khách và sẽ không trả khoản tiền công môi 
giới cho người quản lý thì Lan A. khẳng định 
“Ít người dám chuyện đó lắm, vì vi phạm quy 
định sẽ bị trừng phạt”.  

Sau đó Lan A. kể rõ hơn, nếu người 
quản lý phát hiện lập tức sẽ tháo loạt ảnh 

quảng cáo trên trang web xuống; thậm chí là 
sau đó trên trang web này sẽ có hình ảnh của 
chân dài vi phạm quy định một cách rõ ràng 
không che mặt với dòng cảnh báo cho khách 
biết là gái bị AIDS, chuyên dàn cảnh trộm 
tiền, tài sản của khách... Và để khắc phục thì 
chân dài đó phải chịu phạt một khoản tiền mà 
người quản lý tùy ý đưa ra. 

Ngoài ra theo tìm hiểu của chúng tôi, 
giới quản lý của các trang mạng kinh doanh 
mại dâm online còn có chiêu trò “móc túi” 
của khách hàng, tận thu một cách triệt để. 
Người viết vào trang web www.banhm... 
được quảng bá là “mạng xã hội người lớn lớn 
nhất Việt Nam với hơn 10.000 thông tin về 
gái gọi, giá cả và dịch vụ khách trên toàn 
quốc...”. Ngay sau đó phải click chuột vào 
mục hướng dẫn để đăng ký tài khoản và cách 
nạp tiền vào tài khoản. Tiếp theo để có thể 
lấy số chân dài cho một lần giải trí; hay xem 
toàn bộ danh bạ của 10.000 chân dài... mà 
thành viên đó phải nạp tiền vào tài khoản vài 
chục ngàn đồng hay lên đến vài triệu đồng... 

Tại một website khác là www.gaig...  
mà chúng tôi truy cập vào, có đường dẫn đến 
một trang web khác có nhiều hình ảnh giới 
thiệu của các cô gái có chế độ trò chuyện 
trực tuyến. Tuy nhiên để trò chuyện thì trang 
web này bật lên một bảng khung hướng dẫn 
kích hoạt tài khoản Vip với mức giá tính 
bằng... đô và thanh toán thông qua tài khoản 
thẻ tín dụng. 

H. người từng tham gia điều hành trang 
kinh doanh mại dâm qua mạng cho biết, các 
tú ông, tú bà thời công nghệ hiện nay có đủ 
chiêu trò núp bóng tinh vi để ngồi mát... xơi 
bát vàng, thu tiền triệu mỗi ngày mà hoàn 
toàn không phải tốn công sức gì. Và với hình 
thức kinh doanh mại dâm này, cơ quan chức 
năng muốn triệt phá cũng phải tốn không ít 
công sức và thời gian.  

D.K 
(anninhthudo.vn - Ngày 25/10/2015) 
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Đường dây tuyển chân dài bán dâm qua mạng xã hội 
 

Các nghi can môi giới mại dâm thay vì “tuyển quân” trực tiếp, thì nay lại tổ chức 

giao dịch, tiếp thị qua mạng xã hội 

Các tú ông, tú bà này thường tạo một nhóm mở trên Facebook để hoạt động, thu hút hàng 

ngàn thành viên tham gia. Thoạt nhìn bề ngoài, nhiều người lầm tưởng đây là diễn đàn để kết 

bạn, trao đổi thông tin nhưng thực chất, những người quản trị đều là các kẻ môi giới mại dâm, 

tìm người để kêu gọi tham gia đường dây mại dâm trực tuyến 

Nghiên cứu “con mồi” trên mạng 

Chúng tôi thử tạo một tài khoản ảo, giả vai là một nữ sinh vừa mới ra trường đang tìm bạn 

làm quen. Sau khi đăng tải thông tin trên nhóm “Kết bạn…”, ngay lập tức một số người đã dụ 

dỗ bán dâm. 

Tùng - một tay “cò” mại dâm, lôi kéo: “Em muốn làm việc nhẹ lương cao, hãy tham gia 

cùng tụi anh. Làm ít năm có vốn chuyển sang kinh doanh việc khác. Tụi anh đăng tải thông tin 

rất kín kẽ, không hề tiết lộ danh tính thật của em. Đúng giờ tới khách sạn, sau đó sẽ có người 

gửi tiền mặt trực tiếp sau cuộc “mây mưa”. Chi phí “cò” mà Tùng hưởng sau một cuộc giao 

dịch là 15 - 20%. 

“Thay vì em đứng ngoài đường, lôi kéo khách trực tiếp rất tốn sức. Tụi anh có hẳn những 

mối quen là đại gia nên lúc nào cũng có việc để làm ăn”, Tùng dụ dỗ. 

Tương tự, H.Q. (quê tỉnh Khánh Hòa) cho biết sau khi đăng tải tấm hình chụp ở biển lên 

mạng xã hội Facebook đã bị một người lạ nhắn tin, dụ “đi khách” với giá 3 triệu đồng. Nếu 

đồng ý đi theo tour du lịch 2 - 3 ngày thì lên đến 15 triệu đồng/lần.  

Khi H.Q tinh nghịch bảo mình chưa có “lần đầu”, người lạ mặt, tự xưng là “má mì” của 

một đường dây môi giới mại dâm qua mạng, ra giá bán trinh tới 250 triệu đồng.  

Qua tìm hiểu, “má mì” này thường mồi chài các sinh viên, những cô gái đang làm PG 

(tiếp thị hàng hóa). Những tên này thường tìm hiểu hoạt động của các cô gái thông qua trang 

mạng cá nhân, nắm rõ được sở thích ăn chơi, sau đó đặt vấn đề lôi kéo bán dâm kiếm tiền. 

Việc nhiều thiếu nữ có những dòng trạng thái trên Facebook của mình với kiểu tâm sự 

trạng thái, những sở thích, những ước muốn… đôi khi vô tình trở thành điểm yếu để những kẻ 

xấu dẫn dụ, mồi chài. Không chỉ vậy, rất nhiều người còn nhận được những lời đề nghị khiếm 

nhã thông qua Facebook của những kẻ biến thái, bệnh hoạn.  

Một lần, ca sĩ L. đã rất giận dữ khi một người nhắn tin vào Facebook của cô với nội dung: 

“Nhìn em sexy quá, anh rất muốn đi khách sạn với em, cho anh cái giá nhé…”. 

Khó bắt “tận tay” 

Luật sư Nguyễn Anh Minh (Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh) cho biết theo Bộ luật 

Hình sự, tại Khoản 1 Điều 255 quy định: Tội môi giới mại dâm là hành vi dụ dỗ hoặc dẫn dắt 

của người làm trung gian để các bên thực hiện việc mua, bán dâm.  

Như vậy, truy theo hành động của Tùng thì thuộc nhóm chuyên nghiệp khi tổ chức hoạt 

động trực tuyến trên mạng xã hội. Xét theo quy định luật pháp, Tùng có thể bị xử lý hình sự từ 

3 - 10 năm. Riêng kẻ dẫn dắt H.Q vào chuyện bán dâm cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình 

sự.  
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 “Tôi nghĩ việc tổ chức môi giới mại dâm gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đạo đức và 

đặc biệt là thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Tôi đã chứng kiến hàng loạt vụ khởi kiện 

vì bị ép bán dâm, hành hạ thể xác như thời trung cổ”, luật sư Minh bày tỏ. 

Một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành 

phố Hồ Chí Minh cho biết, để truy bắt các nhóm tổ chức môi giới bán dâm ở một số website có 

phần khó khăn bởi hầu hết máy chủ đặt ở nước ngoài. Trong khi đó, môi giới bán dâm qua 

mạng xã hội dễ liên lạc, nắm bắt được hoạt động của chúng hơn. 

Cần phần mềm công nghệ cao 

Hiện nay, các lực lượng trinh sát đã khoanh vùng, lên kế hoạch một số nhóm môi giới 

trực tuyến quy mô hoạt động cả nước.“Phải kết hợp giữa nghiệp vụ trinh sát và các phần mềm 

công nghệ cao mới triệt phá thành công”, một trinh sát Phòng PC45 nói. 
 

                                                                                                              Anh Nguyễn - Lê Phong  
                                                                                                         (nld.com.vn - Ngày 25/4/2015) 

 

 
 

MẠI DÂM THỜI… ZALO 
 

Chỉ cần một chiếc smartphone, gái mại dâm có thể nằm ở nhà tìm kiếm khách làng 

chơi. Các cô gái PR, tiếp viên quán nhậu cũng dễ dàng tìm được “người ưng ý” để kiếm 

được một khoản tiền không nhỏ mỗi khi… kẹt tiền. Tất cả đều nhờ vào các mạng xã hội 

nhưng phổ biến nhất hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là mạng xã hội Zalo… 

Năm 18 tuổi, N.T.K. Ngọc (25 tuổi) rời quê Chợ Gạo (Tiền Giang) lên Sài Gòn bán bia 

ôm. Hai năm sau, thấy bán bia ôm bị gò bó thời gian; phải chiều chuộng quản lý, khách hàng, 

Ngọc quyết định chuyển sang hoạt động mại dâm tự do, tự đăng thông tin trên mạng để mời 

chào khách với giá 1 triệu đồng/lượt. 

Do khách hàng không có nhiều, đầu năm 2015, Ngọc đầu quân cho Trần Minh Triều, ông 

chủ của trang web mua bán dâm núp bóng massage. Hai bên thỏa thuận giá bán dâm là 1,6 triệu 

đồng, Triều lấy “cò” 600 ngàn. Để kiếm thêm thu nhập, Ngọc còn đầu quân thêm cho một 

đường dây mại dâm qua mạng khác do Dương Văn Thành điều hành trang web mại dâm 

massagenamtannha.com. 

Thấy việc lập trang web làm môi giới mua bán dâm khá dễ dàng lại kiếm được nhiều tiền 

“cò”, Ngọc quyết định ra “làm ăn” riêng. Ngọc thuê Bạch Minh Trung thiết kế trang web 

massageruby.com với giá 3 triệu đồng và đăng hình ảnh “mát mẻ” của 22 người bán dâm mang 

mã số từ 02 - 25, trong đó có Ngọc mang mã số 16. 

Đồng thời, Ngọc đăng số điện thoại liên hệ của mình, giá bán dâm (1,2 - 1,5 triệu 

đồng/lượt) kèm theo cam kết đảm bảo uy tín, chất lượng. Tiền môi giới Ngọc hưởng từ 200 - 

300 ngàn/lượt. 

Hoạt động trang web được 6 tháng, thấy bị động, Ngọc chuyển sang sử dụng Facebook 

với tài khoản “Ngoc Nguyen” nhưng hình thức hoạt động vẫn tương tự. Từ cuối năm 2015, 

Ngọc chuyển sang tài khoản mới mang tên “Quynh Hoa Nguyen” và giảm giá bán dâm xuống 

còn 1 triệu đồng/lượt để thu hút thêm khách hàng. Nhưng lượng khách đến với đường dây của 

Ngọc không nhiều, từ đó Ngọc quyết định chuyển sang mạng Zalo. 
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Không chỉ tự mình bán dâm, Ngọc còn móc nối với các nhân viên tiếp thị, PR quán nhậu 

có ngoại hình đẹp muốn bán dâm để làm môi giới với giá từ 2,5 - 5 triệu đồng mỗi lượt, Ngọc 

hưởng 500 ngàn đồng… Sau nhiều lần chuyển hình thức hoạt động, Ngọc thấy mạng Zalo là 

tiện lợi nhất nên dốc sức phát triển. Ngọc mua nhiều điện thoại di động giá rẻ, sim rác rồi tham 

gia Zalo với các nick khêu gợi và hình ảnh mát mẻ của mình và “đồng nghiệp” để mồi chài 

khách. 

Hàng ngày, Ngọc vào ứng dụng “tìm quanh đây” để kết bạn với nhiều nam giới ở tuổi 

trung niên. Ai đồng ý kết bạn lập tức Ngọc “tấn công” gạ đi khách và hẹn địa điểm “vui vẻ”. 

Đối với khách “sộp”, những lần sau Ngọc sẽ giới thiệu cho các em khác để lấy tiền cò. Với cách 

làm này mỗi ngày Ngọc có ít nhất 2 “hợp đồng”. Những người bán dâm qua Zalo như Ngọc 

hiện có rất nhiều, muốn kiểm chứng chỉ cần mở Zalo. 

Từ khu vực hồ Con Rùa (quận 3), tôi mở ứng dụng trên Zalo và chọn tìm bạn nữ độ tuổi 

từ 18 - 40. Trong vòng bán kính 5km, tôi đếm có gần 50 tài khoản có biểu hiện bán dâm mà dấu 

hiệu để nhận biết là ảnh hình đại diện mát mẻ đi kèm theo số điện thoại di động. 

