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LỜI GIỚI THIỆU

Trang bị đầy đủ thông tin trước khi quyết định di cư giúp ngăn ngừa nạn 
nô lệ thời hiện đại, đặc biệt là mua bán người. Nạn nô lệ thời hiện đại xảy 
ra ở khắp mọi nơi trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Người di cư là 
nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trong quá trình tìm đường thoát khỏi bạo lực và 
xung đột, di chuyển hoặc tìm việc làm qua các kênh trái phép, hoặc làm việc trong 
các ngành nghề không công khai hoặc không thuộc diện được luật lao động bảo 
vệ. Những người di cư bị tách biệt khỏi mạng lưới hỗ trợ của gia đình và cộng đồng, 
không có tư cách pháp nhân, không được tiếp cận cơ hội việc làm hợp pháp hoặc 
các cơ chế bảo trợ xã hội cũng phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của 
nô lệ thời hiện đại cao hơn hẳn.Sổ tay này góp phần nâng cao hiểu biết về nạn nô 
lệ thời hiện đại và di cư, đồng thời hỗ trợ tạo dựng những thái độ và hành vi phù 
hợp để giúp đảm bảo sự an toàn của mỗi cá nhân và cộng đồng. 

Sổ tay được xây dựng dựa trên những trò chơi và hoạt động đã được thử nghiệm 
trong nhiều sự kiện cộng đồng với người tham gia thuộc đủ mọi độ tuổi, nền tảng 
xã hội và văn hóa khác nhau. Sổ tay được biên soạn nhằm mục đích giúp những 
người làm truyền thông về phòng ngừa mua bán người thực hiện các hoạt động 
hiệu quả và hấp dẫn hơn. Nội dung các hoạt động sẽ giúp đối tượng truyền thông 
được dễ dàng tiếp cận và cảm thấy thú vị khi tìm hiểu về nạn nô lệ thời hiện đại và 
di cư an toàn, nhờ đó phát triển tư duy phản biện, củng cố kỹ năng ra quyết 
định và nâng cao khả năng phục hồi để có thể đưa ra những quyết định di cư 
sáng suốt trên cơ sở có đầy đủ thông tin.

Sử dụng những chất liệu dễ tìm và sẵn có, các trò chơi và hoạt động trong sổ tay 
được thiết kế để phù hợp với đa dạng các bối cảnh và đối tượng tham gia khác 
nhau, từ học sinh trong môi trường trung học và sinh viên cao đẳng/đại học cho 
đến người dân cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích người dùng điều chỉnh nội dung 
các hoạt động sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm người tham gia. 

Sổ tay này được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Đấu tranh chống Mua bán người 
và Nô lệ thời hiện đại tại Việt Nam” do Bộ Nội Vụ, Chính phủ Vương Quốc Anh 
tài trợ. Sáng kiến hợp tác liên cơ quan này phối hợp với Chính phủ Việt Nam và 
các bên liên quan ở cấp địa phương nhằm hiện thực hóa tiềm năng của các đối tác 
này trong nỗ lực hạn chế rủi ro bị tổn thương của mỗi cá nhân và cộng đồng trước 
nạn nô lệ thời hiện đại, trong đó bao gồm mua bán người.
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CÁC NĂNG LỰC CỐT LÕI

Các năng lực cốt lõi được nêu sau đây không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với 
những người di cư tiềm năng, người đang trong quá trình di cư, hay người di cư trở 
về, mà còn với bạn bè, gia đình và cộng đồng của họ.

Tư duy phản biện
Tư duy phản biện là khả năng suy nghĩ rõ ràng, hợp lý và hiểu được mối liên hệ 
hợp lý logic giữa các ý tưởng/khái niệm. Tư duy phản biện còn là khả năng tự suy 
ngẫm và tư duy độc lập, đòi hỏi bạn phải vận dụng khả năng suy luận logic của 
mình. Điều này có nghĩa là bạn phải học hỏi một cách chủ động thay vì thụ động 
tiếp thu thông tin. 

Người có kỹ năng tư duy phản biện có thể:

• Hiểu được mối liên hệ logic giữa lý thuyết và thực hành;

• Xác định được tầm quan trọng và sự phù hợp của những lập luận và  
quan điểm;

• Nhận biết được những sai lệch và mâu thuẫn trong lý luận;

• Tiếp cận vấn đề một cách nhất quán và có hệ thống.

Khi cân nhắc về một hành trình di cư nào đó, cần áp dụng tư duy phản biện để 
xem xét một cách thấu đáo các phương án lựa chọn và thông tin thu được từ các 
nguồn khác nhau.

Kỹ năng ra quyết định
Ra quyết định là việc đưa ra lựa chọn giữa hai hay nhiều phương án hành động.

Các kỹ năng ra quyết định bao gồm:

• Xác định vấn đề, cơ hội hay thách thức;

• Xác lập một loạt các phương án ứng phó tiềm năng hoặc giải pháp khả thi;
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• Đánh giá những lợi ích cũng như mọi bất lợi đi kèm theo từng giải pháp;

• Chọn ra giải pháp hoặc phương án ứng phó phù hợp nhất để giải quyết 
vấn đề;

• Thực hiện theo giải pháp hoặc phương án ứng phó đã chọn;

• Nhìn nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của quyết định và thay đổi 
phương thức hành động nếu cần.

Quá trình di cư đòi hỏi người di cư phải đưa ra rất nhiều quyết định khác nhau, từ 
việc có nên di cư hay không cho đến việc di cư như thế nào.

Sự kiên cường
Sự kiên cường ở cấp độ cá nhân có nghĩa là một người có toàn quyền chủ động, 
có sức khỏe tốt và nắm giữ các kiến thức, kỹ năng, năng lực và tư duy cần thiết để 
thích ứng với hoàn cảnh mới và cải thiện cuộc sống cho bản thân họ, cũng như của 
gia đình, bạn bè và cộng đồng của họ.

Người di cư có tính kiên cường sẽ đương đầu tốt hơn với những rủi ro và vượt qua 
những thách thức trong hành trình di cư một cách thuận lợi hơn.
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC  
HOẠT ĐỘNG

# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

HỌC: Tìm hiểu về nô lệ thời hiện đại và di cư

1 Điều 
đó có 
nghĩa là 
gì?

Không 
yêu cầu

Ôn lại để 
hiểu về các 
khái niệm 
liên quan 
đến di cư 
và nô lệ 
thời hiện 
đại

18 - 40 30 - 45 
phút

Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bản in các 
thẻ thông tin 
trong Phụ 
lục 1, thiết bị 
bấm giờ, hộp 
đựng

2 Đoán 
ý đồng 
đội

Kiến thức 
sơ cấp về 
các thuật 
ngữ liên 
quan đến 
nô lệ thời 
hiện đại 
và di cư

Hiểu được 
các thuật 
ngữ liên 
quan đến 
di cư và nô 
lệ thời hiện 
đại

10 – 30 30 – 45 
phút

Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bút màu, giấy 
A4, thiết bị 
bấm giờ.
Phụ lục 2

3 Đúng 
hay Sai?

Không 
yêu cầu

Xác nhận 
hoặc bác 
bỏ các 
nhận định 
về nô lệ 
thời hiện 
đại và di cư 

10 – 30 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

4 Rung 
chuông 
vàng

Kiến thức 
sơ cấp về 
nô lệ thời 
hiện đại 
và di cư  

Ôn lại và 
củng cố 
kiến thức 
về nô lệ 
thời hiện 
đại và di cư

10 – 100 30 – 45 
phút

Ngoài trời

Bản in các 
câu hỏi 
trong Phụ 
lục 3, ghế 
nhựa, bảng 
trắng nhỏ, 
bút dạ viết 
bảng, khăn 
lau bảng, thẻ 
thông tin số, 
đạo cụ (bóng 
bay, trứng, 
hạt đậu), giấy 
A4, thiết bị 
bấm giờ

5 Kết nối 
ý nghĩa

Kiến thức 
sơ cấp về 
nô lệ thời 
hiện đại 

Hiểu được 
các yếu tố 
quyết định 
tính rủi ro  
của người 
di cư

10 – 40 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bản in các 
thẻ thông tin 
trong Phụ 
lục 4, giấy 
khổ lớn, băng 
dính, bút dạ
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

6 Hành 
vi, 
Phương 
thức, 
Mục 
đích

Các thuật 
ngữ về 
mua bán 
người

Hiểu biết 
hơn về quá 
trình mua 
bán người

10 – 16 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bản in các 
thẻ thông tin 
trong Phụ lục 
5, giấy khổ 
lớn, bút dạ, 
băng dính 

HÀNH ĐỘNG: Hiểu về các hành động bảo vệ có thể giúp ngăn ngừa nô lệ thời 
hiện đại và thúc đẩy di cư an toàn.

7 Những 
câu hỏi 
& lời 
hứa

Không 
yêu cầu

Hiểu được 
tầm quan 
trọng của 
việc đặt 
câu hỏi về 
cơ hội việc 
làm và cảnh 
giác trước 
những thủ 
đoạn  của 
những kẻ 
môi giới 
tuyển dụng 
lừa đảo

10 – 20 45 – 60 
phút

Trong nhà

Giấy (giấy 
khổ lớn hoặc 
khổ A4), bút 
dạ hoặc bút 
bi, bàn và 
ghế 
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

8 Dừng 
lại và 
Nảy lên

Không 
yêu cầu

Thực hành 
chủ động 
tìm kiếm 
thông tin 
về các di cư 

20 – 40 45 – 60 
phút

Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bản in các 
thẻ thông tin 
trong Phụ 
lục 6, bóng 
bay nhiều 
màu (số màu 
bóng tương 
ứng với số 
đội chơi), bút 
dạ để viết 
lên bóng bay, 
ghim

9 Thử 
thách 
trí nhớ 
di cư

Kiến thức 
sơ cấp 
về các 
thực hành 
di cư an 
toàn 

Nhấn 
mạnh và 
ôn lại các 
hành động 
ngăn ngừa 
và bảo vệ 
trong giai 
đoạn chuẩn 
bị di cư

10 – 20 10 – 20 
phút

Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

10 Đặt 
câu hỏi 
ngược 
lại

Kiến thức 
sơ cấp 
về vai trò 
củacác 
đơn vị 
tuyển 
dụng 
trong quá 
trình di 
cư

Nắm được 
nên đặt 
những câu 
hỏi nào 
cho đơn vị 
tuyển dụng 
trước khi 
đồng ý đi 
nước ngoài 
làm việc

10 – 20 10 – 20 
phút

Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bóng, nhạc 

11 Đoán 
mẹo 
về di 
cư an 
toàn 

Kiến thức 
sơ cấp 
về các 
thực hành 
di cư an 
toàn

Chia sẻ 
thông tin 
về di cư an 
toàn để· 
giúp giữ 
an toàn 
cho những 
người khác 

10 – 30 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Giấy A4, 
bút dạ hoặc 
bút bi

12 Dựng 
tượng 
bối 
cảnh

Kiến thức 
sơ cấp về 
quá trình 
di cư

Xem xét 
vai trò 
khác nhau 
của những 
người sẽ 
xuất hiện 
trong các 
giai đoạn 
của hành 
trình di cư 

15 – 30 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Giấy A4, bút 
dạ, băng dính
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

13 Câu 
hỏi về 
chi phí

Không 
yêu cầu

Hiểu về các 
chi phí phải 
bỏ ra trong 
hành trình 
di cư, đồng 
thời phân 
biệt giữa 
các khoản 
phí người 
sử dụng 
lao động 
phải chi trả 
và những 
khoản phí 
người di cư 
phải chi trả

15 – 30 45 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Token

14 Tôi của 
tương 
lai

Không 
yêu cầu

Kết nối 
những 
nguyện 
vọng và lựa 
chọn trong 
hiện tại với 
bản thân 
trong tương 
lai để đưa 
ra quyết 
định đúng 
đắn hơn

10 – 20 30 phút Trong nhà

Giấy A4, bút 
dạ
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

CHIA SẺ: Thực hành áp dụng các kiến thức và hành động liên quan đến ngăn 
ngừa nô lệ thời hiện tại và thúc đẩy di cư an toàn

15 Đóng 
băng!

Kiến thức 
sơ cấp về 
nô lệ thời 
hiện đại 
và những 
rủi ro có 
thể làm 
gia tăng 
tính dễ 
bị tổn 
thương 
của người 
di cư

Thực hành 
ngăn cản 
khi bạn bè 
hoặc người 
thân trong 
gia đình có 
ý định hoặc 
có quyết 
định di cư 
nhiều rủi ro

20 – 40 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời

Bản in các 
thẻ thông tin 
trong Phụ 
lục 8

16 Hỏi ý 
kiến 
chuyên 
gia

Kiến thức 
từ trung 
bình cho 
đến nâng 
cao về  
nô lệ thời 
hiện đại

Thực hành 
những điều 
đã học về 
nô lệ thời 
hiện đại và 
di cư an 
toàn để 
xem người 
chơi có 
thể nhớ lại 
những gì

20 – 40 20 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

17 3 Yếu 
tố, 3 
Thách 
thức 

Kiến thức 
sơ cấp về 
nô lệ thời 
hiện đại 

Nhận biết 
những lĩnh 
vực hành 
động khác 
nhau có 
thể giúp 
ngăn ngừa 
nô lệ thời 
hiện đại

15 – 30 30 - 45 
phút

Trong nhà

Giấy khổ to, 
bút dạ, băng 
dính

18 Cách 
này, 
Cách 
kia

Kiến thức 
sơ cấp 
về nô lệ 
thời hiện 
đại và các 
cách thức 
để ngăn 
nó xảy ra

Nhấn mạnh 
những lợi 
ích của việc 
cùng chung 
tay đẩy lùi 
nạn nô lệ 
thời hiện 
đại và thúc 
đẩy di cư 
an toàn

10 - 50 30 phút Trong nhà

Giấy A4, 
băng dính, 
thiết bị bấm 
giờ

19 Câu 
đối 
thoại

Kiến thức 
sơ cấp về 
quá trình 
di cư và 
các mẹo 
di cư an 
toàn 

Thực hành 
thảo luận 
về di cư 
trong gia 
đình 

10 - 20 30 phút Trong nhà

10 mảnh 
giấy có chiều 
ngang khoảng 
2,5cm
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# Hoạt 
động

Kiến 
thức cần 

có

Mục tiêu 
học tập

Quy mô 
nhóm 
mục 

tiêu (số 
người)

Ước 
lượng 
thời 

gian cần 
thiết

Địa điểm 
& Vật dụng 
cần chuẩn 

bị

20 Ra đi 
hay Ở 
lại

Kiến thức 
trung 
cấp về 
các yếu 
tố “đẩy” 
và “kéo” 
trong 
di cư và 
quá trình 
ra quyết 
định 
trước khi 
khởi hành

Hiểu được 
các yếu tố 
“đẩy” và 
“kéo” có 
tác động 
đối với các 
quyết định 
về di cư và 
nguy cơ trở 
thành nạn 
nhân của 
nô lệ thời 
hiện đại

10 - 20 30 phút Trong nhà 
hoặc ngoài 
trời
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PHẦN 1 - HỌC 
Mục tiêu của phần Học
Sau khi tham gia một trong các hoạt động của phần học này, người 
tham dự có thể:

• Giải thích được những khải niệm cơ bản về nô lệ thời hiện đại, mua bán 
người và di cư;

• Hiểu được các yếu tố dễ bị tổn thương của di cư rủi ro;

• Phân tích được cụ thể hơn về quá trình mua bán người.

