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Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân  

của tội mua bán người 

 Đề nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền áp 

dụng các biện pháp bảo vệ mình, người thân thích khi bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại về tính mạng, sức 

khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản. 

 Được hưởng các chế độ hỗ trợ và được bảo vệ theo 

quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. 

  Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp 

luật. 

 Cung cấp thông tin liên quan đến hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cơ quan, tổ 

chức, người có thẩm quyền. 

  Thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên 

quan đến vụ việc mua bán người. 

(Điều 6, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011) 

Hỗ trợ nạn nhân 

 Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại 

 Đối tượng được hỗ trợ gồm những trường hợp sau đây: 
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- Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc 

tịch thường trú ở Việt Nam, người nước ngoài bị mua bán 

tại Việt Nam; 

- Người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân bị 

mua bán trong nước; 

- Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân. 

 Chế độ hỗ trợ gồm: 

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo 

trợ, cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Thời gian hỗ trợ tối đa từ nguồn 

ngân sách nhà nước không quá 60 (sáu mươi) ngày; 

- Hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần 

thiết. Nạn nhân trong thời gian tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã 

hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân được cấp 02 (hai) bộ quần áo 

dài, 02 (hai) bộ quần áo lót, khăn mặt, dép nhựa, bàn chải, 

thuốc đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh (đối với nạn nhân 

là nữ);  

- Nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng 

không có khả năng chi trả tiền tàu xe và tiền ăn trong thời 

gian đi đường thì được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày đi 

trên đường; hỗ trợ tiền tàu xe theo giá phương tiện công 

cộng phổ thông. 

- Nạn nhân là người chưa thành niên thì Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã thuộc 

tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng có trách nhiệm tự mình hoặc phối hợp với cơ sở hỗ 

trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội đưa nạn nhân về nơi 

người thân thích cư trú.  

(Khoản 1, khoản 2 Điều 19 Nghị định số 

09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013) 

 Hỗ trợ y tế 

 Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân trong thời gian lưu 

trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

 Chế độ hỗ trợ y tế gồm chi phí khám bệnh và chi phí 

chữa bệnh. 

 Trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nạn nhân được chăm sóc y tế để 

phục hồi sức khỏe. Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải 

chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở y tế do nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân tự 

thanh toán.  

Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia 

đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng, người chưa thành niên được cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng 



 3 

mức quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho các đối tượng tương ứng. 

Đối với nạn nhân không còn thân nhân được cơ sở hỗ trợ 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức bằng mức quỹ bảo 

hiểm y tế chi trả cho đối tượng thuộc hộ nghèo.  

Trường hợp đối tượng có Thẻ bảo hiểm y tế còn thời 

hạn sử dụng thì được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm y tế. 

 Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại 

cơ sở bảo trợ hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân, sau 24 (hai mươi 

bốn) giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm 

quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều 

kiện mai táng thì cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định 

pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với 

đối tượng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội. 

(Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 

ngày 11/01/2013) 

 Hỗ trợ tâm lý 

 Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân trong thời gian lưu 

trú tại cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 

 Chế độ hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân gồm tư vấn, tham 

vấn tâm lý cho nạn nhân và thực hiện các liệu pháp trị liệu 

nhóm. 

 Cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân có 

trách nhiệm tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp nạn nhân ổn 

định tâm lý trong thời gian lưu trú. Đối với nạn nhân là 

người chưa thành niên, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân có trách nhiệm liên hệ, đánh giá về mức độ an 

toàn đối với nạn nhân khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú 

trước khi đưa nạn nhân trở về.  

(Điều 21 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013) 

  

 Trợ giúp pháp lý 

 Đối tượng hỗ trợ gồm: 

- Nạn nhân là công dân Việt Nam, người không quốc 

tịch thường trú ở Việt Nam; 

- Nạn nhân là người nước ngoài bị mua bán tại Việt 

Nam. 

 Chế độ trợ giúp pháp lý gồm: Tư vấn pháp luật để 

phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký 

hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, đòi bồi thường thiệt 
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hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên 

quan đến vụ việc mua bán người. 

 Trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. 

(Điều 22 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013) 

 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn 

ban đầu 

 Đối tượng hỗ trợ gồm nạn nhân là công dân Việt 

Nam, người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam. 

 Chế độ hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó 

khăn ban đầu gồm:  

- Nạn nhân thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ 

trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật hiện hành; 

- Nạn nhân có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ một 

lần chi phí học nghề. Mức hỗ trợ theo chi phí đào tạo nghề 

tương ứng tại các cơ sở đào tạo nghề ở địa phương; 

- Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư 

trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo 

mức do Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định. 

(Khoàn 1, 2 Điều 23 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013) 

 

 Hỗ trợ vay vốn 

Nạn nhân có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh 

doanh thì được xem xét tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng 

Chính sách xã hội. Điều kiện, thời hạn và mức vốn cho vay 

thực hiện theo quy định hiện hành đối với các dự án vay 

vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. 

(Điều 24 Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013) 

 

Tài liệu tham khảo 

 1, Luật Phòng, chống mua bán người; 

 2, Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chống mua bán người. 
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