Có 3 cách phổ biến mà các cô gái mồi chài khách: Thứ nhất, công khai nêu rõ số tiền bán 

dâm cho 1 lần và qua đêm; thứ hai, chỉ ghi số điện thoại mà không có lời mời chào nào; và cuối 

cùng là gạ khách bằng cách than vãn kẹt tiền, cần người giúp đỡ. Tôi chọn ngẫu nhiên để kết 

bạn với một người có tên U.N. cách vị trí của tôi 1,6km, người này đăng hình khỏa thân và ghi 

số tiền bán dâm 400 ngàn đồng/lần. Ngay sau đó, U.N. nhắn tin làm quen, cho biết đang ở gần 

một khách sạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh) nếu tôi có nhu cầu thì cứ alô. Một 

nick khác là T.H. có đăng 6 hình bán nuy, giá 600 ngàn/1s (tức 1 lần), khi tôi kết bạn cũng lập 

tức mồi chài như vậy… 

Theo một số trinh sát của Đội Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Phòng Cảnh sát hình sự 

Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gái mại dâm hoạt động qua mạng Zalo phần lớn là 

gái mại dâm tự do trước đây đứng đường hoặc đầu quân cho các điểm mại dâm bình dân núp 

bóng tiệm hớt tóc, cà phê kích dục… 

Các cô gái này hầu hết ở tuổi “về chiều”, tức khoảng trên dưới 30 tuổi. Riêng các cô gái 

còn trẻ đẹp thường không dám “tác chiến” một mình vì sợ rủi ro mà chủ yếu đầu quân cho các 

đường dây mại dâm qua mạng, vì ở đó có kẻ bảo kê để giải quyết sự cố khi gặp phải khách làng 

chơi quỵt tiền hay đánh đập… Riêng đối với các cô gái là nhân viên nhà hàng, quán nhậu cũng 

sử dụng Zalo làm “cần câu” nhưng họ không lộ liễu và những “con cá” mắc câu thường có chọn 

lọc. N.T. (quê Cần Thơ), tiếp viên của một nhà hàng ở quận Thủ Đức được xem là một cao thủ 

chiêu dụ các ông thích trăng hoa. 

Chọn khách hàng là những người giàu có, N.T. kết bạn trên Zalo để thực hiện toan tính 

của mình. Khi cần tiền, N.T. chỉ cần đăng một dòng trạng thái đại loại như “Buồn quá! Có ai đi 

chơi không?”, “Đói quá, có ai mua thức ăn giùm không nè?”, “Muốn đi chơi xa!”… Và y rằng 

lần nào cũng có những người bạn “đại gia” chia sẻ, đẩy đưa và cuối cùng là… vào khách sạn! 

Tất nhiên khoản tiền mà N.T. có được là không ít, đôi khi gấp cả chục lần gái mại dâm bình dân 

qua mạng Zalo. 

Tuy mại dâm qua mạng xã hội Zalo nói riêng và qua mạng Internet nói chung là rất phổ 

biến từ nhiều năm nay, nhưng số vụ bị phát hiện và xử lý chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ đầu 

năm 2016 đến nay, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ 

triệt phá 3 đường dây mại dâm qua mạng do Dương Văn Thành (28 tuổi; quê quán Cờ Đỏ, Cần 
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Thơ), Trịnh Văn Chương (tự Tuấn “ken”, 39 tuổi; quê quán Yên Định, Thanh Hóa) và Nguyễn 

Thị Kim Ngọc (25 tuổi; quê quán Chợ Gạo, Tiền Giang) cầm đầu. 

Thực tế cho thấy, gái mại dâm hoạt động qua mạng xã hội chỉ bị phát hiện và xử lý khi 

liên quan đến hành vi môi giới mua bán dâm, còn gái mại dâm hoạt động một mình thì rất nhiều 

và rất khó xử lý. Bởi chỉ cần một sim rác, gái mại dâm có thể hoạt động mọi lúc mọi nơi mà 

không sợ bị theo dõi, đẩy đuổi như gái mại dâm đứng đường. Đó là một trong những mặt trái 

của thời đại công nghệ thông tin… 
 

                                                                                                                            M. Hải 
                                                                                                      (cand.com.vn - Ngày 14/8/2016) 

 

 
           

           MẠI DÂM “ĐỘI LỐT”  

                                     DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Bên trong những doanh nghiệp treo 
biển “công ty trách nghiệm hữu hạn” 
không hề có bàn giấy văn phòng, không 
biết kinh doanh gì, chỉ thấy bia, gái mại 
dâm sẵn sàng chiều khách từ A đến Z 
ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. 
Thâm nhập rất nhiều “công ty” đang ăn 
nên làm ra kiểu này, thấy lộ diện một kiểu 
lầu xanh đội lốt doanh nghiệp. Theo một 
vài cán bộ quản lý, quản cũng khó, triệt lại 
khó hơn. 

Phóng viên báo Tiền Phong đã thâm 
nhập nhiều công ty trách nghiệm hữu hạn  
và nhà hàng trên địa bàn quận Phú Nhuận 
và quận 1. Đó là những địa chỉ như Công 
ty trách nghiệm hữu hạn XP (đường Trần 
Huy Liệu - quận Phú Nhuận), Công ty 
trách nghiệm hữu hạn A.T.B (đường 
Huỳnh Văn Bánh - quận Phú Nhuận), 
Công ty trách nghiệm hữu hạn H.H.O 
(đường Nguyễn Kiệm - quận Phú Nhuận), 
“Công ty con” K.T (đường Trần Quang 
Khải - quận 1), “Công ty con” H.A.D 
(đường Thích Quảng Đức - quận Phú 
Nhuận). 

Điều bất ngờ ở tất cả những nơi treo 
biển công ty trách nghiệm hữu hạn là cách 
bài trí phòng ốc, gác cửa an ninh… đều 
giống nhau. Các “công ty” đều không có 
bàn giấy văn phòng, chỉ có những chiếc 
bàn chữ U đặt giữa cùng với bia và các cô 

gái lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Tất cả 
cho thấy một hình thức mại dâm mới đội 
lốt doanh nghiệp đang  hoạt động ngang 
nhiên giữa trung tâm thành phố Hồ Chí 
Minh. 

Ông Lê Văn Quý - Chi cục phó Chi 
cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố 
Hồ Chí Minh nhận định mại dâm núp bóng 
công ty trách nghiệm hữu hạn là một hình 
thức trá hình, biến tướng thông qua việc 
xin giấy phép thành lập công ty một cách 
hợp pháp. Bên ngoài treo biển công ty, 
nhưng bên trong lại để tiếp viên ăn mặc 
hở hang, sẵn sàng chiều khách, lén lút 
bán dâm tại chỗ hoặc có hợp đồng bãi 
đáp. 

Trong khi đó một số cơ quan chức 
năng lại cho rằng do sự thông thoáng của 
Luật Doanh nghiệp đã bị những kẻ kinh 
doanh mại dâm lợi dụng để đối phó. 

Ông Trần Quang Hải - Phó trưởng 
phòng Văn hóa quận Phú Nhuận chia sẻ: 
“Cái khó nhất  trong công tác triệt phá mại 
dâm ở những công ty, nhà hàng trá hình là 
những đối tượng này tìm mọi cách đối phó 
với lực lượng kiểm tra. Cách đối phó rõ 
nhất là khi bị xử phạt, trong thời gian chờ 
cưỡng chế hành chính thì họ đã đăng ký 
thành lập doanh nghiệp mới. Tình trạng 
thay tên, đổi chủ của các doanh nghiệp để 
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tránh thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính của quận được các doanh 
nghiệp trá hình áp dụng. Việc lập doanh 
nghiệp mới rất nhanh. Trong 6 tháng đầu 
năm, có 5 doanh nghiệp hoạt động mại 
dâm trá hình xin đổi giấy phép đến 10 lần 
để tránh thi hành quyết định xử phạt hành 
chính (trên 620 triệu đồng). Khi mình đến 
phạt thì họ đưa giấy phép thành lập doanh 
nghiệp mới ra. Tên doanh nghiệp cũ biến 
mất. Nan giải”. 

Ông Đỗ Phụng Hiệp - Chánh Văn 
phòng UBND quận Phú Nhuận thừa nhận 
những kẻ kinh doanh mại dâm trá hình 
ngày càng biến tướng tinh vi, thuê cả luật 
sư để “lách luật”, sẵn sàng “bắt bài” các 
cơ quan chức năng. Có những hiện tượng 
đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị đi kiểm 
tra thì các “công ty” đã nắm được lịch 
trước!? 

Trung tá Trần Vũ Phương Dũng - Đội 

phó Đội Hình sự Công an quận Phú 

Nhuận khẳng định mại dâm đội lốt doanh 

nghiệp đang phát triển, cơ quan công an 

buộc phải trinh sát nắm tình hình rất gian 
nan. Mặc dù những “doanh nghiệp” này 

hoạt động khá “sôi động” trên địa bàn 

quận Phú Nhuận, nhưng trong năm 2015, 

Đội Hình sự Công an quận Phú Nhuận chỉ 

triệt phá được hai “lầu xanh” trá hình.  

Ông Nguyễn Đông Tùng - Phó chủ 

tịch quận Phú Nhuận cho hay có những 

hôm đi thực tế, thấy những “công ty” chỉ 

có bàn gỗ chữ U biết là “đào” sẽ đứng trên 

để múa thoát y nhưng nếu chỉ kiểm tra 

hành chính thông thường thì không thể vồ 

được.  

Trước hiện tượng mại dâm đội lốt 

doanh nghiệp đang hoạt động có tính chất 

công khai trên địa bàn mà ít bị triệt phá, 

dư luận đang đặt câu hỏi có hay không có 

việc bảo kê cho những “lầu xanh” này? 
 

(tiengchuong.vn - Ngày 16/8/2016)

 

 
 

LO NGẠI BÙNG NỔ DU LỊCH TÌNH DỤC Ở VIỆT NAM 
 

Cảnh sát nhận định hiện là giai đoạn đầu của hiện tượng “du lịch tình dục” ở Việt Nam. 
Nếu chúng ta không có chế tài ngăn chặn, có khả năng sẽ bùng nổ như một số nước láng giềng. 

Đây là ý kiến của Trung tá Khổng Ngọc Oanh - cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ 
Công an), tại hội thảo về xâm hại tình dục ở trẻ em. Hội thảo do Học viện Cảnh sát và Tổ chức 
trẻ em Rồng Xanh tổ chức tại Hà Nội ngày 17/4. 

Ông Oanh cho biết, theo số liệu của cơ quan công an, mỗi năm có khoảng 1.500 trẻ em bị 
xâm hại, 80% trong số này là xâm hại tình dục. Dù tỷ lệ tội phạm chung giảm, nhưng năm 
2014, số vụ liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em lại tăng 6,3% so với năm 2013. 

Vẫn theo cán bộ C45, hầu hết thủ phạm xâm hại tình dục trẻ em đều có quan hệ quen biết 
với nạn nhân như: Hàng xóm, họ hàng, người thân quen, cha dượng... Một số có quan hệ với trẻ 
qua điện thoại, mạng Internet, trong khi thông tin và người quen trên mạng có tốt, có xấu, trẻ 
không đủ kỹ năng để phân biệt nên dễ bị lợi dụng. 

Về tình trạng trẻ em nam bị xâm hại, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cho biết, thời gian qua 
đã hỗ trợ bảo vệ khoảng 30 em trai - phần lớn là trẻ đường phố. Có trường hợp người xâm hại 
trẻ em là thầy bói, bác sỹ nước ngoài đến Việt Nam du lịch. 

Việc xử lý những người lạm dụng tình dục trẻ em nam được đánh giá là khó khăn, do các 
quy định pháp luật về phòng chống mại dâm, pháp luật hình sự coi mua bán dâm là giao cấu 
giữa nam và nữ. Hiện chưa có quy định bảo vệ trẻ em nam trên 16 tuổi bị lạm dụng. 
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Ông Oanh cho rằng, hiện là giai đoạn đầu của hiện tượng “du lịch tình dục” ở Việt Nam, 
cơ quan công an chưa phát hiện được nhiều, tuy nhiên nếu không có chế tài và biện pháp ngăn 
chặn, có khả năng bùng nổ như từng xảy ra ở một số nước láng giềng. 

Tuy nhiên, vị đại biểu này nhận định sẽ khó xử lý vì khách du lịch có thể rời đi ngay các 
thành phố hoặc quốc gia khác, sau khi mua dâm, lạm dụng tình dục trẻ em. 