17Sổ tay hướng dẫn
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#1 

Hiểu được những thuật ngữ 
then chốt liên quan đến di cư 
và nô lệ thời hiện đại.

Bản in các thẻ thông tin trong 
Phụ lục 1, thiết bị bấm giờ, 
hộp đựng.

Đảm bảo có đủ không gian 
cho các đội tản ra để chuẩn bị 
cho phần trình bày của mình 
một cách an toàn. 

Trong nhà hoặc 
ngoài trời

30-45 
phút

18 - 40
người

Tiến trình điều hành hoạt động
Bước 1. Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành chào đón các thành viên tham dự, giới thiệu về bản thân. Sau đó, 
người điều hành đặt một số câu hỏi sau với người tham gia.

• Di cư có nghĩa là như thế nào?

• Bạn có biết ai từng di cư không? Họ đã di cư đi đâu và họ đã làm những 
loại công việc gì? 

• Bạn có từng nghe nói tới ai đó gặp vấn đề khi họ di cư chưa? Những vấn 
đề họ gặp phải là gì? 

Sau khi người tham gia trả lời, người điều hành giải thích rằng, bước tiếp theo sẽ 
giúp chúng ta hiểu được những thuật ngữ then chốt liên quan đến di cư và nô lệ 
thời hiện đại. 

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ? 
(XEM BIỂU DIỄN, ĐOÁN KHÁI NIỆM)
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Bước 2. Thực hiện

• Chia những người tham gia thành 5 đến 8 đội.

• Mỗi đội rút một thẻ thông tin trong hộp với một khái niệm và định nghĩa 
đơn giản.

• Mỗi đội có 15 phút để chuẩn bị một phần biểu diễn sáng tạo (hát, đọc rap, 
nhảy, đóng vai tiểu phẩm, làm thơ, vẽ…) để giải thích khái niệm họ nhận 
được một cách dễ hiểu, mà không nhắc trực tiếp đến khái niệm đưa ra.

• Mỗi đội có 3 phút để trình bày/biểu diễn.

• Sau mỗi phần biểu diễn, khán giả đoán khái niệm mà đội vừa trình bày là gì 
và sau khi mọi người đã đoán xong thì đội đọc khái niệm ghi trên thẻ thông 
tin họ đã nhận được. 
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Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi dưới đây cho tất cả mọi người sau khi các đội 
đã thực hiện xong phần biểu diễn. 

• Có bất kỳ thuật ngữ nào mới đối với bạn không? Đó là những thuật ngữ 
nào? Bạn đã từng nghe tới những thuật ngữ nào trước đây rồi và nghe tới 
chúng ở đâu? 

• Theo bạn vì sao việc hiểu những thuật ngữ này là quan trọng? 

Bước 4. Kết luận

Người điều hành hãy nhấn mạnh với người tham gia rằng, hiểu về thuật ngữ/khái niệm 
giúp chúng ta thấy rõ ý nghĩa của nó, từ đó xác định được những các vấn đề liên 
quan một cách rõ ràng hơn. 

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không gian Tạo một khu vực sân khấu để cho từng đội có thể trình diễn, 
c n những người chơi khác thì ngồi trên ghế hoặc trên sàn xung 
quanh khu vực sân khấu. 

Nhiệm vụ Yêu cầu các đội không được dùng bất kỳ chữ viết nào trong 
phần biểu diễn của mình, hoặc giả vờ như là họ đang biểu diễn 
cho khán giả là trẻ em nhỏ tu i  

Vật dụng 
cần chuẩn bị 

Cung cấp một số trang phục quần áo, đạo cụ cho người chơi để họ 
có thể sử dụng trong phần trình diễn của họ, như trống, mũ, vv… 

Con người Chọn đội chiến thắng là đội có phần trình diễn sáng tạo và rõ ràng 
nhất. Có thể thành lập một ban giám khảo là các giáo viên hay các 
lãnh đạo địa phương để đưa ra quyết định đội thắng cuộc, hoặc 
có thể để chính những người tham gia bình chọn đội thắng cuộc. 
Người tham gia có thể bình chọn bằng cách vỗ tay hoặc giơ số 
ngón tay tương ứng với số của đội mà họ bình chọn thắng cuộc. 
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Phụ lục 1: 
Các thẻ thông tin cho trò chơi Điều đó có nghĩa là gì? 
Lưu ý: Phần lớn các thuật ngữ đều có định nghĩa pháp lý đầy đủ và phức tạp. Do 
đó, các định nghĩa dưới đây đã được đơn giản hóa để dễ hiểu hơn.  

Mua bán người
Quá trình một người bị tuyển mộ, di 
chuyển, tạm giữ hoặc tiếp nhận thông 
qua đe dọa, bạo lực, lừa gạt, cưỡng 
ép, bắt cóc hoặc lạm dụng quyền lực 
vì mục đích bóc lột.

Nô lệ thời hiện đại
Là tình trạng một người bị bóc lột 
hoặc ép buộc phải kết hôn và không 
thể từ chối hay rời đi vì bị đe dọa, bạo 
lực, cưỡng ép, lừa gạt, và/hoặc lạm 
dụng quyền lực.
Nô lệ thời hiện đại bao gồm các hình 
thức: lao động cưỡng bức, lao động 
gán nợ, hôn nhân cưỡng ép, nô lệ, các 
hình thức tương tự nô lệ, và mua bán 
người.

Lao động cưỡng bức
Công việc hoặc dịch vụ mà một người 
thay vì tự nguyện làm thì bị ép buộc 
phải làm do bị đe dọa bằng một hình 
phạt nào đó.

Di cư trái phép
Mọi sự di chuyển của con người diễn 
ra trái với pháp luật, quy định, hoặc 
thỏa thuận quốc tế về xuất nhập cảnh 
tại nước gốc, nước trung chuyển và 
nước tiếp nhận.

Đưa người di cư trái phép
Là hành vi hỗ trợ một người nhập 
cảnh trái phép vào một nước nơi họ 
không phải là công dân hoặc thường 
trú nhân để trực tiếp hoặc gián tiếp 
thu lợi tài chính hoặc lợi ích vật chất 
khác.

Tuyển dụng trái phép
Mọi hành vi tìm kiếm, tuyển dụng, ký 
hợp đồng, vận chuyển, sử dụng, và 
thuê mướn người lao động hoặc thu 
mua sức lao động, bao gồm giới thiệu, 
ký hợp đồng dịch vụ, hứa hẹn hoặc 
quảng cáo về việc làm ở nước ngoài, 
bất kể có vì mục đích lợi nhuận hay 
không, do người không có giấy phép 
hoặc không có thẩm quyền thực hiện.
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Nguồn tham khảo

• Luật số 66/2011/QH12 về phòng, chống mua 
bán người
h t t p s : / / v a n b a n . c h i n h p h u . v n / d e f a u l t .
aspx?pageid=27160&docid=100154 

• Luật lao động 2019 số 45/2019/QH14
h t t p s : / / v a n b a n . c h i n h p h u . v n / d e f a u l t .
aspx?pageid=27160&docid=198540 

• Luật hình sự 2015 số 100/2015/QH13
h t t p s : / / v a n b a n . c h i n h p h u . v n / d e f a u l t .
aspx?pageid=27160&docid=183216

• Công ước số 29 của Tổ chức Lao động Quốc tế 
về lao động cưỡng bức, 1930
http://www.molisa.gov.vn/Upload/VanBan/
b13dd3f9-0be9-492b-a99c-58e1240453c6.pdf 

• Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép 
bằng đường bộ, đường biển và đường không, bổ 
sung Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội 
phạm có tổ chức xuyên quốc gia, 2000
http://hr.law.vnu.edu.vn/abipoly_80/118/nghi-
dinh-thu-ve-chong-dua-nguoi-di-cu-trai-phep-
bang-duong-bo-duong-bien-va-duong 

• Giải thích thuật ngữ về di cư. Tái bản lần 2. Tổ 
chức Di cư Quốc tế, 2011
https://publications.iom.int/system/files/pdf/
glossary27_2ndedvietnamese.pdf 
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#2 
Hiểu về các thuật ngữ liên 
quan tới di cư và nô lệ thời 
hiện đại.

Bút dạ, giấy A4, thiết bị 
bấm giờ, phụ lục 2.

Đảm bảo có đủ không gian 
cho 10 người xếp thành hàng 
một cách an toàn.

Trong nhà hoặc 
ngoài trời

30-45 
phút

10 - 30
người

ĐOÁN Ý ĐỒNG ĐỘI 

Bước 1: Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành chào đón người tham gia và giới thiệu về mục tiêu của hoạt động. Sau 
đó, người điều hành đặt câu hỏi để liên kết người tham gia đến nội dung của hoạt động. 

Người điều hành đặt câu hỏi:

• Theo bạn những yếu tố nào hỗ trợ giao tiếp tốt? (ví dụ: Nói rõ ràng, sử 
dụng ngôn ngữ cơ thể, sử dụng giao tiếp bằng mắt, v.v…). 

• Bạn có thấy những thuật ngữ về di cư và mua bán người khó hiểu không? 
Vì sao?

• Bạn thường gặp khó khăn gì khi tìm hiểu về những vấn đề này?

Người điều hành tổng hợp các ý kiến, sau đó giới thiệu về hoạt động “Đoán ý 
đồng đội” và mục tiêu của hoạt động.
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Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người tham gia cách chơi: 

• Yêu cầu người tham gia  viết bất kỳ 10 từ hoặc cụm từ trong các từ ở bảng 
dưới đây lên các tờ giấy A4, mỗi tờ giấy ghi một từ hoặc cụm từ. Viết rõ 
ràng bằng bút dạ để đảm bảo người chơi có thể đọc một cách dễ dàng và 
nhanh chóng. Làm đủ 3 bộ cho 3 đội chơi, mỗi đội có một bộ thẻ thông 
tin từ. 

+ Mua bán người
+ Cưỡng bức lao động
+ Lừa gạt
+ Di cư
+ Tội phạm
+ Hợp pháp
+ An toàn
+ Du học

+ Kết hôn
+ Hộ chiếu
+ Thị thực
+ Giấy phép lao động
+ Nợ nần
+ Đồng ý
+ Kỹ năng
+ Nước Anh 
+ Đại sứ quán
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Xem phụ lục 2: Giải thích các từ ngữ trong bảng

• Chia người tham gia thành các 
đội, mỗi đội có 10 người chơi. 
Yêu cầu mỗi đội xếp thành 
một hàng dọc, người đứng sau 
nhìn vào lưng người đứng 
trước. Đảm bảo các hàng 
đứng xa nhau đủ để các 
đội không nghe được phần 
giải thích của các đội khác

• Một đội có một người hỗ trợ, 
đứng ở sau người cuối cùng 
trong hàng. Người hỗ trợ cầm 
bộ thẻ thông tin với các từ đã 
viết và được sắp xếp theo thứ tự 
ngẫu nhiên.

• Khi bắt đầu trò chơi, người đứng cuối 
cùng trong hàng quay mặt lại phía người hỗ 
trợ. Người hỗ trợ giơ cho người chơi này xem 
1 tấm thẻ với 1 từ/cụm từ đã được viết trên thẻ 

• Người chơi đứng cuối hàng có nhiệm vụ đứng lại 
vào hàng của mình, vỗ vai người đứng liền trước mình để người này quay 
lại, sau đó bằng mọi cách giải thích cho người đằng trước cụm từ mình vừa 
được xem (bằng hành động, lời nói), nhưng không được nhắc trực tiếp đến 
cụm từ này.

• Lần lượt, mỗi người phải tự giải thích cho người đứng liền trước mình về 
cụm từ mà không được nhắc đến cụm từ đó, cứ như vậy cho đến hết hàng. 
Người đứng đầu hàng có nhiệm vụ đoán cụm từ của lượt chơi đó là gì.

• Sau khi đoán xong, người đầu hàng đi xuống cuối để nhận cụm từ cho lượt 
chơi tiếp theo. Trò chơi tiếp diễn cho đến khi đi qua hết các thẻ trong bộ từ.

• Người đứng cuối hàng để nhận thẻ từ có thể nói “Bỏ qua” nếu họ không 
biết/ không hiểu từ được ghi trên thẻ thông tin mà họ nhìn thấy. Trong 
trường hợp này, người hỗ trợ sẽ giơ cho họ xem 1 thẻ thông tin khác ghi 
một từ/cụm từ khác.
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• Đội thắng cuộc là đội đoán được nhiều nhất các thẻ thông tin trong thời 
gian nhanh nhất.

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Những từ/cụm từ nào đã được giải thích một cách dễ hiểu? 

• Những từ nào khó hơn? 

Dựa vào câu trả lời, người điều hành ôn lại định nghĩa của các từ/cụm từ mọi người 
thấy khó giải thích.

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế 

Không gian Nếu chỉ có 10 người tham gia, thì xếp thành 1 hàng. 