Theo thống kê của Tiến sỹ Trần Văn Trung - Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và công 
nghệ thông tin (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), từ năm 2010 đến nay, số vụ xâm hại trẻ em 
năm sau tăng hơn năm trước. 

 

                                                                                                                             Lan Anh 
                                                                                                           (tuoitre.vn - Ngày 17/4/2015) 

 
 
 
 
 
 

BƯỚC TRƯỢT DÀI CỦA “HOTGIRL” 9X ĐIỀU HÀNH ĐƯỜNG DÂY GÁI GỌI 
 

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị 
vừa phối hợp với Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự (C45) triệt phá đường dây gái gọi bạc 
triệu do Trần Thị Loan (21 tuổi), quê ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang điều hành. 

Đáng chú ý, đây là đường dây bán dâm qua điện thoại lần đầu xuất hiện tại phố núi Tuyên 
Quang, cả đối tượng điều hành và gái bán dâm đều còn rất trẻ: 9X, 10X, trong đó có nhiều cô 
gái đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng đã sa vào ăn chơi trác táng, chọn con đường kiếm tiền 
bất chính bằng “vốn tự có”. Bản thân “má mì” Trần Thị Loan cũng xuất thân từ gái gọi, khi tự 
“nâng cấp” lên điều hành đường dây bán dâm qua điện thoại và mạng xã hội Zalo, Loan vẫn 
tham gia bán dâm đối với những trường hợp đặc biệt khi khách hàng có yêu cầu và để cho đỡ 
“nhớ nghề”. Những hành vi vi phạm pháp luật của Trần Thị Loan đã lọt vào “tầm ngắm” của 
Công an tỉnh Tuyên Quang và được lên kế hoạch triệt phá.   

Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 7, hàng chục cán bộ cảnh sát của Phòng Cảnh sát 
hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Phòng 4 (Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã 
hội C45 Bộ Công an) tiến hành kiểm tra tại phòng 303, 304 khách sạn Lavender, thuộc tổ 35, 
phường Tân Quang (thành phố Tuyên Quang). Tại đây lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả 
tang có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan điều tra, hai cô gái bán 
dâm P.T.D (24 tuổi) và L.K.O (23 tuổi) khai ra họ thực hiện việc mua vui cho khách làng chơi 
là do Trần Thị Loan môi giới. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt 
khẩn cấp, khám xét phòng trọ của Trần Thị Loan tại huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).  

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, “hotgirl” có gương mặt khả ái, ngây thơ đành 
phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Loan, khi thấy khách mua dâm gọi điện thoại yêu cầu 
cần 2 bạn gái để đi ăn uống và “tâm sự”, sau khi ngã giá, Loan đã gọi điện cho P.T.D và L.K.O. 
Sau khi ăn uống, Loan sắp xếp cho 2 đôi nam nữ đến khách sạn Lavender để tiếp tục “tăng 2”… 
Loan thỏa thuận và thu của 2 khách nam tổng số tiền 3,3 triệu đồng cho trọn gói dịch vụ ăn 
uống, ngủ nghỉ. Loan khai, các gái bán dâm chỉ “đi làm” theo sự điều khiển của cô ta và nhận 
tiền từ cô ta, mỗi người có một mức tiền khác nhau do Loan quyết định chứ các cô gái bán dâm 

 

MỘT SỐ VỤ ÁN MẠI DÂM 
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không được biết giá cả cụ thể là bao nhiêu, cũng không được đòi tiền bo của khách. Cụ thể, 
trong “thương vụ” của P.T.D và L.K.O tuy Loan thu của khách tổng cộng 3,3 triệu đồng nhưng 
cô ta chỉ đưa cho D. 800 nghìn đồng, còn O. được 1 triệu đồng, số còn lại Loan được hưởng tiền 
công điều hành, môi giới.  

Chia sẻ về chuyên án, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an 
tỉnh Tuyên Quang cho biết, phải mất khá nhiều thời gian theo dõi, Cơ quan điều tra mới nắm rõ 
quy luật hoạt động và xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây gái gọi nêu trên. Mặc dù 
tuổi đời còn khá trẻ nhưng Trần Thị Loan đã có “thâm niên” trong nghề và tỏ ra rất lão luyện, 
tinh vi. Quê Hà Giang nhưng Loan sinh sống, gắn bó với đất Tuyên Quang đã nhiều năm, từ 
thời còn là sinh viên. Vài năm trước, Loan thi đỗ vào một trường đại học trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang và học trọ tại đây. Xinh đẹp và gợi cảm, lại khéo ăn nói, chịu chơi nên cô ta bắt 
đầu đua đòi sa ngã và trượt dài vào con đường “đổi tình lấy tiền”, chính thức trở thành gái gọi.  

Năm 2014, Loan ra trường nhưng không xin được việc làm đúng chuyên môn, nên tiếp 
tục hành nghề tay trái là bán dâm. Loan không về quê mà trụ lại ở Tuyên Quang, nói là để chờ 
cơ hội tìm việc nhưng thực chất là hành nghề bán dâm. Ban đầu, để phục vụ yêu cầu “đổi gió” 
của khách, Loan gọi thêm bạn bè cùng sở thích ăn chơi trác táng cùng tham gia mua vui cho 
khách, vừa không mất mối hàng lại được tiền hoa hồng. Lâu dần thấy cách làm này nhàn hạ mà 
kiếm bộn tiền, Loan nhanh chóng thiết lập đường dây gái gọi quy tụ gần 10 cô gái 9X với điều 
kiện xinh đẹp, chịu chơi, trong đó có một số đối tượng còn đang đi học. Trên trang cá nhân Zalo 
với nick name “Loan Trần”, Loan để rất nhiều ảnh gợi cảm, tạo dáng tại những điểm tham quan 
du lịch, hát karaoke, tự sướng tại các bể bơi sang trọng vừa nhằm mục đích “show hàng” với 
khách chơi, vừa ngầm khoe với bạn bè, gia đình về cuộc sống sung túc của mình. 

 Theo điều tra, Loan thường quảng cáo có nhiều “hàng” trẻ, đẹp… giá tùy thuộc vào thời 
gian. Đơn cử, nếu khách chỉ yêu cầu có đào đi hát, ăn uống bình thường giá dao động từ 300 
nghìn đến 400 nghìn đồng/giờ, giá “tàu nhanh” cũng phải bạc triệu, còn nếu đi qua đêm giá 
khách mua dâm phải trả là 3 triệu đồng. Ngoài ra, Loan còn quảng cáo nếu cần “em út” đi tour 
dài hay ngắn ra khỏi phạm vi tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều mức giá… 

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố, tạm 
giam Trần Thị Loan về hành vi môi giới mại dâm. Với thành tích triệt phá đường dây gái gọi 
nói trên, Cục C45 Bộ Công an đã khen thưởng Thiếu tá Nguyễn Văn Mậu, Phó Thủ trưởng cơ 
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang và Trung tá Nguyễn Đức Đông, Đội trưởng 
PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang.  

 

                                                                                                         Ngân Hà 
                                                                       (Báo Pháp luật Việt Nam số 227 - Ngày 24/8/2016)  
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TIẾT LỘ GIÁ BÁN DÂM CỦA ĐƯỜNG DÂY HOA HẬU MỸ XUÂN 
 

Trường hợp người 
mẫu bán dâm với giá 7.000 
USD, thực tế cơ quan điều 
tra xác định người trực tiếp 
bán dâm chỉ nhận được 
1.000 USD, 6.000 USD còn lại 
được chia đều cho nhiều tầng 
môi giới. 

Ngày 28/2/2013, Cơ quan 
cảnh sát điều tra Công an thành 
phố Hồ Chí Minh cho biết đã có 
kết luận điều tra vụ án, đề 
nghị Viện Kiểm sát nhân dân 
thành phố truy tố các bị can 
liên quan tới đường dây hoa 
hậu, người mẫu, diễn viên 
bán dâm với giá hàng ngàn 
USD. 

Khi hoa hậu bán cái 
“ngàn vàng” 

Trong số các bị can bị 
cơ quan cảnh sát điều tra 
công an thành phố đề nghị 
truy tố có: Trần Quang Mai 
(nữ, còn gọi là Gái em, 42 
tuổi, quê Long An, ngụ tại 
quận 3), Lê Quang Tuấn Anh 
(còn gọi là Kevin, 25 tuổi, 
quê Lâm Đồng, ngụ tại quận 
Phú Nhuận), Võ Thị Mỹ 
Xuân (30 tuổi, quê Cần Thơ, 
ngụ tại quận Gò Vấp - hoa 
hậu Nam Mê Kông năm 
2009)… về hành vi môi giới 
mại dâm. 

Theo kết luận điều tra, 
ngày 2/6/2012, Công an 
thành phố Hồ Chí Minh kiểm 
tra hai khách sạn tại quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh thì 
phát hiện 4 đôi nam nữ đang 
có hành vi mua bán dâm. 

Điều đáng chú ý là bốn cô 
gái bán dâm này đều là 
những người hoạt động trong 
lĩnh vực nghệ thuật, người là 
người mẫu, diễn viên, người 
là hoa hậu của một cuộc thi 
sắc đẹp. Ngay sau khi bắt 
quả tang hai nhóm mua bán 
dâm, PC45 ra quyết định bắt 
khẩn cấp những người nằm 
trong danh sách môi giới mại 
dâm gồm Quang Mai, Mỹ 
Xuân... 

Tại cơ quan điều tra, 
các bị can khai nhận trưa 
2/6/2012, Mai được một 
người đàn ông điện thoại 
“đặt hàng” để được người 
mẫu bốc lửa, nổi tiếng trên 
mạng Internet với nghệ danh 
J.P. “phục vụ” cùng một cô 
gái khác cho bạn của người 
này. Mai thỏa thuận người 
mẫu J.P. sẽ “phục vụ” với 
giá 2.500 USD, cô gái còn lại 
có giá 5 triệu đồng, hai bên 
đã giao nhận tiền xong. 
Tương tự, Mỹ Xuân cũng 
nhận được điện thoại yêu cầu 
2 người mẫu, hoa khôi tới 
“phục vụ”, Xuân ra giá 3.000 
USD cho hai người và “điều” 
hai người mẫu, hoa khôi tới 
khách sạn bán dâm thì bị 
PC45 phát hiện. 

Ngoài hai vụ môi giới 
bị bắt quả tang, cơ quan điều 
tra xác định đường dây này 
đã nhiều lần môi giới cho 
nhiều hoa khôi, người mẫu đi 
bán dâm với giá từ vài ngàn tới 
hàng chục ngàn USD. 

Một số vụ cụ thể được 
cơ quan điều tra làm rõ như: 

Tháng 6/2011, Mai nhờ 
Tuấn Anh giới thiệu ca sỹ có 
nghệ danh K.N.T. đi bán dâm 
cho khách theo tour tại Vũng 
Tàu với giá 2.500 USD, Mai 
hưởng 1.300 USD. 

Tháng 3/2012, Mai môi 
giới cho người mẫu Thiên Kim 
đi bán dâm cho khách tại quận 
1 với giá 2.500 USD. 

Một lần khác, Mai môi 
giới cho Mỹ Xuân bán dâm 
ngay tại nhà của Mỹ Xuân 
thuê tại quận 2 với giá 2.200 
USD… 

Bản thân Thiên Kim và 
Mỹ Xuân ngoài việc đi bán 
dâm cũng đứng ra móc nối, 
môi giới cho nhau và một số 
hoa khôi, người mẫu, diễn 
viên khác đi bán dâm để 
“giúp đỡ” đồng nghiệp và 
hưởng hoa hồng. 

Cơ quan điều tra xác 
định cụ thể khoảng tháng 
3/2012, Thiên Kim đã cùng 
Trần Quang Mai môi giới để 
Mỹ Xuân đi bán dâm cho 
một khách hàng ở Vũng Tàu 
với giá 2.500 USD, Thiên 
Kim lấy 1.000 USD tiền môi 
giới. 

Cũng trong tháng 
3/2012, Thiên Kim lấy 18 
triệu đồng “phí môi giới” khi 
giới thiệu người mẫu có nghệ 
danh J.P. đi bán dâm tại một 
khách sạn trên đường 
Nguyễn Trãi, quận 1 với giá 
30 triệu đồng. 
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Từ bán dâm thành 
môi giới mại dâm 

Trong vụ án này, Võ 
Thị Mỹ Xuân và Trần Thị 
Hoa được xác định vừa là gái 
mại dâm, vừa là người môi 
giới mại dâm. Theo lời của 
một cán bộ PC45, khi bị bắt, 
Mỹ Xuân hoàn toàn suy sụp. 
Sinh ra tại Cần Thơ, từ nhỏ 
tới khi học hết lớp 12 sống 
tại Cần Thơ. Năm 2003, Mỹ 
Xuân chuyển lên thành phố 
Hồ Chí Minh sống cùng mẹ 
tại Gò Vấp. Mỹ Xuân bắt 
đầu tham gia làm người mẫu 
nghiệp dư, năm 2009 tham 
dự và đoạt giải hoa hậu Nam 
Mê Kông tại Sóc Trăng. 

Theo lời kể của Mỹ 
Xuân, nghề người mẫu thù 
lao không đủ tiền son phấn, 
trang phục, trong khi người 
nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe 
sang, khiến Xuân bắt đầu sa 
ngã, đi bán dâm kiếm tiền để 
“bằng bạn bằng bè”. Qua 
nhiều lần bán dâm với giá từ 
vài triệu đồng tới vài trăm 
USD, Mỹ Xuân bắt đầu “thăng 
hoa” hơn trong làng giải trí. 
Sau khi đoạt danh hiệu hoa 
hậu, thương hiệu Mỹ Xuân “có 
giá” hơn, khách hàng phải bỏ 
ra hàng ngàn USD cho mỗi lần 
được Mỹ Xuân “phục vụ”. 

Từ vai trò người bán 
dâm, Mỹ Xuân quen biết nhiều 
khách hàng đại gia. Xuân bắt 
đầu kiêm luôn vai trò môi giới, 
móc nối và tìm những hoa 
khôi, người mẫu, diễn viên có 
“thương hiệu” để giới thiệu đi 
bán dâm, coi đó như việc 

“giúp đỡ đồng nghiệp nâng 
cao thu nhập”. 

Á khôi Thiên Kim - 
Trần Thị Hoa cũng có “con 
đường sự nghiệp” tương tự Mỹ 
Xuân, nhưng Thiên Kim được 
xác định có “thâm niên” và 
chuyên nghiệp hơn trong việc 
môi giới mại dâm. Theo kết 
luận điều tra, khoảng tháng 
3/2012, Thiên Kim cùng Trần 
Quang Mai môi giới để Mỹ 
Xuân đi bán dâm cho một 
khách hàng ở Vũng Tàu với 
giá 2.500 USD, Thiên Kim 
lấy 1.000 USD. Cũng trong 
tháng 3/2012, Thiên Kim 
giới thiệu người mẫu có nghệ 
danh J.P. đi bán dâm tại một 
khách sạn trên đường 
Nguyễn Trãi (quận 1) với giá 
30 triệu đồng, Thiên Kim lấy 
18 triệu. 

Theo một cán bộ của 
PC45 từng đeo bám đường 
dây này trong nhiều tháng, 
những thông tin thu thập 
được còn khiến nhiều người 
giật mình về sự ăn chơi của 
các đại gia cũng như sự sa 
đọa của một số người hoạt 
động trong lĩnh vực giải trí. 
Cán bộ này cho biết: “Khi 
theo dõi đường dây của Trần 
Quang Mai, chúng tôi còn 
thu thập được những thông 
tin về đường dây tổ chức các 
“sex tour” từ Việt Nam đi 
nước ngoài với quy mô lớn. 

Trong tay “trùm” môi 
giới này có hình ảnh, trích 
đoạn phim và “lý lịch trích 
ngang” quá trình hoạt động 

nghệ thuật, các danh hiệu của 
hàng chục hoa khôi, người 
mẫu, diễn viên. Các đại gia 
Việt Nam có thể đi du lịch ở 
khắp nơi trên thế giới, chỉ 
cần “đặt hàng” với một đầu 
mối, nêu danh tính là có thể 
được hoa hậu, hoa khôi, diễn 
viên, người mẫu nào đó sẵn 
sàng tới “phục vụ”, giá cả rất 
đắt, có khi là hàng chục ngàn 
USD”. 

Ăn chặn khủng khiếp 

Hầu hết các người 
mẫu, hoa hậu, hoa khôi được 
rao giá từ 2.500 USD tới 
hàng chục ngàn USD cho 
mỗi lần bán dâm. Tuy nhiên, 
thực tế mỗi người mẫu nhận 
được cao nhất cũng chỉ một 
nửa số tiền đó, phần còn lại 
được chia qua nhiều tầng lớp 
“cò” như Mai, Tuấn Anh, 
Đạt, Huy... 

Trường hợp người mẫu 
bán dâm với giá 7.000 USD, 
thực tế cơ quan điều tra xác 
định người trực tiếp bán dâm 
chỉ nhận được 1.000 USD, 
6.000 USD còn lại được chia 
đều cho nhiều tầng môi giới, 
trong đó Mai nhận 1.500 
USD “theo thỏa thuận”, còn 
được khách “bo” thêm 300 
USD. 

 

(news.zing.vn   
   Ngày 01/3/2013)
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ĐƯỜNG DÂY BÁN DÂM 7.000 USD HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO? 
 

Ngày 27/5, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã triệt phá đường dây môi giới mại 

dâm có sự tham gia của nhiều người mẫu, người đẹp từng đoạt giải ở các cuộc thi nhan sắc tại 

Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh. 

Các cô gái đi khách giá 1.000 - 20.000 USD cho các chuyến “mây mưa” dài ngày. Tham 

gia đường dây này có người mẫu từng đoạt giải ở một cuộc thi sắc đẹp. 

Điều hành đường dây này là “má mì” Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ở phường 11, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh). Theo tài liệu trinh sát, người phụ nữ đã có chồng và 2 

con. Năm 2002, cô ta từng tham gia vụ cướp giật tài sản, bị tòa tuyên án treo. 

Ra tù, Liên thường xuyên lui tới các quán bar, karaoke nên quen biết nhiều người đẹp. 

Biết họ có nhu cầu bán thân cho các đại gia, Liên nhận lời đứng ra môi giới.   

Ngày 20/5, một đại gia Hà Nội điện thoại cho Liên, thuê tìm 2 cô gái có nhan sắc để tổ 

chức sex tour cho 2 người tại Hạ Long (Quảng Ninh). Sau khi nhìn mặt các cô gái qua mạng, 

chuyển 3.000 USD đặt cọc vào tài khoản của Liên, khách hẹn 5 ngày sau sẽ gặp các cô gái bán 

thân tại một khách sạn lớn ở thành phố Hạ Long. 

Có đơn hàng, Liên gọi cho Hằng (29 tuổi, quê Quảng Ninh, đang sống tại Hà Nội). Cô gái 

từng đoạt giải á khôi cuộc thi sắc đẹp tổ chức tại một trường nghệ thuật đồng ý đi khách giá 

2.000 USD trong 2 ngày (thực tế Liên thu của đại gia 7.000 USD). 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên đạt được thỏa thuận với Trúc (20 tuổi, cô gái được cho 

là đẹp nổi tiếng trong giới gái bán dâm chuyên phục vụ khách Vip). Gần đến ngày xuất phát, 

Trúc bất ngờ hủy hợp đồng do bận việc. 

Khi đang sốt sắng nhờ bạn bè tìm người thay thế, Liên được “má mì” Đoàn Thị Ngọc 

Minh (25 tuổi, ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) mách liên hệ với Phương (22 tuổi, quê An 

Giang, tạm trú tại quận 5). Cô này có khuôn mặt gần giống với mỹ nhân tên Trúc mà khách 

hàng chọn trước (giá thỏa thuận 14.000 USD cho 2 ngày). 

Trước khi bay ra Hà Nội, Liên dặn Phương nếu gặp đại gia phải nói dối tên Trúc để “má 

mì” không bị đền hợp đồng. 

Theo lời khai ban đầu của Liên, phi vụ môi giới trên mặc dù nhận của khách là 14.000 

USD nhưng cô ta chỉ trả cho Phương 2.000 USD. 

Ngày 25/5, Liên cùng Phương đáp máy bay ra Hà Nội, cùng với Hằng xuống Hạ Long. 

17h cùng ngày, khi Phương và Hằng đang “mây mưa” cùng khách thì bị trinh sát phát hiện, bắt 

quả tang. 

Trần Đức Thùy Liên bị bắt khi đang chờ nhận tiền của khách mua dâm tại sảnh khách sạn 
tại Quảng Ninh. Hai ngày sau, Đoàn Thị Ngọc Minh bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Một trinh sát cho biết, Liên từng khoe môi giới thành công nhiều chân dài trong showbiz 
bán dâm với giá 20.000 USD mỗi lượt.  

 

(news.zing.vn - Ngày 27/5/2015) 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:  

                                        TRIỆT PHÁ NHIỀU Ổ MẠI DÂM VỚI QUY MÔ LỚN 
 

Ngày 24/8, Công an thành phố Hồ Chí 

Minh cho biết, trong thời gian vừa qua đơn vị 

đã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể đã 

triển khai nhiều giải pháp trong công tác 

phòng, chống tệ nạn mại dâm và triệt phá 

nhiều ổ mại dâm với quy mô lớn, tính chất 

phức tạp nghiêm trọng, giải quyết có hiệu 

quả nhiều tụ điểm mại dâm phức tạp trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; qua đó thực 

hiện tốt chương trình quốc gia phòng, chống 

mại dâm của Chính phủ, các kế hoạch phòng, 

chống mại dâm của Bộ Công an. 

Tuy nhiên, tình hình hoạt động mại 

dâm trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến 

phức tạp. Bên cạnh những phương thức thủ 

đoạn cũ như các đường dây mại dâm hoạt 

động theo kiểu gái gọi, gái mại dâm đứng 

đường đón khách, mại dâm trong các khu 

dân cư; các đối tượng tổ chức hoạt động mại 

dâm trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ nhạy cảm như nhà hàng karaoke ôm, các 

tiệm hớt tóc thanh nữ, các cơ sở massage. 

Gần đây, cùng với sự phát triển của 

công nghệ thông tin, các đối tượng tổ chức 

mại dâm tổ chức đường dây môi giới mại 

dâm theo kiểu gái gọi thông qua các trang 

mạng xã hội với nhiều hình thức hết sức đa 

dạng như Zalo, Viber, Wechat, Facebook, 

các trang web massagetannha, masagetainha, 

massageruby… 

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, 

Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội 

Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát 

hiện, triệt phá nhiều đường dây hoạt động 

mại dâm trên các trang mạng xã hội, điển 

hình như: Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự 

xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh triệt 

phá tổ chức hoạt động môi giới mại dâm qua 

mạng Internet do đối tượng Dương Văn 

Thành (sinh 1978, ngụ tỉnh Cần Thơ) cầm 

đầu.  

Trước đó, vào ngày 21/7/2016, tên 

Thành tổ chức cho 3 người bán dâm trong 

đường dây của mình đi bán dâm cho 3 khách 

mua dâm tại khách sạn Nam Anh (quận 5) 

với giá 1.500.000 đồng/người. Khi 3 cặp nam 

nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 

phòng 201, 203, 303 của khách sạn thì lực 

lượng công an bắt quả tang, lập hồ sơ bàn 

giao Công an quận 5 tiếp nhận điều tra, xử lý 

theo thẩm quyền. 

Qua đấu tranh, tên Thành khai nhận: 

Tổ chức hoạt động môi giới mại dâm qua 

mạng trên trang web massagetainha từ đầu 

năm 2015 (phí lập trang web ban đầu là 

1.500.000 đồng, phí duy trì trang web là 

600.000 đồng/năm do tên Lê Xuân Vũ Anh 

phụ trách). Tên Thành lấy tên là “Lộc” và 

cung cấp 2 số điện thoại di động lên trang 

web cho người mua - bán dâm liên lạc; hình 

ảnh của người bán dâm thì tên Thành lấy từ 

trang web cũ của đối tượng Hùng Xì Gà (đã 

bị Phòng PC45 bắt tháng 1/2015 về hành vi 

môi giới mại dâm) và từ các tài khoản trên 

Zalo của người bán dâm. Khi khách có nhu 

cầu mua dâm thì điện thoại cho tên Thành, 

Thành báo giá bán dâm khoảng 1.500.000 

đồng/người, Thành lấy 500.000 đồng tiền môi 

giới. 