Nhiệm vụ Nếu chỉ có 1 đội, thì hãy xem mất bao lâu thì đội đoán đúng 
xong cả 10 từ/cụm từ.
Trò chơi này cũng có thể chơi bằng kiểu truyền tin tiếp sức (một 
người giải thích, một người đoán) hoặc kiểu tập thể (một người 
giải thích và cả đội đoán).
Một quy định thêm cho trò chơi có thể sử dụng là yêu cầu giải 
thích về từ/cụm từ nhận được chỉ bằng hành động cử chỉ mà 
không được dùng từ ngữ lời nói nhưng nên dùng những từ ngắn 
1 đến 2 chữ.

Vật dụng 
cần chuẩn bị 

Dùng thiết bị bấm giờ nếu bạn chỉ có một đội.

Con người Mỗi đội cần có 1 người hỗ trợ để giơ thẻ thông tin từ/cụm thẻ 
thông tin cho người giải thích xem. Nếu cần thiết, người hỗ trợ 
này có thể được chọn từ những người tham gia. 
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Phụ lục 2:
Giải thích thuật ngữ cho trò chơi Đoán ý đồng đội
Lưu ý: Tất cả các thuật ngữ sau đây đều có định nghĩa pháp lý khá phức tạp. Những 
định nghĩa được nêu trong phần này đã được đơn giản hóa để đảm bảo tính dễ hiểu.

Lao động 
gán nợ

Lao động gán nợ là khi một người bị ép buộc phải trả nợ bằng 
cách làm việc cho chủ nợ trong một khoảng thời gian nhất định 
theo thỏa thuận hoặc một khoảng thời gian không cụ thể và 
không được trả lương hoặc được trả rất ít.

Theo thời gian, những công việc mà người đó phải làm để trả nợ 
thực tế mang lại giá trị lớn hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu.

Vi phạm 
hợp đồng

Việc không tuân thủ đúng nội dung các điều khoản trong hợp 
đồng mà không có lý do hợp pháp.

Do tình trạng nhập cư của người di cư thường gắn liền với tình 
trạng việc làm của họ, nếu họ có hành vi vi phạm hợp đồng, điều 
này có thể dẫn đến chấm dứt hợp đồng lao động và khiến họ bị 
trục xuất khỏi nước sở tại.

Phí môi 
giới

Là khoản tiền người lao động phải trả cho công ty tuyển dụng tại 
Việt Nam để xử lý hồ sơ xuất khẩu lao động. Còn gọi là phí dịch 
vụ.

Mức phí môi giới thu hàng năm không được phép cao hơn một 
tháng tiền lương thực nhận của người lao động, và tổng khoản phí 
không được vượt quá ba tháng tiền lương thực nhận.

Hợp đồng 
lao động

Là thỏa thuận giữa chủ sử dụng lao động và người lao động, trong 
đó quy định trách nhiệm của hai bên và các điều kiện liên quan 
đến công việc áp dụng trong suốt thời gian thực hiện công việc.

Bóc lột Đối xử không công bằng với một người để hưởng lợi từ thành quả 
lao động của họ.

Lao động 
cưỡng bức

Mọi công việc hay dịch vụ mà một người không tự nguyện làm mà 
do bị ép buộc dưới sự đe dọa bằng một hình phạt nào đó.
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Tuyển 
dụng trái 
phép

Mọi hành vi tìm kiếm, tuyển dụng, ký hợp đồng, vận chuyển, sử 
dụng, và thuê mướn người lao động hoặc thu mua sức lao động, 
bao gồm giới thiệu, ký hợp đồng dịch vụ, hứa hẹn hoặc quảng 
cáo về việc làm ở nước ngoài, bất kể có vì mục đích lợi nhuận hay 
không, do người không có giấy phép hoặc không có thẩm quyền 
thực hiện.

Di cư trái 
phép

Mọi sự di chuyển không phù hợp với các quy định của nước gốc, 
nước quá cảnh và nước tiếp nhận.
Từ góc nhìn của nước tiếp nhận, đó là việc nhập cảnh, lưu trú 
hoặc làm việc tại một quốc gia mà không có giấy phép cần thiết 
hoặc giấy tờ yêu cầu theo các quy định nhập cư.
Từ góc nhìn của nước gốc, di cư trái phép là khi một người vượt 
biên mà không có hộ chiếu hay giấy tờ đi lại hợp lệ hoặc không 
thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục hành chính để xuất cảnh.

Đưa người 
di cư trái 
phép

Là hành vi hỗ trợ một người nhập cảnh vào một nước nơi họ 
không phải là công dân hoặc thường trú nhân để trực tiếp hoặc 
gián tiếp thu lợi tài chính hoặc lợi ích vật chất khác.

Tiền vay nợ Là khoản tiền một người nhận được từ bạn bè, ngân hàng hoặc tổ 
chức tài chính để sau đó hoàn trả lại tiền gốc đã vay vào một thời 
điểm nào đó trong tương lai, kèm theo tiền lãi.
Tiền gốc là khoản tiền vay ban đầu, còn tiền lãi là khoản tiền phải 
trả để được nhận khoản vay.

Việc làm 
tay nghề 
thấp

Việc làm tay nghề thấp đòi hỏi người lao động phải được đào tạo 
những kỹ năng cơ bản cần thiết trước khi bắt đầu làm việc, nhưng 
không đòi hỏi trình độ học vấn cao hay kinh nghiệm cụ thể. Bao 
gồm những công việc mang tính lặp đi lặp lại mà người lao động 
có thể học theo khá nhanh chóng.

Người di cư Là người rời xa nơi họ thường sinh sống để đến sống tạm thời 
hoặc vĩnh viễn ở một nơi khác, có thể là trong phạm vi một quốc 
gia hoặc vượt ra ngoài biên giới để sang một quốc gia khác, vì 
nhiều lý do khác nhau.
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Di cư Là sự di chuyển của một người hay một nhóm người, bao gồm 
vượt ra ngoài biên giới để sang một quốc gia khác hoặc trong 
phạm vi một quốc gia.
Bao gồm bất kể hình thức di chuyển nào của con người, bất kể 
trong thời gian bao lâu, thành phần gồm những ai hay nguyên 
nhân là gì.
Bao gồm cả việc di chuyển của người tị nạn, người lánh nạn, người 
di cư kinh tế và những người di chuyển vì những mục đích khác, 
trong đó có đoàn tụ gia đình.

Nô lệ thời 
hiện đại

Là một từ có ý nghĩa rộng và bao trùm, thường dùng để chỉ chung 
nhiều hình thức khác nhau của các hành vi bóc lột và ngược đãi. 
Nô lệ thời hiện đại bao gồm lao động cưỡng bức, lao động gán 
nợ, hôn nhân cưỡng ép, nô lệ và các hình thức tương tự nô lệ, và 
mua bán người.

Cư trú quá 
hạn

Là khi một người ở lại một quốc gia quá thời hạn cho phép trên 
thị thực và giấy phép lao động.
Cư trú quá hạn có thể xảy ra do cố ý hoặc vì những nguyên nhân 
không mong muốn, ví dụ như người đó bị mất hộ chiếu hoặc đơn 
giản là quên thị thực của mình sẽ hết hạn vào ngày nào. Hình phạt 
đối với cư trú quá hạn có thể rất nghiêm trọng, ví dụ như phạt 
tiền, bị liệt vào danh sách đen cấm nhập cảnh hoặc bị trục xuất.

Hộ chiếu Là giấy tờ đi lại do chính phủ cấp cho một cá nhân, chủ yếu để 
cho phép người mang hộ chiếu được di chuyển ra nước ngoài. 
Hộ chiếu xác nhận danh tính cá nhân và quốc tịch của người 
mang nó.

Kiều hối Là các khoản tiền cá nhân mà người lao động di cư chuyển về cho 
người thân của họ tại nước gốc.

Thẻ thông 
tin cư trú

Một loại thẻ thông tin cấp cho người nước ngoài đến cư trú tại 
nước sở tại trong trung hạn hoặc dài hạn, sau khi họ đã được cấp 
giấy phép liên quan đến tình trạng cư trú.
Là giấy tờ chứng minh mà cơ quan chính quyền của nước sở tại 
có thể kiểm tra để xác minh rằng một người đang cư trú hợp 
pháp tại đất nước đó.
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Việc làm 
tay nghề 
cao

Việc làm tay nghề cao đòi hỏi người lao động phải có một số kỹ 
năng chuyên môn nhất định để hoàn thành những công việc được 
giao. Việc làm tay nghề cao có thể đòi hỏi người lao động phải có 
trình độ học vấn cao, được đào tạo hoặc có kinh nghiệm chuyên 
môn nhất định.

Mua bán 
người

Là việc bóc lột sức lao động hoặc tình dục hoặc lấy nội tạng của 
ai đó để thu lợi tài chính hoặc lợi ích cá nhân, bằng cách sử dụng 
bạo lực, lừa dối, ép buộc hay lợi dụng họ. Mua bán người có thể 
xảy ra trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia hoặc vượt qua biên 
giới sang một quốc gia khác.

Thị thực Là giấy phép được cấp kèm theo điều kiện cho một người nước ngoài, 
cho phép họ nhập cảnh, ở lại, hoặc xuất cảnh khỏi một quốc gia.
Thị thực thường nêu rõ những giới hạn về thời gian người nước 
ngoài đó được ở lại nước sở tại và có thể nêu cụ thể về những khu 
vực tại nước sở tại mà họ được phép đến, số lần họ được đến nước 
sở tại, hoặc họ có quyền được làm việc tại nước đó hay không.

Giấy phép 
lao động

Giấy phép lao động hay giấy phép làm việc chứng minh rằng một 
người được phép làm việc tại một quốc gia.
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#3 

Đánh giá tính xác thực của các 
tuyên bố về di cư và nô lệ thời 
hiện đại.

Không cần.

Đảm bảo có đủ không gian 
cho các đội có thể tản ra xếp 
thành một hàng và di chuyển 
về phía trước 10 bước chân. 

Trong nhà hoặc 
ngoài trời

30 phút

10 - 30
người

ĐÚNG HAY SAI?

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành chào đón thành viên và giới thiệu các nội dung chính của buổi 
truyền thông. Tiếp tục, người điều hành hỏi người tham gia:

• Những điều mà bạn từng nghe mọi người nói về di cư là gì? Thế còn nô lệ 
thời hiện đại thì sao?

• Làm sao bạn biết được là những gì mình nghe được là thật? 

Sau đó, người điều hành giới thiệu về hoạt động “Đúng hay sai” và nói với người 
tham gia rằng hoạt động này sẽ giúp họ đánh giá được tính đúng đắn của các tuyên 
bố về di cư và nô lệ thời hiện đại.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn thực hiện hoạt đông thông qua việc yêu cầu người tham 
gia đứng tạo thành một hàng ngang vai kề vai, sau đó đọc to những câu bên dưới, lần 
lượt từng câu một. Sau khi nghe mỗi câu, người tham gia phải đan chéo hai cánh tay 
nếu họ cho rằng câu đó SAI và giơ tay lên nếu họ cho rằng câu đó ĐÚNG. 
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Sau đó, người điều hành dành thời gian để giải thích các đáp án cho người tham gia. 

1. Hộ chiếu với thị thực (visa) là một?

Đáp án: SAI

Giải thích: Visa chỉ có giá trị sử dụng với mục đích nhập cảnh và lưu trú tại nước 
ngoài (Nước cấp visa) còn hộ chiếu thì ngoài mục đích sử dụng như vậy thì hộ 
chiếu được dùng trong nước và nước ngoài như một loại giấy tờ tùy thân, nhân 
thân và trong một số trường hợp có thể thay thế chứng minh nhân dân/căn cước 
công dân.

2. Bạn không cần hộ chiếu để đi ra nước ngoài?

Đáp án: SAI

Giải thích: Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, 
nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Vì vậy, không có hộ chiếu công dân 
không thể đi ra nước ngoài.
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3. Xuất khẩu lao động cũng được dùng để nói đến các trường hợp di cư trái phép/ 
đi chui?

Đáp án: SAI

Giải thích: Xuất khẩu lao động ra nước ngoài là hoạt động kinh tế dưới hình thức 
cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn và hoạt 
động theo quy định của Pháp luật. Trong khi di cư trái phép là hoạt động đưa người 
ra nước ngoài trái với quy định của Pháp luật của Việt Nam cũng như quốc gia mà 
người di cư trái phép đến.

4. Nạn nô lệ thời hiện đại có tồn tại ở Việt Nam?

Đáp án: ĐÚNG

Giải thích:  Theo ước tính, trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, đã có hơn 400,000 
người Việt Nam là nạn nhân của nạn nô lệ thời hiện đại (bao gồm bóc lột sức 
lao động, hôn nhân cưỡng ép, và nô lệ tình dục). (nguồn: Chỉ số Nô lệ Toàn cầu 
https://www.globalslaveryindex.org/).

5. Mua bán người xảy ra ở cả trong và ngoài nước?

Đáp án: ĐÚNG

Giải thích: Chúng ta thường cho rằng mua người luôn gắn liền với việc vượt qua 
biên giới quốc gia, nhưng mua bán người trong nước vẫn luôn tồn tại. Đây là thực 
tế không chỉ ở Việt Nam mà còn có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

6. Người Việt Nam có thể di cư sang Vương Quốc Anh để làm việc hợp pháp tại các 
tiệm làm móng?

Đáp án: SAI

Giải thích: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã thông qua một số chương trình 
xuất khẩu lao động dành cho người lao động phổ thông Việt Nam đi làm việc tại 
một số nước châu Âu, trong đó không bao gồm công việc làm móng. Nếu có ai đó 
mời chào bạn về công việc làm móng hợp pháp tại châu Âu (Anh, Đức, Pháp, v.v...) 
thì cũng không nên tin, vì đó là việc làm thông qua kênh trái phép.
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7. Chỉ cần có thị thực là bạn có thể 
di cư ra nước ngoài để làm việc?

Đáp án: SAI

Giải thích: Để di cư ra nước ngoài 
làm việc ngoài việc phải có visa, 
bạn cần có hộ chiếu, giấy phép 
lao động … và các yêu cầu 
khác liên quan.