Tương tự, vào ngày 27/7/2016, Công an 

quận 10, triệt phá tổ chức hoạt động môi giới 

mại dâm qua mạng Internet do đối tượng 

Nguyễn Thị Kim Ngọc (Quỳnh Hoa, sinh 1991, 

ngụ tỉnh Tiền Giang). Tại cơ quan điều tra, 

Ngọc khai nhận những người bán dâm trong 

đường dây do Ngọc điều hành xuất phát từ 

nhiều nguồn gồm: Những người bán dâm Ngọc 

quen biết khi cùng đi bán dâm tại các khách sạn 

trên địa bàn thành phố; sử dụng các mạng xã 
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hội như Zalo, Whatsapp, Mocha, Wechat, 

Tango… để liên lạc với người bán dâm nhận 

hình ảnh và chat với khách mua dâm để chào 

hàng, thỏa thuận giá cả; một số người bán dâm 

cao cấp có ngoại hình đẹp là nhân viên tiếp thị, 

PR… cũng liên hệ nhờ Ngọc đăng hình ảnh 

quảng cáo với giá 2.500.000 đồng tới 5.000.000 

đồng/người. Mỗi lần môi giới thành công, Ngọc 

lấy từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tiền môi 

giới. 

Ngoài ra, trong thời gian qua, Phòng 

Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an thành 

phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Đoàn 1, 2 - Kiểm 

tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố Hồ Chí 

Minh, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã 

hội Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an 

các quận, huyện tổ chức kiểm tra hành chính 

nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên 

địa bàn thành phố. 

Qua kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng 

có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma 

túy, nhiều phương tiện, công cụ gây án… và 

bàn giao cho công an địa phương xử lý.  

Đồng thời, Đoàn kiểm tra cũng đã lập 

biên bản vi phạm hành chính đối với các cơ sở 

này để xử phạt theo quy định, nhằm mục đích 

phòng ngừa, kéo giảm tệ nạn xã hội, góp phần 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 
 

(tiengchuong.vn - Ngày 24/8/2016) 

 

 
 

LĨNH ÁN NẶNG VÌ CHỤP ẢNH GÁI BÁN DÂM KHỎA THÂN RỒI TUNG LÊN MẠNG 
 

Nhóm đối tượng đưa ảnh gái mại dâm lên mạng Internet để tìm khách phải chịu 

mức án thích đáng. 

Ngày 16/6/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Huy Việt (sinh 

năm 1987, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1987, quê 

Phú Thọ), Dương Việt Hùng (sinh năm 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội 

môi giới mại dâm. 

Ngoài ra, Lê Huy Diễn (sinh năm 1982, quê Hải Dương) và Nguyễn Văn Lực (sinh năm 

1985, quê Thanh Hóa) bị xét xử về tội chứa mại dâm. 

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, khoảng cuối năm 2012, Nguyễn Thị Phượng đến thuê 

phòng tại nhà nghỉ Vân Long do Lê Huy Diễn quản lý điều hành để hoạt động môi giới mại 

dâm. Mỗi ngày, Phượng trả cho Diễn 100.000 đồng. 

Để khách mua dâm biết thông tin về gái bán dâm, Phượng đã nhờ Dương Việt Hùng chụp 

ảnh khỏa thân gái bán dâm rồi đưa lên mạng Internet. 

Theo yêu cầu của Phượng, Hùng chụp ảnh, rồi dùng thẻ cào trị giá 1,2 triệu đồng chuyển 

cho Nguyễn Huy Việt có nick là Tống Giang đăng lên website đen. 

Công việc chụp và gửi ảnh, điện thoại liên lạc của gái bán dâm cho Việt, Hùng được trả 1 
triệu đồng/lần. 

Mỗi khi có khách liên lạc, gái bán dâm hướng dẫn đến nhà nghỉ Vân Long. Mỗi lần gái 
bán dâm đi khách, Phượng thu 100.000 đồng/lần. Từ việc môi giới mại dâm, Phượng thu lợi 
hơn 70 triệu đồng. 

Ngày 3/9/2013, khi gái bán dâm đang “hành nghề” tại nhà nghỉ Vân Long thì bị trinh sát 
Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố Hà Nội phát hiện và bắt giữ. 
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Tiếp tục đấu tranh khai thác, cảnh sát tiếp tục bắt giữ Nguyễn Văn Lực chủ nhà nghỉ Thái 
Hòa. 

Lực là người thường xuyên liên hệ với Việt để dẫn gái mại dâm đến thuê nhà nghỉ nhằm 
tăng thêm thu nhập. 

Lực bố trí cho gái bán dâm ở trong nhà nghỉ và thu 2 triệu đồng/tháng. 

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Nguyễn Huy Việt. Theo lời khai, Việt 
có nhiều tài khoản trên các trang web đen. 

Với điện thoại iPhone 5, Việt chụp ảnh khỏa thân các gái bán dâm rồi đăng lên các trang 
web này. Hàng tháng các cô gái này phải trả cho Việt 3 - 4 triệu đồng. 

Với hành vi phạm tội của các đối tượng, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Huy Việt 8 
năm tù giam, Nguyễn Thị Phượng 6 năm tù giam, Dương Việt Hùng 30 tháng tù giam về tội 
môi giới mại dâm. 

Bị cáo Lê Huy Diễn chịu mức án 5 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Lực nhận án 8 năm 
6 tháng tù giam về tội chứa mại dâm. 

 

(danviet.vn - Ngày 17/6/2014) 
 

 
 
 
 

 

 

KINH NGHIỆM PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TẠI NEW ZEALAND 
 

Trước năm 2003, do các hành vi liên quan đến mại dâm như quảng cáo bán dâm, 

chứa mại dâm, bán dâm hay bất cứ hoạt động nào có thu nhập từ mại dâm đều là bất hợp 

pháp nên hoạt động mại dâm tại New Zealand diễn ra chủ yếu trá hình dưới nhiều hình 

thức tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm. 

Tình trạng bất hợp pháp của hoạt động mại dâm đã tạo ra điều kiện rất dễ bị tổn thương 

của người bán dâm đối với việc bị ép buộc, bị bóc lột bởi chủ chứa, người dẫn dắt, môi giới và 

khách mua dâm. Tình trạng này có chiều hướng phức tạp, không kiểm soát được do hầu hết 

người bán dâm không dám khai báo và tố giác tội phạm với các cơ quan chức năng. 

Đặc biệt, tỷ lệ lây nhiễm cao các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS trong 

nhóm người bán dâm do thiếu kỹ năng và khả năng đàm phán về hành vi tình dục an toàn với 

khách mua dâm, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, không dám nói về tình trạng sức khỏe 

của bản thân, sợ tiếp cận với các cơ sở chăm sóc y tế… Đây cũng nguyên nhân làm cho người 

bán dâm không chỉ là nạn nhân mà còn là tác nhân gây lây lan các bệnh lây truyền qua đường 

tình dục và HIV/AIDS ra cộng đồng. 

Phi hình sự hóa mại dâm 

Tại New Zealand, theo quy định của Luật về mại dâm được sửa đổi năm 2003, mọi hình 

thức trừng phạt, xử lý hình sự và hành chính với hoạt động mại dâm đều bị xóa bỏ. 

Trước đó, từ giữa những năm 1990, đại diện của Hiệp hội hỗ trợ người bán dâm New 

Zealand (NZPC), đại diện một số tổ chức/hiệp hội phụ nữ, những người tình nguyện hợp pháp 

Bạn có biết? 
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và các thành viên của một số tổ chức phi chính phủ và các đảng chính trị khác nhau đã ủng hộ 

mạnh mẽ và tiến tới đề xuất dự thảo Luật về phi hình sự hóa mại dâm ở New Zealand. 

Năm 1999, Đảng Lao động Tim Barnett đã đưa ra Dự thảo Luật sửa đổi về mại dâm nhằm 

hướng tới việc đảm bảo quyền con người của người bán dâm và bảo vệ họ trước nguy cơ bị bóc 

lột và thúc đẩy an sinh xã hội, tạo ra môi trường làm việc an toàn, khỏe mạnh cho người bán 

dâm và điều này dẫn tới việc đảm bảo sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ giới trẻ trước nạn bóc 

lột liên quan đến mại dâm. 

Dự thảo Luật về mại dâm đã mất hai năm rưỡi để được đưa vào chương trình xem xét 

thẩm định. Mặc dù Dự thảo Luật đã gây tranh cãi lớn trong quá trình thông qua Quốc hội, cuối 

cùng đã được thông qua và chính thức có hiệu lực vào ngày 28 tháng 6 năm 2003 với 59% ý 

kiến ủng hộ. 

Theo Luật này, hoạt động mại dâm được Chính phủ thừa nhận như một loại hình công 

việc hợp pháp và đi cùng với các quy định về bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động; các cơ sở 

mại dâm, người bán dâm và người mua dâm buộc phải chấp nhận các quy định về an toàn tình 

dục. Bộ Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định này thay vì ngành 

công an. Một số nội dung cơ bản của Luật cụ thể như sau: 

Mục đích  của việc phi hình sự hóa mại dâm (nhưng không ủng hộ về mặt đạo đức đối với 

hoạt động này) nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý cho việc: Bảo đảm các quyền của người lao 

động tình dục và bảo vệ họ khỏi bị bóc lột; tăng cường sức khỏe và an toàn của người lao động 

tình dục; có lợi cho sức khỏe cộng đồng; cấm sử dụng mại dâm người dưới 18 tuổi và nghiêm 

cấm những người không phải là công dân hoặc không phải là cư dân định cư lâu dài tại New 

Zealand tham gia vào công nghiệp tình dục. 

 Một số quy định về an toàn sức khỏe, giảm thiểu các bệnh lây truyền qua đường tình dục 

và HIV/AIDS: 

Việc cung cấp, hoặc sắp xếp cung cấp dịch vụ tình dục mà không có hợp đồng được coi là 

bất hợp pháp. 

Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mại dâm phải chấp hành các quy định để đảm bảo hoạt 

động tình dục an toàn, cụ thể: Chỉ được cung cấp các dịch vụ thương mại tình dục khi có các 

biện pháp bảo vệ như dùng bao cao su; phải đảm bảo thực hiện tất cả các bước một cách rõ ràng 

(bằng lời nói hoặc văn bản) để cung cấp thông tin an toàn về sức khỏe cho người bán dâm và 

khách mua dâm. 

Người bán dâm phải thực hiện hành vi tình dục an toàn như: Phải dùng bao cao su và thực 

hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo an toàn tình dục trước khi cung cấp dịch vụ tình dục liên 

quan đến âm đạo, hậu môn hoặc thâm nhập bằng miệng hoặc bất cứ hoạt động khác có nguy cơ 

lây truyền các bệnh qua đường tình dục. 

Quy định về hạn chế quảng cáo liên quan đến mại dâm (quảng cáo được hiểu là bất kỳ 
việc sử dụng từ, hoặc hình ảnh hoặc các đại diện, dùng để thông báo sự sẵn có hoặc thúc đẩy 
các dịch vụ thương mại tình dục): Không được phát sóng trên đài phát thanh, truyền hình; hoặc 
không được công bố trên bất cứ loại hình báo chí, ngoại trừ phần quảng cáo rao vặt của tờ báo; 
không được trình chiếu tại rạp chiếu phim công cộng. 
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Quy định nhằm bảo vệ người bán dâm: Nghiêm cấm việc dụ dỗ hoặc ép buộc người khác 
tham gia bán dâm; trường hợp đã có hợp đồng cung cấp dịch vụ tình dục, người bán dâm vẫn 
được quyền (vào bất cứ lúc nào) từ chối cung cấp tình dục đối với khách hàng của họ. 

Quy định nhằm bảo vệ những người từ chối nghề bán dâm: Những người từ chối nghề bán 
dâm sẽ không bị ảnh hưởng đến những quyền lợi của họ theo Đạo luật An sinh xã hội năm 
1964, các quyền lợi liên quan đến quy định về phòng, chống tai nạn thương tích, phục hồi chức 
năng và Đạo luật bồi thường năm 2001. 

Quy định về cấm sử dụng người bán dâm dưới 18 tuổi: Nghiêm cấm việc gây ra, hỗ trợ, 
tạo điều kiện, hoặc khuyến khích người dưới 18 tuổi cung cấp dịch vụ thương mại tình dục với 
bất kỳ người nào; không được nhận các khoản thu nhập, thanh toán hay phần thưởng nào có 
nguồn gốc (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ các dịch vụ thương mại tình dục của người dưới 18 tuổi; 
không được ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận, theo đó một người dưới 18 tuổi là người cung cấp 
dịch vụ tình dục hoặc cho người đó; không được nhận (mua) các dịch vụ tình dục từ một người 
dưới 18 tuổi. Vi phạm các quy định trong việc sử dụng mại dâm của người dưới 18 tuổi phải 
chịu trách nhiệm kết án phạt tù có thời hạn. 

Quy định đối với việc kinh doanh mại dâm: Mọi điều hành kinh doanh mại dâm phải có 
giấy chứng nhận theo quy định; người xin cấp giấy chứng nhận phải nộp hồ sơ tới tòa án quận; 
hồ sơ phải thực hiện theo mẫu và kèm lệ phí theo quy định. Nếu đề nghị cấp chứng nhận bị từ 
chối, cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký phải thông báo cho người nộp đơn bằng văn bản và 
nói rõ lý do của việc từ chối đó. 

Sau 12 năm triển khai Luật về phi hình sự hóa mại dâm, Ủy ban rà soát Luật, New 
Zealand cho biết đã đạt được những kết quả tích cực, đó là không có ghi nhận nào về sự phát 
triển của ngành công nghiệp tình dục hay bất cứ sự gia tăng về số lượng người bán dâm sau khi 
triển khai Luật. 

Đã có những ảnh hưởng tích cực của Luật đối với việc bảo vệ quyền của những người 
dưới 18 tuổi liên quan đến hoạt động mại dâm; quyền bảo vệ những người trưởng thành không 
bị ép buộc tham gia mại dâm; bao gồm cả quyền được từ chối khách hàng hay hoạt động tình 
dục và quyền không bị trở thành đối tượng của việc bóc lột, xâm hại, hay buộc phải làm việc 
trong điều kiện tồi tệ; người bán dâm bị bạo hành có quyền (công dân/quyền con người) để 
khiếu nại trước tòa. 

Đồng thời đã giúp cải thiện điều kiện làm việc an toàn và giảm bạo lực đối với người bán 
dâm thông qua việc tăng cường khả năng thương thuyết với khách hàng để có hoạt động tình 
dục an toàn. Nhiều người bán dâm đã tự tin báo cáo với cơ quan chức năng khi bị bạo lực, bóc 
lột. 

Vấn đề sức khỏe, an toàn của người bán dâm: Việc thay đổi theo hướng thiết lập tốt mối 

quan hệ giữa người bán dâm với lực lượng cảnh sát cũng có nghĩa là người bán dâm có thể tiếp 

cận được với việc bảo vệ của cảnh sát và tăng khả năng báo cáo tình trạng bị bạo lực của họ với 

cảnh sát; ngoài ra, người bán dâm cũng dễ dàng tiếp cận với các cơ sở y tế để được tư vấn, 

khám, chữa bệnh mà không bị mặc cảm và không phải che giấu như trước nữa. Vì vậy, người 

bán dâm ngày càng có ý thức cao về việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng trong khi 

hành nghề. Các nghiên cứu, khảo sát khác cho đến nay đều khẳng định tỷ lệ người bán dâm mắc 

các bệnh lây truyền qua đường tình dục rất thấp; chưa phát hiện thêm mới trường hợp khách 
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mua dâm bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục do không dùng bao cao su; tỷ lệ người 

nhiễm HIV/AIDS chung trong cộng đồng thấp nhất thế giới. 

Người bán dâm có thể tự chủ, kiểm soát hoạt động bán dâm của mình, không phụ thuộc 

vào người khác, vì vậy người bán dâm không nhất thiết làm việc trên đường phố mà có thể làm 

việc trong các “nhà thổ” hoặc có thể làm việc tại nhà. 

Về vấn đề mua bán người, New Zealand được xếp hạng cao nhất (hạng 1) theo báo cáo 

xếp hạng của Mỹ năm 2013 trong đấu tranh phòng chống loại tội phạm này. 

Ngoài ra, việc quy định về cấm sắp xếp hoặc tiếp nhận dịch vụ tình dục từ một người dưới 

18 tuổi đã giúp không làm tăng số người trẻ tuổi tham gia mại dâm. 

Tuy nhiên, Luật này cũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. So với Luật của một số nước 

phát triển khác, vấn đề phân biệt đối xử đối với những đối tượng tác động của Luật không được 

đề cập nhiều. Có một số bất cập liên quan giữa Luật phi hình sự hóa mại dâm và Luật Nhập cư 

(không cho người nhập cư làm mại dâm). 

Bên cạnh đó, có một số mâu thuẫn với Luật Tiêu dùng (về quyền lợi của người mua dịch 

vụ tình dục mâu thuẫn với quy định về việc người bán dâm có quyền từ chối cung cấp dịch vụ 

tình dục vào bất cứ thời điểm nào của hợp đồng cung cấp dịch vụ). 
 

                                                                                                                       Lưu Hiền 
                                                                                                (tiengchuong.vn - Ngày 06/01/2016) 

 

 
 

THÁI LAN XÓA SỔ DU LỊCH TÌNH DỤC? 
 

Ngành công nghiệp tình dục nhiều tai tiếng của Thái Lan đang đứng trước viễn cảnh bị 

“khai tử” triệt để. Bộ trưởng Bộ Du lịch Thái Lan thề sẽ cấm cửa du lịch tình dục tại nước này, 

quyết phát triển du lịch chất lượng. 

Quyết tâm của nữ bộ trưởng 

Bà Kobkarn Wattanavrangkul, nữ Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, hồi giữa tháng 7/2016 

tuyên bố: “Chúng tôi muốn xây dựng một ngành du lịch chất lượng tại Thái Lan. Chúng tôi 

muốn xóa sổ ngành công nghiệp tình dục”. Bà cũng thề sẽ đóng cửa tất cả nhà chứa và quán bar 

gái gọi trên toàn Thái Lan với các chiến dịch mạnh tay đầu tiên nhắm đến trung tâm du lịch 

Pattaya. 

Nữ bộ trưởng muốn thúc đẩy ngành du lịch nước này thu hút khách du lịch giàu có đến 

với Thái Lan vì vẻ đẹp và sự thịnh vượng của đất nước này chứ không chỉ vì những phố đèn đỏ 

nhiều tai tiếng. Chính phủ Thái Lan muốn nhắm đến các phân khúc du khách bị “bỏ bê” bấy lâu 

như du khách nữ, du lịch đám cưới, tuần trăng mật và du lịch sinh thái. Bà Wattanavrangkul cho 

biết sẽ tổ chức tháng lễ hội du lịch cho du khách nữ, chính sách khuyến mãi hàng hóa và dịch 

vụ cho nữ giới, cũng như các khu vực ưu tiên cho nữ du khách tại sân bay Thái Lan. 

Cuối tháng 6/2016, cảnh sát Thái Lan đã tiến hành đột kích hàng chục nhà chứa tại Thái 

Lan. Tuy nhiên, chỉ mới có một cơ sở kinh doanh mại dâm bị đóng cửa. Đã có hơn 100 người 

bán dâm bị bắt giữ, trong đó có 15 người tuổi vị thành niên. 

Sex tour: Vết nhơ du lịch Thái Lan 
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Các phố đèn đỏ đã trở thành một hình ảnh đặc trưng tại Thái Lan cả đối với người Thái và 

khách du lịch quốc tế. Theo tổ chức World Outreach International, trong những năm qua, trung 

bình mỗi năm có đến gần 4,2 triệu du khách nam đến đất Thái vì sex. Tổ chức AVERT cho biết 

hiện Thái Lan đang có hơn 123.000 người bán dâm. 

Trong khi đó, tổ chức chuyên điều tra thị trường chợ đen toàn cầu Havoscope cho biết 

ngành công nghiệp sex của Thái Lan có hơn 250.000 người tham gia bán dâm. Nhiều tổ chức 

điều tra cho rằng con số thực thậm chí còn cao hơn nhiều lần, do nhiều người tham gia kinh 

doanh mại dâm không muốn bị phát hiện. 

Một nghiên cứu khác của đại học Chulalongkorn cho biết ngành “công nghiệp đèn đỏ” tạo 

công ăn việc làm cho hơn 2,8 triệu người tại Thái Lan, trong đó có hơn 2 triệu phụ nữ, hơn 

20.000 nam giới và hơn 800.000 người chưa đủ 18 tuổi. Thống kê này bao gồm mọi loại công 

việc có liên quan đến các phố đèn đỏ, từ người bán dâm, bảo kê đến người lao công trong các 

nhà chứa. 

Tờ Asia Correspondent cho biết chất xúc tác lớn nhất cho sự bùng nổ của mại dâm ở Thái 

Lan chính là binh sỹ Mỹ. Trong những năm tháng chiến tranh Việt Nam, binh sỹ Mỹ đóng quân 

ở Thái Lan đã chi ra hơn 16 triệu USD cho việc mua vui. Kể từ thời gian đó, các cơ sở mại dâm 

mọc lên như nấm sau mưa. Ngành công nghiệp tình dục đã “ăn sâu” vào trong xã hội và cả 

chính trị Thái Lan trong hơn nửa thế kỷ qua. Hiếm có tiểu thuyết, phim ảnh nước ngoài hay các 

câu chuyện bàn tán nào về du lịch Thái Lan không nhắc đến các phố đèn đỏ. 

Một nghiên cứu khác của Viện Kinsley tiết lộ có gần 90% nam giới Thái Lan tham gia 

khảo sát đã từng quan hệ với người bán dâm, trong đó đến 74% thừa nhận đã trao “lần đầu tiên” 

của họ cho gái bán dâm. 

“Nồi cơm” nuôi... tham nhũng 

Nhiều chuyên gia cho rằng việc dẹp bỏ ngành công nghiệp tình dục tại Thái Lan sẽ vô 

cùng khó khăn vì nó đi liền với tình trạng tham nhũng ở nước này. Dù Thái Lan đã cấm mua 

bán dâm từ năm 1960, các điều luật này vẫn bị làm ngơ trong suốt thời gian qua. Các cơ sở mại 

dâm hoạt động ngang nhiên là nhờ đóng tiền bảo kê cho các quan chức chính phủ và cảnh sát 

địa phương. 

Hoạt động buôn người để phục vụ cho ngành công nghiệp mại dâm cũng có sự bảo kê của 

cảnh sát và quan chức tham nhũng. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định các nỗ lực chống buôn người 

của Thái Lan bị cản trở bởi tham nhũng ở “gần như mọi cấp bậc lực lượng cảnh sát”. Tổ chức 

Tracking in Person cho biết nhiều quan chức chính phủ tham nhũng tham gia bảo kê các nhà 

chứa khỏi các đợt đột kích của cảnh sát. Nhiều quan chức trong lực lượng cảnh sát, cả ở cấp địa 

phương lẫn quốc gia có mối quan hệ làm ăn với các tổ chức buôn người. Một số trường hợp các 

quan chức tham nhũng còn trực tiếp tham gia vào hoạt động buôn người, theo hãng tin CNN. 

Một chủ nhà chứa tại Pattaya nói với tờ Bangkok Post ông thường xuyên đóng tiền cho 

cảnh sát địa phương gần như hằng ngày để cơ sở massage của ông được ngó lơ. Nếu như có một 

đợt càn quét chống tham nhũng và dẹp mại dâm, cơ sở của ông chỉ cần “lặn” đi một thời gian 

rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó. “Tất cả chỉ là một màn diễn kịch thôi. Không dẹp được tham 

nhũng tại Thái Lan nổi đâu, ít nhất là trong thế hệ của chúng tôi” - người chủ cơ sở này cho 

biết. 
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Năm 2003, “vua tình dục” của Thái Lan - Chuwit Kamolvisit, một tay kinh doanh bao cao 
su và các cơ sở mại dâm nổi tiếng nhất đất Thái, đã tiết lộ hàng loạt bằng chứng cảnh sát dính 
líu vào ngành công nghiệp tình dục. Hơn 1.000 cảnh sát bị đình chỉ, thuyên chuyển hoặc bị điều 
tra vì các cáo buộc nhận hối lộ, mua dâm gái chưa đủ tuổi thành niên, bắt cóc, lạm dụng chức 
vụ và quan hệ tình dục với gái massage trong quá trình điều tra. Ông Chuwit cho biết quyết định 
hành động vì bị một số quan chức cảnh sát “vô ơn đâm sau lưng”, theo The Guardian. “Bọn họ 
không xem pháp luật ra gì nhưng lại muốn hy sinh tôi để cứu lấy bản thân họ” - ông Chuwit trả 
lời báo chí. 

Tờ The Guardian cho biết Chuwit ra tay vì hoạt động kinh doanh của ông bị sức ép quá 
lớn từ các chiến dịch bắt gái mại dâm của cảnh sát. Các điều tra viên giả dạng làm khách hàng 
đến các dịch vụ massage của Chuwit quan hệ tình dục rồi sau đó bắt giữ luôn cả gái mại dâm. 
Luật pháp của Thái Lan yêu cầu việc bắt giữ gái mại dâm phải được thực hiện ngay khi có 
“hành động phạm pháp”, tức là cảnh sát phải bắt giữ ngay khi người mua dâm đang quan hệ với 
khách hàng. 