8. Người Việt Nam luôn luôn phải 
xin thị thực khi ra nước ngoài?

Đáp án: SAI

Giải thích: Công dân Việt Nam được phép đến một 
vài quốc gia mà không cần visa hoặc có thể lấy visa 
khi nhập cảnh đối với mục đích du lịch ngắn hạn 
(15-30 ngày), ví dụ như các quốc gia trong khối 
ASEAN, Ấn Độ, Maldives, v.v... Nhưng để được 
phép ở lại dài hạn tại một quốc gia, chúng ta bắt 
buộc phải xin visa.

9. Chúng ta luôn phải tuân thủ pháp luật của quốc gia nơi chúng ta đến để cho những 
người khác trong cộng đồng của chúng ta không bị cấm làm việc tại quốc gia đó. 

Đáp án: ĐÚNG

Giải thích: Cư trú và làm việc bất hợp pháp tại các nước nơi chúng ta đến để làm việc 
không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mà còn để lại hậu quả cho cộng đồng. Ví 
dụ, những năm gần đây, phía Hàn Quốc đã thông báo dừng tuyển chọn lao động tham 
gia chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (chương 
trình EPS) tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là các quận/huyện có tỷ lệ lao động 
hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn trên 28% và có số lượng lao động cư 
trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhiều hơn 53 người.

10. Di cư hợp pháp tốn kém hơn di cư trái phép. 

Đáp án: SAI 

Giải thích: Khi đi lao động nước ngoài theo các chương trình chính thức của Bộ LĐ-
TB&XH, người lao động chỉ phải trả các chi phí như: tiền khám sức khoẻ, chi phí sinh 
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hoạt trong thời gian học tiếng để chuẩn bị đi nước ngoài, v.v., đều được quy định rõ 
trong mỗi chương trình. Các chương trình chính thức của Nhà nước không yêu cầu chi 
trả bất kỳ một khoản phí hồ sơ hay phí môi giới nào, ngược lại với nhiều kênh di cư trái 
phép hay các công ty môi giới thường yêu cầu người tham gia phải đóng những khoản 
phí kếch xù.

• Nếu đưa ra đáp án chính xác, những người trả lời được bước lên 1 bước và 
những người trả lời sai phải đứng nguyên tại chỗ.

• Những người chơi tiến xa nhất sau khi trả lời xong 10 câu là những người 
thắng cuộc. 

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Có câu nào bạn chắc chắn là đúng mà cuối cùng lại là sai và ngược lại không?

• Ôn lại bất kỳ câu nào mà có nhiều sự bất đồng hoặc nhiều người trả lời 
không chính xác để đảm bảo người tham gia hiểu được vì sao những câu 
đó lại đúng hay sai. 

Người điều hành kết luận: Việc nắm rõ các thông tin về di cư và nô lệ hiện đại sẽ 
giúp chúng ta đưa ra quyết định hợp lý hơn. Sau đó mời các thành viên chia sẻ 
những thông tin mà từ hoạt động mà họ thấy có ý nghĩa.
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Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế 

Không 
gian

Nếu không có đủ không gian để tạo thành một hàng ngang và 
tiến lên 10 bước chân thì có thể điều chỉnh theo mục “Con 
người” bên dưới - nơi mà các mặt khác nhau của căn phòng được 
quy định là ĐÚNG hoặc SAI.

Nhiệm 
vụ

Trao cho mỗi người tham gia một hình ngôi sao cắt bằng giấy. 
Đây sẽ là ngôi sao may mắn của họ và họ có thể lựa chọn sử 
dụng ngôi sao may mắn này 1 lần duy nhất trong cả trò chơi. Với 
1 câu trả lời đúng có sử dụng ngôi sao may mắn, họ được tiến 
lên 2 bước. Nếu trả lời sai trong lượt sử dụng ngôi sao may mắn, 
họ phải lùi lại 2 bước. 

Nếu chọn sử dụng ngôi sao may mắn trong lượt chơi, người chơi 
phải đặt ngôi sao xuống sàn hoặc cầm ngôi sao trên tay để thể 
hiện là họ chọn sử dụng ngôi sao may mắn trong lượt chơi này, 
trước khi đưa ra câu trả lời bằng cách bắt chéo cánh tay hay giơ 
tay lên. 

Vật 
dụng cần 
chuẩn bị

Những hình ngôi sao riêng lẻ để phát cho tất cả người tham gia 
mỗi người 1 ngôi sao.

Nếu trò chơi được thực hiện trong nhà, và có máy chiếu thì có 
thể dùng máy chiếu chiếu các tuyên bố trên lên màn hình lớn để 
người chơi có thể nghe, đọc và nhìn thấy các tuyên bố đưa ra. 

Con 
người

Nếu bạn có một nhóm lớn với quá nhiều người để xếp 1 hàng, 
thì đánh dấu 1 đường thẳng ở giữa khoảng không gian đang sử 
dụng bằng băng dính hoặc một sợi dây. Chỉ định một bên là 
“ĐÚNG” và bên còn lại là “SAI”. Người chơi sẽ đưa ra câu trả lời 
bằng cách đứng sang bên “ĐÚNG” hay bên “SAI”. 

Tất cả những ai trả lời đúng sẽ tiếp tục chơi tiếp còn những người 
trả lời ko chính xác sẽ bị loại. Trò chơi tiếp tục cho tới khi hết 
câu hỏi hoặc chỉ còn lại 1 người duy nhất. 
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Đánh giá kiến thức 
về nô lệ thời hiện 
đại và di cư. 

Bản in các câu hỏi trong 
Phụ lục 3, ghế nhựa, các 
bảng trắng cỡ nhỏ, bút 
xoá bảng, giẻ lau bảng, thẻ 
thông tin số, đạo cụ cho 
trò chơi giải cứu (bóng 
bay, trứng, đậu hạt, dây 
thừng…), giấy A4, thiết bị 
bấm giờ.

Đảm bảo có đủ không 
gian để người chơi 
đứng tản ra.

Ngoài trời

30-45 
phút

10 - 100
người

#4 
RUNG CHUÔNG VÀNG

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành ổn định không gian, chào đón người tham gia. Sau đó, giới thiệu 
về nội dung của hoạt động. 

Người điều hành tiếp tục đặt câu hỏi để tìm hiểu kiến thức của người tham gia:  

• Bạn có thấy khó nhớ lại những thông tin mình đã được học không? Bạn có 
dùng bất kỳ mẹo nào để giúp mình ghi nhớ thông tin không? 

Người điều hành giới thiệu về hoạt động Rung chuông vàng và giải thích rằng, hoạt 
động này sẽ giúp người tham gia nhớ thông tin về di cư, nô lệ thời hiện đại và mua 
bán người một cách nhanh chóng. 

Bước 2. Thực hiện. 

Người điều hành hướng dẫn người tham gia thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Yêu cầu những người tham gia ngồi vào vị trí và đảm bảo khoảng cách hợp 
lý, đảm bảo không để ai nhìn thấy đáp án của người khác. Người điều hành 
cũng lưu ý khán giả ( nếu có) giữ im lặng và không nhắc đáp án trong quá 
trình theo dõi.
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• Tiếp theo, người điều phối (chủ trò) đọc lần lượt các câu hỏi đã chuẩn bị, có 
thể kết hợp trình chiếu câu hỏi trên máy chiếu để tất cả mọi người theo dõi.

• Người chơi có 15 giây để nghĩ và 15 giây để viết câu trả lời lên bảng trắng. 
Chỉ những người có câu trả lời đúng được tiếp tục ở lại trên sân chơi. Những 
người còn lại sẽ rời khỏi sân chơi và ngồi theo thứ tự trong khi chờ đợi được 
giải cứu. Người chơi cuối cùng còn lại trên sân chơi là người chiến thắng 
(là người rung chuông vàng). Người điều hành có thể tăng thời gian lên 20 
giây để người chơi có thể suy nghĩ thêm nếu nhận thấy 15 giây là không đủ 
thời gian.

• Khi có tối đa 10 người chơi còn lại, trò chơi giải cứu có thể được chơi. 
Những người không tham gia trò chơi từ trước có thể tham gia vào phần 
chơi này để giải cứu càng nhiều người tham gia càng tốt trong khoảng giới 
hạn thời gian cho phép. Phần chơi giải cứu này có thể sử dụng bất kỳ đạo cụ 
giải cứu nào có sẵn. Ví dụ, nếu bạn có bóng, người chơi có thể ném bóng 
vào rổ hoặc thùng đựng. Dù chơi theo phiên bản giải cứu nào thì phần chơi 
giải cứu này cũng phải có kết quả là số đếm được. Dựa trên kết quả đếm 
được của phần chơi giải cứu, số người chơi tương ứng sẽ được giải cứu và 
quay trở lại trò chơi chính.
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• Sau câu hỏi số 10, nếu chỉ 
còn có 1 người chơi và người 
này không chắc chắn về câu 
trả lời của mình, anh/chị ấy 
có 1 cơ hội nhận được 
hỗ trợ từ khán giả. Khán 
giả sẽ viết câu trả lời lên 
một tờ giấy A4, gấp nó lại 
thành máy bay giấy và ném 
xuống sân chơi. Người chơi 
có 30 giây để nhặt các máy 
bay giấy này và xem các câu 
trả lời theo gợi ý của khán giả 
trước khi trả lời.

• Trong trường hợp tất cả người chơi đều bị 
truất quyền chơi ở giai đoạn đầu hoặc còn 
quá nhiều người chơi ở giai đoạn sau, các câu 
hỏi phụ có thể được sử dụng:

+ Sau câu số 18, nếu tất cả người chơi đều bị 
truất quyền thi đấu, người quản trò có thể sử 
dụng 1 câu hỏi phụ để giải cứu người chơi. Những người trả 
lời đúng câu hỏi phụ sẽ được tiếp tục chơi tiếp. 

+ Nếu có hơn 1 người chơi còn lại sau khi cả 20 câu hỏi đã được hỏi, chủ 
trò có thể sử dụng 1 câu hỏi phụ để phân định người thắng cuộc hoặc 
xử hoà. 

Người điều hành hãy lưu ý về thời gian, sau khi tuyên bố đáp án, người điều hành 
cũng có thể chia sẻ thêm kiến thức để mọi người được hiểu thêm.

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn đã cảm thấy thế nào khi bạn cố gắng nghĩ câu trả lời cho từng câu hỏi? 

• Có bao nhiêu câu trả lời mà bạn cảm thấy thực sự tự tin là mình đúng? 

Riêng đối với câu hỏi liên quan tới di cư an toàn mà bạn không chắc chắn lắm với 
câu trả lời của mình, điều gì có thể giúp bạn nhớ những thông tin này trong tương lai?

40 Nghĩ trước bước sau



Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Vật dụng 
cần chuẩn 
bị

Nếu như không có đủ số lượng bảng trắng nhỏ với bút viết bảng 
và giẻ lau bảng thì có thể dùng giấy A4 thay thế, mỗi người chơi 
sẽ cần được phát 20 tờ giấy A4 (hoặc 10 tờ nếu sử dụng cả hai 
mặt của một tờ giấy). 

Câu hỏi trò 
chơi

Người điều hành có thể tìm thêm các câu hỏi để phòng khi người 
chơi trả lời tốt hơn mong đợi, các câu hỏi có thể liên quan đến 
chủ đề mua bán người, di cư lao động tại địa phương

Một số câu hỏi chuẩn bị thêm:
1. Dựa trên số liệu báo cáo của Liên Hợp Quốc, nhóm nào có 
nguy cơ cao nhất trở thành nạn nhân của nạn mua bán người?

 A. Phụ nữ
 B. Trẻ em gái
 C. Trẻ em trai
 D.  Nam giới

Đáp án: Dựa theo số liệu của Văn phòng Liên Hợp Quốc về 
chống ma túy và tội phạm, nhóm phụ nữ có nguy cơ cao nhất: 
46%, nam giới 20%, trẻ em gái 19% và trẻ em trai là 15%. Tuy 
nhiên có thể thấy số lượng nạn nhân là nam giới và trẻ em trai 
cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. 

2. Trên thế giới, nạn nhân là phụ nữ chủ yếu bị bóc lột tình dục, 
trong khi nam giới chủ yếu bị cưỡng bức lao động?
Đáp án: Phụ nữ bị bóc lột tình dục 83%, Nam giới bị cưỡng bức 
lao động 82% (Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma 
túy và tội phạm)
3. Nạn nhân mua bán người ở châu Á bị bóc lột lao động phổ 
biến nhất ở lĩnh vực nào? 

 A. Lĩnh vực nông nghiệp
 B. Lĩnh vực giúp việc gia đình 
 C. Lĩnh vực xây dựng 
 D. Lĩnh vực lưu trú – khách sạn 

Đáp án: B. Giúp việc gia đình. Hai phần ba số nạn nhân ở châu Á 
bị mua bán tại châu vì mục đích bóc lột lao động trong công việc 
giúp việc gia đình. Các lĩnh vực phổ biến tiếp theo bao gồm nông 
nghiệp, xây dựng và khách sạn. 

41Sổ tay hướng dẫn
Học tập Tương tác dựa trên trò chơi để Thúc đẩy Di cư an toàn và Phòng, Chống Mua Bán người



Câu hỏi  
trò chơi

4. Ngày Quốc tế Người di cư hằng năm được kỷ niệm vào ngày nào? 
 A. 18/12 
 B. 19/12
 C. 20/12 

Đáp án: A. 18/12. Ngày này được Liên hợp quốc chọn là Ngày 
Quốc tế Người di cư, nhằm ghi nhận những đóng góp của người 
di trong kinh tế, xã hội, đồng thời kêu gọi sự chung tay của cả 
cộng đồng nhằm thúc đẩy di cư an toàn, hợp pháp.

5. Gặp mặt trực tiếp là cách thức duy nhất mà tội phạm mua bán 
người có thể sử dụng để dụ dỗ và lôi kéo nạn nhân. Đúng hay sai?
Đáp án: Sai. Các phương thức hoạt động của tội phạm buôn bán 
người đã thay đổi rất nhiều do sự phổ biến của Internet và các 
trang mạng xã hội. Trong bối cảnh đại dịch, khi mọi người xa cách 
nhau và công nghệ được phổ cập hơn, việc giao tiếp qua Internet 
cũng trở nên phổ biến, và vì thế tạo ra nhiều cơ hội để các đối 
tượng mua bán người lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân.

6. Phần lớn nạn nhân mua bán người ở Việt Nam bị bán sang các 
nước láng giềng hay các nước phương Tây là chủ yếu?
Đáp án: Các nước láng giềng. Từ năm 2015 đến năm 2020, 86% 
nạn nhân bị bán sang các nước láng giềng của Việt Nam như 
Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, … Tuy nhiên, người Việt 
không chỉ bị bán sang các nước này, mà còn bị đưa sang các nước 
Châu Âu, trong đó có Vương quốc Anh.

7. Tên viết tắt của Cục Quản lý lao động ngoài nước là gì?

Đáp án: DOLAB. Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ 
LĐ-TB&XH, chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, phân bổ 
các nguồn nhân lực Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại các nước 
khác trên thế giới, cũng như ký kết thoả thuận quốc gia về lao 
động với các nước khác. DOLAB là nơi cung cấp nguồn thông tin 
chính xác nhất về các chính sách xuất khẩu lao động. Do đó, nếu 
bạn muốn lao động tại nước ngoài thì nên tìm hiểu các thông tin 
từ đây. 

Con người Người chơi có thể chơi theo đội thay vì chơi cá nhân.
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Phụ lục 3: Bộ câu hỏi cho trò chơi Rung chuông vàng
1. Loại giấy tờ nào tất cả mọi người cần phải có để ra nước ngoài?

__________________________________________________ Đáp án: Hộ chiếu

Khi di chuyển trong nước, bạn có thể sử dụng chứng minh thư nhân dân/căn cước 
công dân hoặc bằng lái xe. Để ra nước ngoài, bạn phải có hộ chiếu.

2. Hộ chiếu và visa là cùng một loại giấy tờ. Đúng hay sai?

______________________________________________________ Đáp án: Sai

Hộ chiếu là một loại giấy tờ chứng minh nhân thân, cho phép bạn xuất cảnh khỏi 
Việt Nam để đến một quốc gia khác và nhập cảnh vào Việt Nam khi bạn quay trở 
về. Hộ chiếu do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của chính phủ cấp phát. Visa là 
bằng chứng hợp pháp cho phép bạn nhập cảnh vào và xuất cảnh ra khỏi quốc gia 
cấp thị thực. Visa do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của đến. Visa thường được 
đính kèm trong hộ chiếu.

3. Trong tiếng Việt, visa được gọi là gì?

__________________________________________________ Đáp án: Thị thực.

4. Loại visa nào cũng sẽ cho phép chúng ta làm việc hợp pháp ở nước 
ngoài. Đúng hay sai?

______________________________________________________ Đáp án: Sai

Visa luôn quy định cụ thể mục đích nhập cảnh của bạn và bạn phải tuyệt đối tuân 
thủ những yêu cầu mục đích đó, vì nếu không, bạn sẽ vi phạm luật xuất nhập cảnh 
của nước sở tại và đối mặt với việc bị trục xuất hoặc bị liệt vào danh sách đen cấm 
nhập cảnh của nước đó. Nếu mục đích của bạn là ra nước ngoài để làm việc, bạn 
sẽ phải nộp hồ sơ xin visa lao động. Rất nhiều đơn vị tuyển dụng trái phép hứa 
hẹn rằng sẽ sắp xếp cho khách hàng ra nước ngoài làm việc, nhưng thực tế lại chỉ 
xin cho họ visa du lịch hay visa dành cho sinh viên – và kết quả là những người này 
đều bị trục xuất. Vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị tuyển dụng uy tín có đầy đủ giấy 
phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và kiểm tra 
thật kỹ các thông tin trên visa trước khi lên đường là rất quan trọng.
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5. Chúng ta luôn phải xin visa trước khi ra nước ngoài. Đúng hay sai?
______________________________________________________ Đáp án: Sai
Công dân Việt Nam được phép đến một vài quốc gia mà không cần visa hoặc có 
thể lấy visa khi nhập cảnh đối với mục đích du lịch ngắn hạn (15-30 ngày), ví dụ 
như các quốc gia trong khối ASEAN, Ấn Độ, Maldives, v.v... Nhưng để được phép 
ở lại dài hạn tại một quốc gia, chúng ta bắt buộc phải xin visa.

6. Phái đoàn đại diện ngoại giao của chính phủ quốc gia này tại một 
quốc gia khác được gọi là gì?
________________________________________________Đáp án: Đại sứ quán
Đại sứ quán là văn phòng chính của các cán bộ đại diện ngoại giao của một quốc 
gia được phái cử đến một quốc gia khác và thường được đặt tại thủ đô của quốc gia 
tiếp nhận. Ngược lại, Lãnh sự quán là phái đoàn ngoại giao quy mô nhỏ hơn, thường 
được tại các thành phố lớn của nước sở tại. Một trong những vai trò của Đại sứ 
quán và Lãnh sự quán là hỗ trợ các công dân đang sinh sống tại nước sở tại. Trong 
bối cảnh nhiều người di cư Việt Nam bị kẹt lại nước ngoài do đại dịch COVID-19, 
các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Việt Nam đóng vai trò then chốt trong công tác 
sắp xếp hành trình hồi hương cho họ. Vì vậy, khi sinh sống ở nước ngoài, chúng ta 
cần ghi nhớ thông tin liên lạc của Đại sứ quán Việt Nam gần nhất để tìm kiếm sự 
giúp đỡ khi cần thiết.

7. Quốc gia nào sau đây không có chung biên giới với Việt Nam?
 A. Thái Lan
 B. Lào
 C. Campuchia
 D. Trung Quốc

________________________________________________________Đáp án: A
Các tỉnh giáp ranh với Lào: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum.
Các tỉnh giáp ranh với Campuchia: Kon Tum, Gia lai, Đắk LắK, Đắk Nông, Bình 
Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang.
Các tỉnh giáp ranh với Trung Quốc: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
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8. Có rất nhiều người lao động di cư Việt Nam đang sinh sống tại 
Malaysia. Ngôn ngữ chính thức của Malaysia là gì?

 A. Tiếng Anh

 B. Tiếng Trung giản thể 

 C. Tiếng Malaysia

 D. Tiếng Tamil

________________________________________________________Đáp án: C

9. Quốc gia nào dưới đây KHÔNG PHẢI là một quốc gia Hồi giáo?

 A. Malaysia

 B. Indonesia

 C. Ả Rập Xê Út

 D. Ấn Độ

_______________________________________________________ Đáp án: D

Mặc dù Ấn Độ có rất nhiều người theo đạo Hồi, nhưng tín ngưỡng phổ biến nhất 
tại đây là đạo Hindu.

10. Quốc gia nào sau đây có đông lao động di cư người Việt nhất? 

 A. Hàn Quốc

 B. Đài Loan

 C. Nhật Bản

 D. Canada

_________________________________________________ Đáp án: Nhật Bản

Nhờ có nhiều hiệp định hợp tác lao động được ký kết giữa chính phủ hai nước, mỗi 
năm đều có rất đông người lao động Việt Nam di cư sang Nhật Bản để làm việc.

11. Nam giới hay phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài làm việc nhiều hơn?

__________________________________________________ Đáp án: Nam giới
(nhưng nữ giới cũng chiếm hơn 40% tổng số người lao động Việt Nam ở nước ngoài)
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12. Quốc gia nào sau đây CHƯA TỪNG ký kết bất kỳ hiệp định tiếp 
nhận người lao động tay nghề thấp từ Việt Nam? 

 A. Ả Rập Xê Út

 B. Đức

 C. Anh Quốc 

 D. Malaysia

________________________________________________________Đáp án: C

Hiện tại, Anh Quốc không có bất kỳ kế hoạch nào về cấp visa cho người lao động 
tay nghề thấp từ Việt Nam. Nếu bạn vẫn có ý định di cư sang Anh Quốc, bạn có 
thể đến đó để học tập hoặc xin việc làm tay nghề cao.

13. Người lao động di cư Việt Nam tại châu Âu KHÔNG ĐƯỢC PHÉP 
làm công việc nào sau đây?

 A. Thợ làm móng

 B. Làm nông

 C. Thợ cơ khí

 D. Công nhân may mặc

________________________________________________________Đáp án: A

Đối với thị trường châu Âu, Chính phủ Việt Nam mới chỉ ký kết hiệp định hợp tác 
lao động với Chính phủ Rumani và Bulgaria và một chương trình về đào tạo điều 
dưỡng với Chính phủ Đức. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng 
đã thông qua một số chương trình xuất khẩu lao động dành cho người lao động 
phổ thông Việt Nam đi làm việc tại một số nước châu Âu, trong đó không bao 
gồm công việc làm móng. Nếu có ai đó mời chào bạn về công việc làm móng tại 
châu Âu (Anh, Đức, Pháp, v.v...), thì đó là việc làm thông qua kênh trái phép.

14. Khoản tiền mà người lao động di cư gửi về Việt Nam từ nước ngoài 
được gọi là gì?

___________________________________________________Đáp án: Kiều hối

Việt Nam đang là một trong 10 quốc gia tiếp nhận nguồn kiều hối lớn nhất thế giới 
với con số trung bình đạt gần 17 tỷ đô la Mỹ mỗi năm (có sự sụt giảm trong năm 
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2020 do đại dịch COVID-19). Đó là lý do vì sao di cư lao động là cơ hội kinh tế 
rất lớn và cũng là nguồn sống của nhiều gia đình tại Việt Nam.

15. Mua bán người xảy ra tại cả trong nước và ra nước ngoài. Đúng hay sai?

_____________________________________________________Đáp án: Đúng

Chúng ta thường cho rằng mua người luôn gắn liền với việc vượt qua biên giới quốc 
gia, nhưng mua bán người trong nước vẫn luôn tồn tại. Đây là thực tế không chỉ ở 
Việt Nam mà còn có mặt tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

16. Đáp án nào sau đây không phải là một hình thức của nô lệ thời 
hiện đại?

 A. Mua bán người

 B. Lao động cưỡng bức

 C. Mại dâm

 D. Hôn nhân cưỡng ép

________________________________________________________Đáp án: C

Nô lệ thời hiện đại là một thuật ngữ bao trùm, thường được dùng để chỉ nhiều hình 
thức khác nhau của các hành vi bóc lột và ngược đãi, trong đó bao gồm lao động 
cưỡng bức, lao động gán nợ, hôn nhân cưỡng ép, nô lệ và các hình thức tương tự 
nô lệ, và mua bán người.

17. Nếu bạn nghĩ rằng bản thân bạn hay ai đó có khả năng là nạn nhân 
của mua bán người, bạn có thể liên hệ với đường dây nóng nào sau đây 
để được trợ giúp? 

 A. 111

 B. 114

 C. 115

 D. 116

________________________________________________________Đáp án: A

111 là số điện thoại của Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em và Phòng chống Mua 
bán người. Đường dây nóng 111 còn có tài khoản Zalo chính thức là “TỔNG ĐÀI 
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111” để tiếp nhận thông tin, đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ dành 
cho nạn nhân và người có nguy cơ là nạn nhân của mua bán người.

18. Ngày Toàn dân Phòng chống Mua bán người là ngày nào?

____________________________________________Đáp án: Ngày 30 tháng 7

Ngày 30 tháng 7 hàng năm được chọn làm ngày Toàn dân Phòng chống Mua bán 
người, trùng với ngày Thế giới Phòng chống Mua bán người.

19. Quốc gia nào sau đây ban hành báo cáo hàng năm trong đó xếp 
hạng các quốc gia dựa trên những nỗ lực của quốc gia đó trong nhìn 
nhận và phòng chống mua bán người?

 A. Hoa Kỳ

 B. Anh Quốc

 C. Trung Quốc

 D. Liên bang Nga

________________________________________________________Đáp án: A

Báo cáo Tình hình Buôn bán người, hay còn gọi là Báo cáo TIP, là một báo cáo 
hàng năm của Văn phòng Giám sát và Chống Buôn bán người của Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ. Báo cáo không chỉ đánh giá nỗ lực phòng chống mua bán người mà còn 
chỉ ra những hệ lụy kèm theo trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa quốc gia đó với 
Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu có thể áp đặt các 
biện pháp cấm vận đối với các quốc gia có kết quả đánh giá nằm trong Nhóm 3 
(cấp độ thấp nhất).

20. Việt Nam tham gia Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư hợp pháp, an 
toàn và trật tự (GCM) vào năm nào?

 A. 2018

 B. 2019

 C. 2020

 D. 2021

____________________________________________________ Đáp án: 2018
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Chính phủ Việt Nam phê chuẩn Thỏa thuận GCM vào tháng 12/2018. Vào ngày 
20/3/2020, Thủ tướng Việt Nam đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện 
Thỏa thuận GCM. Đây là Thỏa thuận liên chính phủ về di cư đầu tiên hướng đến 
đẩy mạnh quản trị di cư quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức hiện có liên quan 
đến di cư và thúc đẩy những đóng góp của người di cư trong phát triển bền vững, 
qua đó hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” đã đặt ra trong Chương 
trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.

Câu hỏi dự bị (trong trường hợp tất cả người chơi đều bị loại từ sớm)

Ai có nguy cơ trở thành nạn nhân của nô lệ thời hiện đại?

 A. Phụ nữ

 B. Trẻ em

 C. Nam giới

 D. Bất kỳ ai

_______________________________________________________ Đáp án: D

Câu hỏi dự bị (trong trường hợp có hơn 1 người chưa bị loại sau câu hỏi 20)

Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu người di cư quốc tế?

_____________________________________________ Đáp án: 272 triệu người

Dựa theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế, ước tính tổng số người di cư quốc 
tế lên đến gần 272 triệu người trên toàn cầu, trong đó gần 2/3 trong số họ là người 
lao động di cư.

Tên viết tắt của Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc là gì?

_____________________________________________________ Đáp án: IOM.
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#5 

Hiểu về những yếu tố quyết định 
tính dễ bị tổn thương của người 
di cư trước nạn nô lệ hiện đại.

In các thẻ thông tin ở Phụ lục 4 
(đủ cho mỗi nhóm có 1 bộ), giấy 
khổ lớn, băng dính, bút dạ. 

Đảm bảo có đủ không gian cho 
các đội tản ra một góc riêng để 
làm việc với giấy khổ lớn.