Sợ nghèo khổ (?) 

Những người ủng hộ lao động tình dục tại Thái Lan đã lập tức phản đối kế hoạch của nữ 
bộ trưởng, cho rằng “khai tử” du lịch tình dục sẽ đẩy họ vào cảnh nghèo khổ. Trang City Lab 
cho biết mức thu nhập tối thiểu của Thái Lan hiện nay rơi vào khoảng 300 baht/ngày (tương 
đương 8,57 USD). 

Trong khi đó, gái bán hoa tại các phố đèn đỏ của Thái có thể kiếm được gần 1.200 baht 
(tương đương 34 USD)/lần bán dâm. Còn gái quán bar thì có mức “tình phí” lên đến gần 85 
USD. Trả lời Bangkok Post, Chantawipa Apisuk, giám đốc một NGO bảo vệ quyền lợi của 
người bán dâm, cho biết: “Người bán dâm bước chân vào nghề này vì họ không còn đường nào 
khác, không còn cơ hội nào khác”. Nhiều nhóm xã hội tại Thái Lan cũng đề nghị chính phủ cần 
tạo được công ăn việc làm cho những người bán dâm sắp “thất nghiệp”. 

Du lịch đóng góp gần 10% GDP Thái Lan. Ước tính mỗi năm Thái Lan đón tiếp 10 triệu 
du khách, trong đó 60% là nam giới và 70% trong số này có tìm đến các dịch vụ sex tour, theo 
ước tính của tổ chức World Outreach International. Ông Friedrich Schneider, chuyên gia kinh tế 
đại học Johannes Kepler (Áo), cho biết “nền kinh tế ngầm” của Thái Lan - trong đó có cả mại 
dâm - chiếm gần 40% GDP thực của nước này trong năm 2014. Lượng du khách đến Thái Lan 
vì sex cũng kéo theo một loạt các nhu cầu dịch vụ du lịch khác. 

Tờ City Lab đánh giá quyết định cấm cửa các sex tour tại Thái Lan sẽ không chỉ tác động 
đến miếng cơm của người bán dâm, quan chức tham nhũng mà cả toàn bộ nền kinh tế nước này. 
“Nếu muốn biết mại dâm có ý nghĩa thế nào đối với du lịch Thái Lan, cứ bảo tất cả người bán 
dâm đình công trong một ngày. Tôi dám chắc mọi người đều chịu thiệt” - Chantawipa Apisuk 
nhận xét. 

 

                                                                                                                            Trung Nhân 
                                                                                                       (plo.vn - Ngày 02/8/2016) 
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NỮ TIẾN SỸ VÀ 5 NĂM  

XÂM NHẬP THẾ GIỚI MẠI DÂM Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Nữ tiến sỹ Mỹ gốc Việt 
Kimberly Kay Hoang đã 
dành 5 năm hóa thân thành 
cô gái phục vụ quán bar để 
tìm hiểu về hoạt động lẫn vai 
trò của mạng lưới mại dâm 
đầy phức tạp ở thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Tối một ngày hè năm 
2006, Kimberly trở về nước 
với ý định tìm hiểu về thị 
trường mại dâm ở thành phố 
Hồ Chí Minh. Khi đó, cô 
chưa rõ nên bắt đầu từ đâu, 
như thế nào. Cách của cô rất 
đơn giản: Bước vào một 
quán bar, bày tỏ ý định 
nghiên cứu với chủ quán, hy 
vọng những cô gái làm việc 
ở đây sẽ chia sẻ câu chuyện 
của mình. 

Kimberly nhận được 
cái lắc đầu, đó là điều nằm 
trong dự tính. Đem việc này 
kể với một cậu bạn làm pha 
chế, anh ta khuyên Kimberly 
nên đến tìm hiểu từ các ông 
xe ôm thường quanh quẩn ở 
những khách sạn cao cấp 
trong trung tâm Quận 1. 
Nghe theo lời khuyên, 
Kimberly đã được “mở 
mang” tầm hiểu biết về giới 
làng chơi ngầm ở thành phố 
Hồ Chí Minh phức tạp như 
thế nào, qua một cuốc xe ôm 
thâu đêm với giá khoảng 
400.000 đồng. 

“Tôi không muốn chỉ 
tìm hiểu một cách qua loa, 
mà tôi muốn đào sâu tìm 

hiểu, trò chuyện với những 
cô gái trong nghề này, và cả 
những nhu cầu, động cơ của 
khách hàng khi tìm đến các 
cô ấy”, Kimberly nói. 

Để có thể đạt được 
mức độ tin cậy, cảm thông, 
Kimberly quyết định vào vai 
và thực hiện những công việc 
hàng ngày của những cô gái 
quán bar trong 23 tháng và 
kéo dài 5 năm (từ 2006 đến 
2010). Tổng cộng, cô đã thực 
hiện 146 cuộc phỏng vấn với 
các cô gái, 117 cuộc phỏng 
vấn với những nam khách 
hàng, 8 buổi trò chuyện với 
“má mì” và 5 buổi với những 
người chủ quán bar. 

Theo Kimberly, phần 
lớn những nghiên cứu về mại 
dâm ở Việt Nam chủ yếu tìm 
hiểu các cô gái bắt khách dọc 
đường. Chưa có nghiên cứu 
nào thâm nhập sâu vào đời 
sống của những cô gái quán 
bar, nên những cố vấn của cô 
tại các trường đại học Việt 
Nam cũng đắn đo khi đưa ra 
lời khuyên về cách thức tiếp 
cận. 

Hóa thân và xây dựng 
lòng tin 

Trong những năm 
“nhập vai”, Kimberly đã làm 
việc tại 4 quán bar, từ cao 
cấp, trung lưu đến bình dân, 
phục vụ cho 4 đối tượng 
khác nhau. “Tôi phân loại 
các quán bar dựa trên 4 
nhóm đối tượng khách hàng. 

Nhóm đầu tiên chính là 
nhóm cao cấp nhất, bao gồm 
các đại gia người Việt và 
những đối tác làm ăn châu Á 
của họ. Nhóm thứ hai là 
những người đàn ông Việt 
kiều, nhóm thứ ba là những 
doanh nhân và người nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam. 
Nhóm cuối cùng, cũng là 
nhóm bình dân nhất chính là 
“Tây ba lô”, cô nói. 

Nơi đầu tiên Kimberly 
được chấp nhận làm việc là 
quán bar chuyên phục vụ đàn 
ông Việt kiều. Chủ nơi này 
cũng là một Việt kiều, anh ta 
đồng tình với những quan 
tâm của Kimberly, cũng như 
thông cảm với hoàn cảnh 
một cô gái gốc Việt từ Mỹ 
đơn độc về Việt Nam. 

“Anh ấy che chở tôi 
như em gái, giới thiệu tôi với 
một số người phân phối bia, 
rồi họ lại giới thiệu tôi cho 
một số chủ quán bar khác... 
Mối quan hệ này dẫn tới mối 
quan hệ khác, cuối cùng tôi 
được vào làm tại một quán 
bar chỉ chuyên phục vụ 
những đại gia Việt Nam, có 
thể nói là tầng lớp giàu 
nhất”. 

Những cuộc phỏng vấn 
diễn ra ở hậu trường, trong 

giờ “thấp điểm” khi các cô 
gái đang ngồi chờ khách đến. 
Đối với “khách hàng”, cuộc 

trò chuyện có thể diễn ra 
ngay tại quán bar, quán cà 
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phê, hoặc một nơi gần cơ 
quan của họ. 

Tại những quán bar mà 
Kimberly làm việc, cô không 

giấu giếm thân phận mà luôn 
nói rõ mục đích nghiên cứu 

của mình. “Thoạt đầu, các cô 
gái tỏ ra ngạc nhiên. Vì sao 

một người có học vị và điều 
kiện như tôi lại tìm đến đây 
làm gì, và vì sao lại quan tâm 

câu chuyện của các cô ấy. 
Khi đó, tôi phải nỗ lực để các 

cô ấy tin tưởng”, Kimberly 
nói. 

Trong nhiều tuần đầu 
tiên, Kimberly học các công 
việc của đồng nghiệp. Từ 
phục vụ đến làm việc ở quầy 

pha chế, ngồi uống với 
khách, hát karaoke, để khách 

chạm vào cơ thể. 

“Đó là ranh giới mà khi 

vượt qua thì bạn sẽ không 
còn là phụ nữ đứng đắn theo 

quan điểm thông thường. 
Nhưng nó giúp tôi lấy lòng 
tin với các cô gái và khách 

hàng. Khi bước vào đây, tôi 
không tỏ ra mình tốt hơn hay 

thông minh hơn các cô ấy. 
Tôi phải làm công việc giống 
như họ, tôn trọng công việc 
của họ”. 

Kimberly làm việc 
khoảng 13 tiếng mỗi ngày, 

và đủ 7 ngày trong tuần. 
Thỉnh thoảng cô cũng xếp 

hàng để những vị khách nam 
chọn. “Nhưng vì tôi già, xấu, 
chân ngắn và cũng không 

mảnh mai, không hấp dẫn, 
nên khi đó chẳng có ai gọi 

tôi đến bàn cùng uống rượu 
cả”, Kimberly cười lớn khi 

kể lại. 

Sau khoảng 9 tháng 
liên tục làm việc tại quán bar 
cao cấp vốn đòi hỏi phải 
uống rượu hàng đêm với 
khách nhiều hơn, Kimberly 
quyết định giảm tần suất 
công việc. Chuyển sang quán 
bar bình dân nhất, cô chọn 
đóng vai người quan sát hơn 
là hóa thân thành cô gái quán 
bar thực sự. 

Kimberly cho biết cô 
dễ dàng hòa nhập với các vị 
khách tại những quán bar cao 
cấp hơn, vì năng lực ngôn 
ngữ, nền văn hóa và cách 
tương tác rất “Mỹ”. Sau khi 
đoán được trình độ của cô, 
một vị khách thậm chí để 
nghị Kimberly trở thành “thư 
ký tình dục” (sex - retary) 
cho ông ấy với mức lương 
3.000 USD/tháng. “Khi đó, 
trong lòng tôi chỉ muốn đấm 
một phát vào mặt ông ấy. 
Nhưng tôi đã kiềm chế, mỉm 
cười, và cúi đầu từ chối cơ 
hội này”, Kimberly kể. 

Quyền năng châu Á 
và sự suy tàn của châu Âu 

Giai đoạn hai trong quá 
trình nghiên cứu của 
Kimberly trùng với cuộc 
khủng hoảng tài chính thế 
giới, bắt đầu từ năm 2008. 
Lúc này, Việt Nam hầu như 
chưa bị ảnh hưởng. Thậm 
chí, trong giai đoạn khủng 
hoảng, Việt Nam trở thành 
một trong những thị trường 
hấp dẫn tại châu Á đối với 
nhà đầu tư nước ngoài, FDI 

năm 2009 gần gấp 3 năm 
2006. 

Nhưng phần lớn đầu tư 
nước ngoài của Việt Nam 
giai đoạn 2006 - 2009 không 
phải từ Mỹ hay châu Âu, mà 
từ châu Á, như Đài Loan, 
Hàn Quốc, Singapore. Do 
vậy, hướng nghiên cứu lúc 
này được mở rộng sang việc 
sử dụng tình dục như hình 
thức thanh toán, trao đổi 
hoặc hỗ trợ trong quan hệ 
kinh tế như thế nào. 

 “Cách làm ăn rất châu 
Á. Quy trình, luật lệ không 
phải là những yếu tố tuân thủ 
hàng đầu. Vậy làm sao để 
xây dựng mối quan hệ và 
lòng tin? Họ đã làm những 
điều này tại quán bar. 

Đối với đàn ông châu 
Âu, đến quán bar là để vui vẻ 
và giải trí. Nhưng đối với 
đàn ông châu Á, quán bar 
còn là nơi để tiếp xúc, tìm 
hiểu lẫn nhau trong các phi 
vụ làm ăn và ký hợp đồng”, 
Kimberly nói với Zing.vn. 

Theo quan sát của Kim, 
điều khiến nhiều nhà nghiên 
cứu bất ngờ là vị thế của 
những người đàn ông 
phương Tây trong các quán 
bar hạng sang ở Việt Nam lại 
không phải cao nhất, mà 
thống trị chính là các đại gia 
người Việt. 