Trong nhà hoặc 
ngoài trời

30 phút

10 - 30
người

KẾT NỐI Ý NGHĨA

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia để tìm hiểu kiến thức và kinh nghiệm của họ 
trước khi thực hiện hoạt động

• Theo bạn thì điều gì khiến một ai đó có nguy cơ trở thành nạn nhân của nô 
lệ thời hiện đại /mua bán người?

• Theo bạn thì những người di cư nhiều nguy cơ hay hay ít nguy cơ bị mua 
bán người hơn so với những người không di cư? 

Sau đó, người điều hành tóm tắt ý kiến của người tham gia và giới thiệu nội dung 
tiếp theo của hoạt động. 
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Bước 2. Thực hiện

Để tiếp tục hoạt động, người điều hành tiến hành chia lớp thành các nhóm từ 5 – 8 
người chơi/ 1 nhóm.

• Sau đó, đưa cho mỗi đội một tờ giấy khổ lớn (A0) và nói họ đặt tờ giấy 
theo chiều ngang và kẻ ba cột trên tờ giấy với tiêu đề Ít hơn/Tùy thuộc/
Nhiều hơn trên mỗi cột.

• Đưa cho mỗi đội một bộ gồm 20 thẻ thông tin tạo kết nối.  Yêu cầu các 
nhóm xếp các thẻ thông tin vào các cột đã kẻ trên tờ giấy khổ lớn theo 
thứ tự họ cho là phù hợp. Những gì viết trên thẻ thông tin làm cho ai đó 
dễ có nguy cơ trở thành nô lệ thời hiện đại, hay ít nguy cơ, hay tùy thuộc 
vào bối cảnh?

• Thẻ thông tin có thể được làm bằng cách cắt 3 tờ giấy A4 màu theo chiều 
dọc và ghi các thông tin lên thẻ màu đó, sau đó dán băng dính sau mỗi 
thẻ màu.
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- Người khuyết tật
- Có sức khỏe tốt
- Chính quyền địa 

phương tham nhũng 
- Sống tại khu vực đang 

xảy ra xung đột vũ 
trang 

- Gia đình đang gặp vấn 
đề sức khỏe khẩn cấp

- Người dân tộc thiểu số 
- Sống trong đói nghèo
- Biết chữ
- Bạo lực gia đình
- Có sức khỏe tinh thần 

tốt
- Có sự hỗ trợ từ phía 

gia đình
- Lực lượng an ninh làm 

việc hiệu quả
- Mất việc làm

- Đã tốt nghiệp trung 
học

- Gia đình đủ khả năng 
đáp ứng các nhu cầu 
cơ bản

- Phụ nữ
- Sống trong khu vực 

thường xuyên xảy ra 
thiên tai

• Mỗi đội có 10 phút để sắp xếp các thẻ thông tin với các yếu tố khác nhau 
vào ba cột trên giấy khổ lớn và sau đó mời tất cả mọi người cùng xem kết 
quả trên các giấy khổ lớn của các đội, ghi chú lại những điểm khác biệt và 
những điểm tương đồng.

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt câu hỏi dành 
cho các đội chơi:

• Những yếu tố này có phải 
là nguyên nhân khiến nô lệ 
thời hiện đại xảy ra không? 

Người điều hành hãy giải thích rằng 
một số yếu tố nêu trên là yếu tố 
mang tính bảo vệ trong khi một số 
khác là các yếu tố mang tính nguy 
cơ. Nếu một người di cư có nhiều yếu tố nguy cơ hơn là yếu tố bảo vệ, họ sẽ dễ bị tổn 
thương hơn, dễ bị bóc lột hơn trong khi những người có nhiều yếu tố bảo vệ hơn yếu 
tố nguy cơ thì kiên cường hơn, ít bị tổn thương hơn. Những yếu tố này tuy không khiến 
nạn nô lệ thời hiện đại xảy ra nhưng chúng ảnh hưởng đến tính dễ bị tổn thương của 
một người di cư. Nô lệ thời hiện đại xảy ra là do những nhu cầu liên tục trên toàn cầu 
về dịch vụ và hàng hóa giá rẻ, nâng cao mức lợi nhuận mà những kẻ mua bán người 
có thể kiếm được khi bóc lột người khác. 

52 Nghĩ trước bước sau



Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không 
gian

Nếu bạn chỉ có một số lượng bàn và ghế giới hạn cho các đội sử dụng 
để làm việc, thì có thể để các đội dán giấy khổ lớn lên tường để tiết 
kiệm không gian. Phải cố gắng đảm bảo các đội không nhìn được các 
kết quả thảo luận của đội khác để họ không bị ảnh hưởng bởi cách sắp 
xếp các thẻ thông tin của các đội khác. 

Nhiệm 
vụ

Nếu lớp của bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các yếu tố dễ bị tổn 
thương, bạn có thể tham khảo “Các Yếu tố Quyết định tính dễ bị tổn 
thương của Người Di cư” của IOM và yêu cầu các đội chia các yếu tố 
ra các cột. Giới thiệu ý tưởng về các mức độ khác nhau của các yếu 
tố - cá nhân/gia đình & hộ gia đình/cộng đồng/cấu trúc – và yêu cầu họ 
chia các thẻ thông tin yếu tố theo các cấp độ khác nhau và ghi chú lại 
những yếu tố mà họ cho rằng có thể áp dụng trên nhiều cấp độ. 
(https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/MPA/1-part1-
thedomv.pdf)

Phụ lục 4: Thẻ thông tin cho trò chơi Kết nối ý nghĩa
Trẻ em 16 tuổi Người dân tộc thiểu số

Sống trong đói nghèo Biết chữ

Bạo hành gia đình Khỏe mạnh về mặt tâm thần

Sự hỗ trợ từ phía gia đình Chủ hộ đơn thân

Có anh/chị/em ruột di cư trái phép Đã tốt nghiệp trung học

Gia đình đủ khả năng tự đáp ứng các 
nhu cầu thiết yếu

Phụ nữ

Sống tại khu vực thường xuyên xảy ra 
thiên tai

Là người khuyết tật

Có sức khỏe tốt Chính quyền địa phương tham nhũng

Sống tại khu vực đang xảy ra xung đột 
vũ trang

Gia đình đang gặp vấn đề sức khỏe 
khẩn cấp

Mất việc làm Đội ngũ hành pháp làm việc hiệu quả
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#6 

Hiểu về quá trình mua 
bán người.

Bản in các thẻ thông tin trong 
Phụ lục 5, giấy khổ lớn, băng 
dính, bút dạ. 

Đảm bảo có đủ không gian 
cho mọi người di chuyển một 
cách an toàn xung quanh các 
tờ giấy khổ lớn.

Trong nhà hoặc 
ngoài trời

30 phút

10 - 16
người

HÀNH VI, PHƯƠNG THỨC,  
MỤC ĐÍCH

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Theo bạn thì kẻ buôn người làm gì để có được nạn nhân của chúng?

• Theo bạn thì kẻ buôn người làm gì để giữ nạn nhân trong tầm kiểm soát 
của chúng?

• Vì sao kẻ buôn người tìm kiếm nạn nhân? 

Người điều hành tổng hợp lại các ý kiến, sau giới thiệu với người tham gia mục tiêu 
của hoạt động

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn những người tham gia các hoạt động thông qua việc:

• Giải thích rằng mua bán người là một quá trình. Quá trình này bao gồm ba 
yếu tố: Hành động, Cách thức, và Mục đích, nhưng bạn cũng có thể nghĩ về 
nó theo kiểu Cái gì? Như thế nào? Và Tại sao? 
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+ Kẻ buôn người làm gì để có được nạn nhân? (Hành vi)

+ Làm thế nào để kẻ buôn người giữ các nạn nhân trong tầm kiểm soát 
của chúng? (Cách thức) 

+ Vì sao chúng lại làm thế? (Mục đích) 

• Trải 3 tờ giấy khổ lớn (A0) quanh phòng. Mỗi tờ giấy ghi một tựa đề: Hành 
vi của kẻ mua bán người (Làm gì?), Cách thức/thủ đoạn của kẻ mua bán 
(Làm như thế nào?), và Mục đích (Để làm gì?) 

• Phát các thẻ thông tin Quá trình mua bán người. Yêu cầu người chơi đặt 
từng thẻ thông tin vào một tờ giấy khổ lớn mà họ cho là phù hợp với tấm 
thẻ thông tin. 

• Đây là các thẻ thông tin được xếp theo thứ tự đúng
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Hành vi 
(Làm gì?)

Cách thức/Thủ đoạn
(Làm như thế nào?)

Mục đích
 (Để làm gì?)

Tuyển mộ Đe doạ Bóc lột tình dục

Vận chuyển Cưỡng bức Lao động cưỡng bức

Chứa chấp Ép buộc Hôn nhân cưỡng ép

Tiếp nhận người Bắt cóc Mua bán nội tạng

Gian lận Cưỡng ép ăn xin

Lừa gạt Lao động gán nợ

• Người điều hành yêu cầu mọi người tập trung lại và đặt ba tờ giấy khổ lớn 
cạnh nhau để mọi người cùng xem các tấm thẻ thông tin khác nhau đã được 
sắp xếp như thế nào.  Người điều hành cũng có thể yêu cầu mọi người nhận 
xét hay chia sẻ cảm nhận về kết quả thảo luận.

Bước 3 Thảo luận

Người điều hành đặt các câu hỏi sau để thảo luận với người chơi:

• Có thuật ngữ nào mới đối với bạn không?

• Vì sao bạn cho rằng việc hiểu về quy trình mua bán người là quan trọng? 

Người điều hành giải thích rằng việc hiểu về Hành vi – Cách thức – Mục đích hay 
Cái gì – Như thế nào – Để làm gì rất hữu ích vì nó là một phần quan trọng trong 
cách xác định nạn nhân và việc kẻ mua bán người sẽ phải chịu tội và bị truy tố 
như thế nào. Nếu như nạn nhân là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì Cách thức/Thủ đoạn 
nào không phải là vấn đề vì trẻ em chưa có đủ năng lực để nhận biết được các 
thủ đoạn của kẻ mua bán người. Mua bán người không xảy ra cùng một lúc; nó 
là một quy trình trong đó thường có nhiều người tham gia. Thường thì một nạn 
nhân bị mua bán không phải bởi 1 đối tượng đơn lẻ mà là bởi một chuỗi với sự 
tham gia của nhiều người, bao gồm nhưng không giới hạn từ kẻ tuyển dụng, kẻ môi 
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giới, người lái xe, người hộ tống, nhân viên đại lý, những người làm thuê, và nhiều 
nhân vật khác nữa. Chính mục đích bóc lột ai đó để kiếm lời (tiền hoặc dịch vụ) 
khiến cho một người trở thành kẻ buôn người, không cần biết họ đóng vai trò gì 
trong chuỗi.

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không 
gian

Nếu bạn có một nhóm nhiều hơn 16 người chơi và muốn chia đội, 
thì phải đảm bảo là có đủ chỗ cho các đội tản ra để thực hiện việc 
dán các thẻ thông tin lên giấy khổ lớn của mỗi đội mà không bị 
ảnh hưởng bởi các đội khác.  

Nhiệm vụ Thêm yêu cầu về thời gian với việc đếm ngược nếu chơi theo đội 
để tính xem đội nào xếp xong các thẻ thông tin trước tiên. 

Vật dụng 
cần chuẩn 
bị

Thiết bị bấm giờ nếu cho thêm quy định hạn chế về thời gian 
trong trò chơi 

Con người Nếu bạn có nhiều hơn 16 người chơi, bạn có thể chia họ thành 
các đội và đưa cho mỗi đội một tờ giấy khổ lớn để họ tự làm việc 
trong đội của mình, kẻ ba cột trên tờ giấy thành các mục Hành 
vi - Cách thức - Mục đích và đưa họ bộ 16 thẻ thông tin quy trình 
mua bán người. Cuối cùng, so sách cách các đội sắp xếp các thẻ 
thông tin và ghi chú lại các khác biệt và tương đồng. 

Một cách khác nữa là bạn có thể vẫn làm theo cách sử dụng 
3 tờ giấy khổ lớn cho cả lớp, mỗi tờ giấy là một tiêu đề Hành 
vi - Cách thức - Mục đích, nhưng thay vì đưa mỗi người 1 thẻ 
thông tin thì có thể chia cặp và đưa mỗi cặp một thẻ thông tin 
để thảo luận và dán thẻ thông tin lên tờ giấy khổ lớn với tiêu đề 
phù hợp. 
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Phụ lục 5: Thẻ thông tin cho trò chơi Hành vi,  
Phương thức, Mục đích
Người điều hành có thể in các khái niệm dưới đây, sau đó cắt rời từng khái niệm và 
phát cho từng đội chơi/người chơi.

Tuyển dụng Di chuyển

Giam giữ Tiếp nhận người

Đe dọa Bạo lực

Cưỡng ép Bắt cóc

Gian lận Lừa gạt

Lạm dụng tình dục Lao động cưỡng bức

Hôn nhân cưỡng ép Mua bán để khai thác nội tạng

Cưỡng ép đi ăn xin Lao động gán nợ
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PHẦN 2 - HÀNH ĐỘNG
Sau khi tham gia các hoạt động của phần 2, người tham dự có thể:

• Hiểu về các hành động bảo vệ có thể giúp ngăn ngừa nô lệ thời hiện đại và 
thúc đẩy di cư an toàn;

• Biết cách đặt câu hỏi và tìm hiểu thông tin di cư an toàn;

• Nắm được các mẹo di cư an toàn và các bước trong quá trình di cư;

• Tăng cường động lực về di cư an toàn.
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Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia để đánh gia kiến thức, kinh nghiệm của họ liên 
quan đến chủ đề:

• Công việc bạn mơ ước là gì? Bạn biết gì về công việc đó, công việc đó như 
thế nào, ví dụ như lương là bao nhiêu, điều kiện làm việc như thế nào, thời 
gian nghỉ lễ tết ra sao…   

• Nếu bạn đang tìm việc thì bạn sẽ tìm tới ai để xin giúp đỡ? 

Người điều hành tổng hợp các ý kiến sau đó giới thiệu nội dung và mục tiêu của 
hoạt động.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành sẽ hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động qua việc:

Hiểu được tầm quan trọng của việc 
hỏi các câu hỏi về cơ hội việc làm 
và cẩn trọng với những lời hứa hẹn 
giả dối mà kẻ tuyển dụng có thể 
đưa ra.

Giấy (khổ lớn hoặc 
A4), bút dạ hoặc 
bút bi, bàn, ghế.

Đảm bảo có đủ không gian cho hai 
đội có thể làm việc trong nhóm 
mà không nghe thấy đội còn lại 
thảo luận. Đảm bảo mọi hướng dẫn 
cần thiết về các tương tác thể chất 
trong quá trình đóng vai phải rõ 
ràng và an toàn, ví dụ như không 
được sờ/chạm.

Trong nhà

40-60 
phút

10 - 20
người

NHỮNG CÂU HỎI & LỜI HỨA
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• Chia người chơi thành hai đội và kê bàn ghế của mỗi đội cách xa đội còn 
lại để hai đội không nghe trộm được nhau. Đưa cho mỗi đội đủ giấy và bút 
dạ/bút bi. 

• Chỉ định 1 đội đóng vai “Người tìm việc” và đội còn lại đóng vai “Đơn vị 
tuyển dụng lao động”. 

• Đội “Người tìm việc” cần phải đưa ra tất cả các câu hỏi mà một người cần 
phải hỏi về cơ hội việc làm tiềm năng ở nước ngoài.

• Đội “Đơn vị tuyển dụng” cần quyết định xem họ sẽ đóng là đơn vị tuyển 
dụng chân chính hay kẻ buôn người đang cố thuyết phục người tìm việc 
nhận công việc ảo để bóc lột họ. Sau đó, tùy thuộc vào vai đơn vị tuyển 
dụng họ quyết định đóng là loại nào, họ sẽ phải quyết định là họ đang tuyển 
dụng nhân sự cho công việc gì và đưa ra tất cả những lời hứa hẹn họ sẽ làm 
cho người tìm việc để thuyết phục người tìm việc nhận việc. 
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• Hai đội chọn ra 1 người để 
diễn vai “Người tìm việc” và 1 
người diễn vai “Đơn vị tuyển 
dụng”. Hai người này lên 
phía trước và diễn cảnh 
tương tác giữa “Người tìm 
việc” và “Đơn vị tuyển 
dụng” khi các thành viên 
còn lại của hai đội ngồi xung 
quanh phía dưới. Nếu các 
diễn viên muốn, họ có thể sử 
dụng đạo cụ như bàn ghế để 
dựng cảnh văn phòng của đơn vị 
tuyển dụng. 

• Sau khi tiểu phẩm đã được diễn ra khoảng 10 
phút, “Người tìm việc” phải nói họ có đồng ý 
nhận công việc mà “Người tuyển dụng” đưa ra 
hay không. Sau đó, “Người tuyển dụng” sẽ tiết lộ 
họ có phải là đơn vị tuyển dụng thực sự hay không.

Bước 3. Thảo luận. 

Người điều hành hướng dẫn thảo luận thông qua việc đặt các câu hỏi cho người chơi.

• Người tìm việc đã hỏi những câu hỏi nào? Bạn nghĩ cần phải hỏi thêm những 
câu hỏi nào khác nữa không? 

• Những dấu hiệu nào cho thấy đơn vị tuyển dụng này là hợp pháp hay phi pháp? 

• Vì sao việc hỏi các câu hỏi về cơ hội việc làm tiềm năng lại quan trọng? 

Người điều hành phân tích sau đó tổng hợp các ý liên quan đến các thủ đoạn lừa 
gạt của các đơn vị tuyển dụng phi pháp.

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không gian Nếu được thì mời 1 đội ra khỏi phòng trong thời gian chuẩn bị, 
đảm bảo các đội có thể thảo luận trong nhóm mà không nghe 
được đội kia nói gì. 
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Nhiệm vụ Có thể bổ sung thêm thử thách bằng cách đưa ra yêu cầu mỗi 
nhóm phải đưa ra tối thiểu bao nhiêu câu hỏi cho “Người tìm 
việc” hỏi và bao nhiêu lời hứa hẹn cho “Nhà tuyển dụng” sử dụng.
Nếu như đội đóng vai “Đơn vị tuyển dụng” không biết đơn vị 
tuyển dụng hợp pháp và đơn vị tuyển dụng trái phép khác nhau 
như thế nào thì bạn có thể đưa cho họ hướng dẫn như sau: 
Một đơn vị tuyển dụng hợp pháp có thể:
• Chứng minh rằng họ có đăng ký với chính phủ.
• Tuyển dụng cho những cơ hội làm việc ở nước ngoài được 

chính phủ cho phép (Ví dụ: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan).
• Giải thích rằng cần có thời gian để người tìm việc trải qua các 

quy trình bao gồm trước phỏng vấn, phỏng vấn, kiểm tra sức 
khoẻ, tập huấn.

• Giải thích là người tìm việc cần phải có hộ chiếu, thị thực, và 
giấy phép lao động trước khi đi nước ngoài và đọc và ký một 
bản hợp đồng. 

Một đơn vị tuyển dụng trái phép có thể:
• Có một danh thiếp và một trang web và nói rằng họ đã đăng 

ký với chính phủ nhưng không thể đưa ra bằng chứng là họ 
nằm trong danh sách của chính phủ.

• Tập trung vào việc làm sao để đưa được người tìm việc đi 
nước ngoài càng nhanh càng tốt, nói với họ rằng mấy thứ như 
hợp đồng, thị thực hay giấy phép lao động có thể được giải 
quyết khi sang tới nước ngoài. 

• Quảng cáo cho những quốc gia đến không chào đón lao động 
Việt Nam có kỹ năng thấp (ví dụ như Vương Quốc Anh) và 
chỉ tập trung nói về số tiền có thể kiếm được chứ không đề 
cập tới chi tiết công việc cụ thể như giờ giấc, chế độ làm việc, 
thời gian nghỉ lễ…

Vật dụng cần 
chuẩn bị

Nếu có sẵn, khuyến khích các đội chuẩn bị các đồ vật như sổ tay, 
các tệp đựng tài liệu, sắp xếp bàn ghế để dựng bối cảnh như một 
văn phòng tuyển dụng. 

Con người Các diễn viên có thể kêu gọi thêm những thành viên khác trong 
nhóm tham gia vào hoạt cảnh bất cứ lúc nào (Ví dụ: “Người 
tìm việc” muốn gọi cho ba mẹ hoặc anh chị em. “Đơn vị tuyển 
dụng” có thể muốn gọi cho sếp hoặc một người di cư đầy khao 
khát mà họ đã từng giúp đỡ.) 
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Thực hành chủ 
động tìm kiếm 
thông tin về di cư 
và mua bán người.

Bản in các thẻ thông tin 
trong Phụ lục 6, bóng bay 
nhiều màu (số màu tương 
ứng với số đội, mỗi đội 1 
màu bóng), bút dạ để viết 
lên bóng bay, ghim cài, các 
thẻ thông tin mệnh đề. 

Hoạt động này người chơi 
sẽ phải chạy xung quanh, 
nên cần phải đảm bảo có 
đủ không gian và người chơi 
cần chú ý không va vào 
người khác. 

Ngoài trời

45-60
phút

10 - 16
người

DỪNG LẠI VÀ NẢY LÊN

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành đặt các câu hỏi để tìm hiểu kiến thức và kinh nghiệm của 
người chơi 

• Có thể rất khó để phân định được đâu là sự thật và đâu là hư cấu khi tìm 
kiếm thông tin. Vì sao bạn nghĩ là những thông tin sai lệch lại dễ dàng được 
lan truyền và lưu nhớ trong tâm trí mọi người đến vậy?

• Bạn thường tìm thông tin về di cư an toàn ở đâu? Có khó khăn gì trong quá 
trình tìm kiếm không?

Người điều hành tổng hợp các ý kiến và hỏi lại người tham gia có muốn bộ sung 
thêm nội dung nào không.
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Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động qua việc:

• Chia người chơi thành các đội từ 5 – 8 người.

• Đưa cho mỗi đội những quả bóng màu, và một thẻ thông tin có ghi một 
mệnh đề trên đó. Mệnh đề có thể bao gồm:

+ Kẻ mua bán người nhắm đến người không quen biết.

+ Nạn nô lệ thời hiện đại không xảy ra tại Châu Âu và Bắc Mỹ.

+ Có hộ chiếu và thị thực, bạn có thể đến  bất kỳ quốc gia nào. 

+ Di cư hợp pháp  luôn tốn kém hơn so với di cư trái phép. 

+ Nam giới không thể trở thành nạn nhân của mua bán người.

+ Đơn vị tuyển dụng do người thân  giới thiệu thì có thể tin tưởng.
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• Nói với các đội thổi bóng của đội 
mình và viết mệnh đề nhận được lên 
quả bóng.

• Thu lại các thẻ thông tin 
và sau đó lại phát các thẻ 
thông tin đó cho các đội 
khác, đảm bảo mỗi đội 
nhận được 1 thẻ thông 
tin không giống với 
mệnh đề trước đó mà 
họ đã viết trên quả bóng 
của đội của họ.

• Yêu cầu mỗi đội chọn ra 
1 người giữ thẻ thông tin 
mệnh đề họ vừa nhận được 
trong túi của mình, nhưng không được 
cho các đội khác biết người giữ thẻ 
thông tin của đội mình là ai. 

• Sau đó, các đội phải đi tìm người giữ thẻ 
thông tin mệnh đề trùng khớp với mệnh đề 
ghi trên quả bóng của đội mình bằng cách 
hỏi từng người xem họ có giữ thẻ thông tin 
mệnh không và kiểm tra xem nó có khớp với 
mệnh đề ghi trên quả bóng của đội mình không. Khi chạy đi hỏi mọi người, 
các đội vẫn phải giữ cho các quả bóng nảy trên không trung và không được 
chạm đất. Mọi người không được phép để một người tung bóng liên tục 
trên không trung mà phải truyền bóng qua lại và cùng nhau đánh nảy bóng 
lên không trung để bóng không rơi xuống đất. 

• Khi một người tìm thấy người giữ mệnh đề trùng khớp với mệnh đề ghi trên 
quả bóng của đội mình, họ ngay lập tức phải tập hợp đội của mình lại cùng 
với quả bóng của đội (mà không được để bóng chạm đất) và châm nổ quả 
bóng khi đồng thanh hô to “SAI”. Sau đó họ có thể tiếp tục giúp giữ cho 
các quả bóng của các đội khác không rơi xuống đất khi các đội còn lại tiếp 
tục tìm thẻ thông tin mệnh đề của đội họ.
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Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Tất cả các mệnh đề bạn viết lên quả bóng của bạn đều sai. Điều đó có đáng 
ngạc nhiên không?

• Bạn cảm thấy thế nào khi tìm kiếm thẻ thông tin mệnh đề cho đội mình? 
Giải thích rằng việc tìm kiếm thông tin về các chủ đề phức tạp như di cư có thể 
rất mệt mỏi và khó chịu, nhưng điều quan trọng là phải dành thời gian để nói 
chuyện với những người đáng tin cậy khác nhau, để đảm bảo là bạn đang tìm 
được thông tin chính xác.

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không gian Nếu như không gian khá nhỏ thì hãy giới hạn việc chuyển động 
của người chơi bằng cách đi bộ nhanh thay vì chạy.

Nhiệm vụ Có thể bỏ qua thử thách phải tung bóng và không để bóng 
chạm đất, và thay vào đó, mọi người có thể chuyển bóng cho 
nhau khi đi xung quanh phòng tìm thẻ thông tin. 

Vật dụng cần 
chuẩn bị

Bật nhạc sôi động để giúp tạo năng lượng sôi nổi khi mọi người 
chơi trò chơi này, nếu được. 

Con người Nếu bạn có một nhóm lớn, bạn có thể chia thành các đội lớn 
hơn hoặc sử dụng nhiều mệnh đề sai hơn. 

Phụ lục 6: Thẻ thông tin cho trò chơi Dừng lại và Nảy lên

Kẻ mua bán người  nhắm đến  người 
không quen biết.

Nô lệ thời hiện đại không xảy ra tại 
châu Âu 

Có hộ chiếu và thị thực thì có thể 
đếnlàm việc tại bất kỳ quốc gia nào.

Di cư an toàn  tốn kém hơn di cư trái 
phép.

Nam giới không thể trở thành nạn nhân 
của mua bán người.

Đơn vị tuyển dụng người thân  giới 
thiệu thì có thể tin tưởng được.
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Nhấn mạnh và ôn lại những 
hành động mang tính ngăn 
chặn và bảo vệ là một phần 
của việc chuẩn bị di cư.

/

/Trong nhà hoặc 
ngoài trời

10-20 
phút

10 - 20
người

#9 
THỬ THÁCH TRÍ NHỚ DI CƯ 

Bước 1. Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người chơi:

• Bạn đã sử dụng những mẹo nào để nhớ những thông tin quan trọng?

• Khi nói tới di cư, bạn đã hoặc đang lấy được thông tin về cách di cư an 
toàn từ đâu? Để nhớ được những thông tin đó thì có khó không hay là dễ? 
Tại sao?

Người điều hành tổng hợp các ý kiến sau đó nói với người chơi rằng, hoạt động 
tiếp theo sẽ giúp chúng ta ôn lại những hành động mang tính ngăn chặn và bảo vệ 
để di cư an toàn.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc

• Hướng dẫn người chơi tạo thành một vòng tròn. 
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• Giải thích với họ rằng trò chơi này là một thử thách về trí nhớ. Giả sử như 
cả nhóm đang di cư ra nước ngoài để làm việc. Mỗi người sẽ nói một điều 
về việc họ sẽ làm trước khi đi nước ngoài và người tiếp theo sẽ nhắc lại điều 
mà người trước mình vừa nói, đồng thời bổ sung thêm 1 điều mà chính họ 
sẽ làm. 

• Mỗi người sẽ đặt câu theo công thức sau: “Trước khi tôi đi nước ngoài di 
cư, tôi sẽ …”

• Cứ như vậy đi quanh cả vòng tròn, người nào không nhớ được câu người 
trước mình nói là gì hoặc không nói được một điều khác mà mình sẽ làm, 
họ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và phải ra khỏi vòng tròn. 