“Bởi vì đàn ông 
phương Tây không mang 
theo sẵn thật nhiều tiền mặt 
để chi trả, trong khi các quán 
bar hiếm khi nhận thanh toán 
bằng thẻ tín dụng. Tấm thẻ 
trở nên vô dụng, trong khi 
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những đại gia Việt lại rất 
nhiều tiền và đặc biệt là rất 
hào phóng. Đó cũng là điều 
phản ánh một phần từ góc 
nhìn “Quyền năng châu Á và 
suy tàn của phương Tây”, 
Kimberly nói. 

Cô nhớ nhất một buổi 
tiếp khách của một đại gia 
người Việt với các đối tác 
Đài Loan. Đến khi thanh 
toán, biết chắc rằng những 
đối tác không mang đủ tiền 
mặt, vị đại gia liền “vung 
tiền” và tự hào tuyên bố: 
“Đây là cách chơi của chúng 
tôi”. 

Ông này cũng hào 
phóng “boa” cho các cô gái 
phục vụ tổng số tiền 1.100 
USD, rồi lại quay sang hỏi 
đối tác: “Các vị có bao giờ 
thấy ông Tây hay Việt kiều 
nào làm như vậy chưa?”. 

Cuộc sống của cô gái 
quán bar 

Theo Kimberly, “tình 
chị em” giữa những cô gái 
quán bar khá gắn kết. Họ tụ 
tập vui vẻ với nhau những 
khi không làm việc, tổ chức 
tiệc sinh nhật cho nhau, thậm 
chí đến thăm gia đình của 
nhau. 

Má mì cũng không hẳn 
là người bóc lột sức lao 
động. Họ không xén bớt 
phần tiền của các cô gái sau 
mỗi lần “mây mưa” với 
khách. Họ chỉ nhận tiền boa 
khi ngồi uống với khách. 
“Nhưng điều này chỉ diễn ra 
trong các quán bar cao cấp”, 
Kimberly thừa nhận. 

Các cô gái cũng chịu 
khó tân trang nhan sắc để thu 
hút được nhiều khách hơn. 
Họ nâng mũi, nâng cấp vòng 
1… hoặc phẫu thuật theo 
hướng để giống với các cô 
gái Hàn Quốc. Đó là vẻ đẹp 
mong manh của phụ nữ châu 
Á, vừa hợp nhãn với những 
đại gia địa phương mà cũng 
hấp dẫn đối với các vị khách 
phương Tây, khác hẳn hình 
ảnh những gái mại dâm “xôi 
thịt” như tại Mỹ. 

“Một bác sỹ phẫu thuật 
thẩm mỹ từng nói với tôi 
rằng, “Nhiều người cứ bảo 
tiền không mua được tình 
yêu, nhưng đó là do họ 
không biết mua ở chỗ nào 
thôi”, Kimberly chia sẻ. 

Kimberly cho biết, 
nhiều cô gái chọn trở thành 
phục vụ ở quán bar vì đây là 
công việc không khó nhọc 

nhưng giúp mang lại thu 
nhập cao, so với các công 
việc như ở nhà máy. 

Trên thực tế, họ cũng 
là người đóng góp lớn cho 
thu nhập gia đình ở quê 
hương so với những người 
anh em đi xuất khẩu lao động 
ở nước ngoài. Nhưng định 
kiến ở một xã hội phương 
Đông vẫn rất nặng nề. 

Một trong những kỷ 
niệm buồn của Kimberly là 
khi cô về thăm nhà một nữ 
đồng nghiệp vào dịp tết. 
Giữa chặng đường, mẹ của 
người bạn gọi điện thoại và 
chửi mắng con gái. “Bà bảo 
cô ấy đừng về nữa. Hàng 
xóm ai cũng kháo nhau rằng 
cô ấy đi làm gái”. Cô gái òa 
khóc giữa chuyến xe, “má 
mì” cố gắng khuyên bảo: 
“Không sao đâu, rồi chúng ta 
sẽ có cách”. 
 

(pctnxh.molisa.gov.vn  
 Ngày 12/8/2016) 
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CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CHO NGƯỜI BÁN DÂM KHÔNG PHẢI LÀ CỔ SÚY CHO MẠI DÂM 
 

Đó là nguyên tắc được đưa ra trong Khung Kỹ thuật xây dựng thí điểm mô hình can 
thiệp, giảm tác hại cho người bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UNFPA và ILO thực hiện. 

Theo đó, giảm tác hại bao gồm một loạt các chính sách được ban hành nhằm giảm 
thiểu những hậu quả có tác hại do hành vi của con người gây ra, ngay cả khi hành vi đó 
chứa đựng nhiều rủi ro và bất hợp pháp. 

Giảm tác hại trong mại dâm là các can thiệp nhằm làm cho hoạt động mại dâm được 
an toàn hơn bằng cách áp dụng các nguyên tắc của giảm tác hại. 

Một số ý kiến nhận định rằng can thiệp giảm tác hại sẽ gửi thông điệp cho cộng đồng 
rằng những hành vi rủi ro hoặc bất hợp pháp là chấp nhận được 

Cùng xem xét ví dụ về người công nhân mỏ than: Đặc thù công việc có nhiều rủi ro, 
bị sập hầm, bị hít khí độc, mắc các bệnh về phổi. Do đó, Nhà nước phải có các biện pháp 
để làm cho hoạt động đào mỏ của người công nhân an toàn như có hệ thống chống hầm, 
đeo khẩu trang chống khí độc, găng tay bảo hộ và các giải pháp khác. 

Tương tự như người công nhân mỏ than, người bán dâm cũng có nhiều nguy cơ 
(nghiện ma túy, mắc bệnh, bị lạm dụng, bóc lột…) và can thiệp giảm tác hại ở đây chính là 
làm cho hoạt động mại dâm được an toàn bằng các biện pháp khác nhau để giúp họ giảm 
nguy cơ rủi ro tác hại nêu trên. 

Tuy nhiên ta thấy người công nhân khai thác than là hợp pháp còn người bán dâm là 
bất hợp pháp. Chính vì thế, can thiệp giảm tác hại cho người bán dâm thường hay gây 
hiểu nhầm gửi thông điệp là hành vi bất hợp pháp (bán dâm) là được chấp nhận. 

Mại dâm không thể triệt phá ngăn cấm hết được, luôn tồn tại trong xã hội (vì luôn có 
nhu cầu) nên chỉ có thể giảm những tác hại của nó cho người bán dâm và cho cộng đồng, 
giúp cho cộng đồng an toàn. Can thiệp giảm tác hại cho người bán dâm không phải là cổ 
súy cho mại dâm. 

Có 6 nguyên tắc cơ bản trong việc thực hiện các can thiệp giảm tác hại cho người 
bán dâm. Đầu tiên là nhận thức được mại dâm luôn tồn tại trong mọi xã hội; nhận thức 
được mại dâm gây ra những mối nguy hại cho cá nhân và xã hội. Tiếp đến, các chính 
sách về mại dâm phải thực tế và tác động của chính sách phải được đánh giá kỹ càng. 
Người bán dâm là phần không nhỏ của cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của họ là bảo vệ 
chính cộng đồng. Bên cạnh đó, những mối nguy hại cho mại dâm xảy ra với nhiều cơ chế 
khác nhau nên cần thiết phải có một loạt can thiệp khác nhau. Người bán dâm cần phải 
được đưa ra những lựa chọn của mình dựa trên những thông tin đầy đủ họ có và những 
lựa chọn đó sẽ làm giảm thiểu những mối nguy hại cho  bản thân họ và cho xã hội. 

Ngoài ra, để triển khai can thiệp giảm tác hại một cách hiệu quả, cần duy trì thái độ 
không phán xét; không gây hại; tạo môi trường hỗ trợ cho người bán dâm và gia đình họ. 
Áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền: Tôn trọng quyền, sự riêng tư, kinh nghiệm và động 
lực bảo vệ sức khỏe của họ. Tạo điều kiện cho người bán dâm tham gia vào chương trình 
và xây dựng năng lực cho họ. 

Đồng thời, áp dụng cách tiếp cận đa ngành: Y tế, xã hội, công an… Giám sát kết quả 
để đánh giá thành công, cải thiện chất lượng chương trình để huy động kinh phí, mở rộng 
chương trình, vận động thay đổi chính sách. Và cuối cùng là hiểu, tôn trọng cách giải 
quyết vấn đề của người bán dâm.  
 

                                                                                                                       Nhật Thy 
                                                                                                  (tiengchuong.vn - Ngày 08/6/2016) 
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            Bảo vệ người bán dâm bị bạo hành 

                                    Hướng đến xây dựng một thành phố an bình, văn minh 
 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa cho phép tiếp nhận người bán dâm có 

nguy cơ bị xâm hại, bị lạm dụng tình dục vào cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc và bảo vệ 

khẩn cấp. 

Đây là được xem là một chính sách nhân văn của Đà Nẵng hướng đến nhóm người chịu 

nhiều kỳ thị, thiệt thòi cho xã hội. 

Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động 

Thương binh Xã hội Đà Nẵng, người tham mưu chính cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 

quyết định này cho biết, chính sách trên được xây dựng trong vòng một năm, qua các cuộc hội 

thảo với nhiều ý kiến của chuyên gia. Mục đích chính của chính sách này nhằm xây dựng thành 

phố an bình, văn minh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm. 

Theo chính sách này, không phải tất cả người bán dâm đều đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, 

mà chỉ những người bị các đối tượng khác dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc bán dâm. Việc tiếp nhận đối 

tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội không bị coi là xử lý vi phạm hành chính. Còn với đối tượng bán 

dâm tự do thì vẫn phạt hành chính theo quy định của luật hiện hành. 

Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Hùng, thực tế người bán dâm tự do rất ít, hầu hết đều bị 

“chăn dắt”, bảo kê. Người bán dâm cũng là con người nên cần bảo vệ họ trước tình trạng bị bóc 

lột, xâm hại tình dục. Trước đó, vì không có chế tài nên người bán dâm sau khi nộp phạt hành 

chính, họ lại tiếp tục bị lợi dụng và trở về con đường cũ. 

Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc quản lý và ảnh 

hưởng không nhỏ đến việc phòng, chống tệ nạn xã hội. 

Ông Lê Minh Hùng cho biết, thời gian chăm sóc, bảo vệ đối tượng tại cơ sở bảo trợ xã hội 

tối đa không quá 3 tháng. Trường hợp đối tượng được đào tạo nghề ngắn hạn tại cơ sở bảo trợ 

xã hội thì được gia hạn đến khi hết thời gian đào tạo nghề. Trường hợp hết thời hạn chăm sóc, 

bảo vệ theo quy định trên mà đối tượng không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu sống 

tại cơ sở bảo trợ xã hội và có đơn tự nguyện thì được xem xét tiếp nhận theo quy định tại Điểm 

b Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. 

Đối tượng này có các chính sách hỗ trợ, chăm sóc gồm: Bảo vệ, ngăn chặn các hành vi 

đưa đối tượng ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội khi chưa được người có thẩm quyền giải quyết; Kiểm 

tra sức khỏe, điều trị các bệnh xã hội; tư vấn tâm lý; tổ chức các hoạt động, lao động nhằm rèn 

luyện sức khỏe; tư vấn, giáo dục đạo đức, pháp luật; hướng nghiệp, dạy nghề. 

Sau khi họ về địa phương sẽ được hỗ trợ giới thiệu việc làm, vay vốn… để bảo đảm cuộc 

sống. Ngoài ra, với những đối tượng tuổi cao, ốm yếu, bệnh tật, neo đơn muốn ở lại cơ sở bảo 

trợ xã hội và có đơn tự nguyện thì được xem xét, tiếp nhận theo quy định. 

Tuy nhiên, nếu có trường hợp tìm được địa chỉ, gia đình muốn đón và đối tượng muốn về, 

có khi chỉ trong vòng một tuần sẽ tạo điều kiện để họ về chứ không kéo dài thời gian như quy 

định. 

Sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực, không đưa người bán dâm vào các 

Trung tâm Giáo dục - Lao động, Xã hội, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã chỉ đạo các địa 
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phương xây dựng các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp 

kịp thời các dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, khám, điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục; 

kỹ năng sống, trợ giúp xã hội, hỗ trợ học nghề, việc làm, tiếp cận các nguồn vốn nhằm tạo cơ 

hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhập cộng đồng bền vững. Và Đà Nẵng là địa 

phương đầu tiên trên cả nước ban hành văn bản về vấn đề này. 

Ông Lê Minh Hùng cho biết, chính sách mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7/3. Các cơ quan chức 

năng và địa phương đang lên kế hoạch cụ thể để triển khai. 
 

                                                                                                                      Nhật Thy 
                                                                                                 (tiengchuong.vn - Ngày 03/3/2016) 
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