• Một số ví dụ cho các hành động bao gồm: 

1. Nhớ số điện thoại của đại sứ quán hoặc của ai đó mình tin tưởng.

2. Làm rõ việc đơn vị tuyển dụng mình sử dụng đã có giấy phép hoạt động 
hợp lệ và có uy tín.
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3. Đảm bảo mình có đủ các giấy tờ cần thiết trước khi đi làm việc ở nước 
ngoài.

4. Ký một bản hợp đồng mà mình đã đọc kỹ và hiểu rõ.

5. Photo các giấy tờ định dạng cá nhân của mình và bản hợp đồng và để 
lại các bản sao ở nhà cho gia đình hoặc bạn bè thân thiết.

6. Đóng gói quần áo phù hợp với thời tiết và khí hậu ở nước mình đến.

7. Học hỏi về văn hóa của nước mình đến. 

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn có nghe thấy những hành động nào mà bạn chưa từng nghĩ tới không?

• Bạn có nghĩ rằng việc nhắc lại những gì bạn nghe ngày hôm này có giúp bạn 
nhớ chúng tốt hơn không?

Cuối cùng, người điều hành tổng kết lại ý kiến của người tham gia và nhắc lại một 
lần nữa các hành động giúp cho việc ngăn chặn và bảo vệ trước di cư không an toàn.

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không 
gian

Mọi người có thể đứng thành vòng tròn hoặc ngồi trên ghế hoặc 
ngồi trên sàn thành một vòng tròn. 

Nhiệm vụ Nếu bạn thấy là nhóm mình có thể gặp khó khăn trong việc nghĩ 
ra các hoạt động phù hợp cần phải làm thì bạn có thể cùng cả lớp 
động não và nghĩ ra các ý tưởng về những hành động mang tính 
chất bảo vệ trước, sau đó mới chơi trò chơi này, để xem họ nhớ 
được những gì.  

Con người Nếu bạn có nhiều hơn 20 thành viên, bạn có thể chia thành nhiều 
vòng tròn và để các vòng tròn chơi trò chơi này cùng một lúc. 
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#10 

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia 

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Những câu hỏi nào là quan trọng và cần phải hỏi đơn vị tuyển dụng khi tìm 
việc hoặc đi xuất khẩu lao động?

Người điều hành nhấn mạnh, việc tìm hiểu thông tin về di cư và kiểm tra độ tin cậy 
của đơn vị tuyển dụng là rất quan trọng, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị các câu hỏi 
để thu thập và đánh giá thông tin đó. Hoạt động này sẽ giúp chúng ta biết cách đặt 
các câu hỏi cần thiết để đạt được mục đích trên.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Yêu cầu người chơi ngồi hoặc đứng thành một vòng tròn. 

• Giải thích rằng nhạc sẽ được bật và quả bóng sẽ được truyền từ người này 
sang người khác theo vòng quanh vòng tròn. Khi nhạc dừng, người nào đang 

Hiểu biết về những câu hỏi 
cần phải hỏi đơn vị tuyển dụng 
trước khi đồng ý nhận việc.

Bóng, nhạc, phụ lục 7 một số 
câu hỏi gợi ý cho trò chơi Đặt 
câu hỏi ngược lại.

Đảm bảo người chơi truyền 
bóng thay vì ném bóng để chắc 
chắn là không có ai bị đau. Nếu 
có thể, nên sử dụng bóng mềm. 

Trong nhà hoặc 
ngoài trời

10-20 
phút

10 - 20
người

ĐẶT CÂU HỎI NGƯỢC LẠI
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giữ quả bóng sẽ cần phải đưa một câu hỏi mà họ sẽ hỏi đơn vị tuyển dụng 
lao động khi họ muốn đi xuất khẩu lao động/ đi tìm việc. 

• Người điều hành cần nhấn mạnh rằng mục đích của trò chơi không phải để 
tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi mà là để có được một “ngân hàng” các 
câu hỏi phù hợp mà mọi người có thể dùng khi tiếp xúc với môi giới hay 
đơn vị tuyển dụng. 

• Sau mỗi câu hỏi được đặt ra, người điều hành cùng thảo luận với người chơi 
xem câu hỏi đó có phù hợp, thích đáng hay hữu ích hay không. Gợi ý: câu 
hỏi phù hợp là câu hỏi đề cập đến các khía cạnh của việc di cư ví dụ như thủ 
tục giấy tờ, thông tin trong hợp đồng, chi phí, yêu cầu và đãi ngộ của công 
việc, việc di chuyển, các hỗ trợ khi ở nước ngoài, v.v.

• Người điều khiển bật và tắt nhạc có thể là quản trò hoặc là một thành viên 
trong nhóm. Người này phải ngồi quay lưng lại vòng tròn để họ không nhìn 
thấy ai đang cầm bóng hay chyền bóng khi họ bật và tắt nhạc. Họ chỉ quay 
lại sau khi nhạc tắt để nhìn xem ai đang giữ bóng. 
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Bước 3. Thảo luận 

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Có câu hỏi nào bạn thấy chưa rõ, hoặc muốn đặt thêm câu hỏi nào không?

• Bạn có thể nhớ các câu hỏi đã được đưa ra trong trò chơi không? Những 
câu hỏi đó là gì?

• Những câu hỏi nào bạn nghĩ là quan trọng nhất để phải hỏi đơn vị tuyển 
dụng về cơ hội việc làm tiềm năng?

Người điều hành nhấn mạnh một số câu hỏi quan trọng:

• Hỏi về giấy phép hoạt động của đơn vị tuyển dụng

• Các giấy tờ cần hoàn thành

• Điều kiện làm việc nơi đến

• Lương và chi phí

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế 

Không gian Mọi người có thể đứng thành vòng tròn hoặc ngồi trên ghế 
hoặc ngồi trên sàn thành một vòng tròn.

Nhiệm vụ Nếu quả bóng mềm, và không làm đau người khác khi được 
ném, người đang có quả bóng khi nhạc dừng có thể ném nó 
ngay cho một người khác và người này sẽ phải đưa ra câu hỏi 
cho đơn vị tuyển dụng.  

Vật dụng 
cần chuẩn bị 

Có thể dùng một vật khác thay cho bóng để truyền cho nhau, 
chỉ cần vật đó mềm và dễ cầm nắm.

Con người Nếu bạn có nhiều hơn 20 thành viên, bạn có thể chia thành 
nhiều vòng tròn và để các vòng tròn chơi trò chơi này cùng 
một lúc.
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Phụ lục 7: Một số câu hỏi gợi ý cho trò chơi Đặt câu 
hỏi ngược lại

1. Tôi có thể xem giấy phép của anh/chị được không?

2. Làm sao anh/chị biết người lao động Việt Nam được phép tới quốc gia đó?

3. Tôi cần những giấy tờ gì?

4. Tôi có cần phải được tập huấn trước khi đi không?

5. Các điều kiện làm việc bên đó như thế nào?

6. Lương là bao nhiêu?

7. Tôi được nghỉ phép bao nhiêu thời gian?

8. Các chi phí nào sẽ do người sử dụng lao động trả?

9. Các chi phí nào tôi cần phải tự chi trả?

10. Tôi sẽ di chuyển đến nước đó bằng cách nào?

11. Tôi sẽ được pháp luật nước sở tại bảo vệ ra sao?

12. Khi gặp nguy hiểm tại nước đến, tôi sẽ liên hệ với ai để được hỗ trợ?
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Chia sẻ những mẹo di cư an 
toàn để giúp ghi nhớ chúng.

Giấy A4, bút dạ hoặc bút bi.

Vì trò chơi ngày cần chuyển động 
nhiều, cần đảm bảo những người 
biểu diễn có đủ chỗ để di chuyển 
xung quanh một cách an toàn mà 
những người khác trong đội của 
họ có thể quan sát được dễ dàng.

Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

30 phút

10 - 20
người

#11 
ĐOÁN MẸO VỀ 

ĐOÁN MẸO DI CƯ AN TOÀN

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Ai là người bạn tin tưởng để hỏi thông tin về di cư an toàn?

• Bạn muốn chia sẻ thông tin về di cư an toàn với ai? 

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Chia người chơi thành hai đội.

• Đưa mỗi đội 5 tờ giấy và một ít bút dạ hoặc bút bi. Yêu cầu họ viết lên mỗi 
tờ giấy một mẹo về di cư an toàn. 

• Kiểm tra các đội trong khi họ làm việc xem những mẹo họ viết có hợp 
lý không. Đưa cho họ một số gợi ý nếu họ bế tắc. Một số mẹo có thể 
bao gồm:
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1. Nhớ số điện thoại của đại sứ quán hoặc của ai đó mình tin tưởng.

2. Làm rõ việc đơn vị tuyển dụng mình sử dụng đã có giấy phép hoạt động 
hợp lệ và có uy tín.

3. Đảm bảo mình có đủ các giấy tờ cần thiết trước khi đi làm việc ở nước 
ngoài.

4. Ký một bản hợp đồng mà mình đã đọc kỹ và hiểu rõ.

5. Photo các giấy tờ nhân thân của mình và hợp đồng lao động, để lại một 
bộ bản sao ở nhà cho gia đình hoặc bạn bè thân thiết.

6. Đóng gói quần áo phù hợp với thời tiết và khí hậu ở nước mình đến.

7. Học hỏi về văn hóa của nước mình đến. 

• Thu lại và để riêng tất cả các mẹo thu được từ hai đội.

• Mỗi đội chọn ra một người để trình diễn cho lượt đầu tiên.

• Quyết định đội nào diễn trước.
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• Đưa cho người trình diễn của đội đầu 
tiên một mẹo mà đội còn lại đã viết.

• Người trình diễn sẽ có 2 
phút để chuẩn bị và diễn 
mẹo này mà không được 
dùng lời nói. Nếu đội của 
họ đoán đúng mẹo đó 
là gì thì đội nhận được 
1 điểm. Nếu trong hai 
phút, họ không đoán 
ra, đừng vội bật mí mẹo 
đó là gì vì có thể đội kia 
cũng có một mẹo tương tự. 

• Lặp lại trình tự như vậy với 
người trình diễn của đội còn 
lại, diễn một mẹo mà đội đầu tiên 
đã viết. 

• Thay đổi người trình diễn trong mỗi lượt.

• Xem đội nào có nhiều điểm nhất khi các 
mẹo đã được diễn xong hết.

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt câu hỏi với người chơi:

• Những mẹo nào dễ diễn nhất? Chia sẻ các mẹo đã không được đoán đúng. 

• Đâu là mẹo bạn thấy quan trọng nhất? vì sao?

Kết luận: Việc sử dụng mẹo di cư an toàn là rất cần thiết để tăng cường sự an toàn 
cho người di cư trước và trong quá trình di cư.
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Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Nếu những người tham gia không có nhiều kiến thức về các 
mẹo di cư an toàn, bạn có thể tự mình viết sẵn các mẹo lên các 
thẻ thông tin. Đội đầu tiên sẽ diễn mẹo đầu tiên, trong vòng 2 
phút nếu đội không đoán đúng thì đội thứ hai có thể thử đoán 
và “cướp” điểm của đội 1. Nhưng nếu họ đăng ký đoán trong 
lượt diễn của đội 1 để “cướp” điểm của đội 1 mà lại đoán sai thì 
họ sẽ bị trừ 1 điểm. 

Vật dụng 
cần chuẩn bị

Có thể sử dụng bảng trắng nhỏ hoặc các máy tính bảng để viết 
các mẹo di cư an toàn thay vì viết chúng lên giấy. 

Con người Nếu được, có thể có những người trợ giúp ngồi cùng với các đội 
khi họ viết ra các mẹo để đảm bảo là những mẹo họ chọn là 
những mẹo phù hợp và có thể diễn được.  
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Chia sẻ những mẹo di cư an 
toàn để giúp ghi nhớ chúng.

Giấy A4, bút dạ, băng dính.

Đảm bảo những người đứng làm 
tượng cảm thấy thoải mái khi bị 
đụng chạm và họ cần làm rõ họ cho 
phép các thành viên trong đội chạm 
vào những vị trí nào, ví dụ cánh tay, 
đầu gối, cẳng chân, hai vai. Chia đội 
theo giới nếu cần để giúp đảm bảo 
các thành viên cảm thấy thoải mái. 

Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

30 phút

15 - 30
người

#12 
DỰNG TƯỢNG BỐI CẢNH 

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Bạn nghĩ có những ai liên quan khi bạn quyết định di cư nước ngoài để làm 
việc? Họ liên quan như thế nào? 

Cùng tạo một danh sách và giải thích rằng ngay cả khi bạn là người di cư, có nhiều 
người khác bị ảnh hưởng bởi quyết định của bạn một cách tích cực hay tiêu cực. 

Ví dụ:

Người liên quan khi bạn di cư Liên quan như thế nào

Vợ/ chồng Đóng góp tiền bạc
Tình cảm, sự gắn bó

Bố mẹ Ủng hộ hoặc phản đối
Hỗ trợ tiền bạc

Con cái ……
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Người điều hành giới thiệu về hoạt động Dựng tượng bối cảnh và lưu ý 
với người tham gia rằng, hoạt động này sẽ có sự tiếp xúc lẫn nhau giữa các 
thành viên, vì vậy nếu ai không sẵn sàng có thể từ chối tham gia.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Viết ra từng người trong danh sách đã lập trong phần thảo luận lên một tờ 
giấy bằng chữ to, rõ ràng. Những người này có thể bao gồm: Người di cư, 
Mẹ, Bố, Anh/Chị, Bạn trai/Bạn gái, Đơn vị tuyển dụng, Người sử dụng lao 
động.  

• Mời một số người xung phong đóng vai “tượng” bằng đủ số những nhân 
vật đã được liệt kê trong danh sách ở phần thảo luận. Mỗi người nhận làm 
“tượng” sẽ dán tờ giấy ghi rõ vai của mình lên ngực. Và những người nhận 
vai này sẽ đại diện cho nhân vật đã được viết trên tờ giấy họ dán trên ngực. 
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• Chia những người còn lại trong lớp 
thành các đội tương ứng với số lượng 
nhân vật đã liệt kê. Lý tưởng 
là mỗi “tượng” có từ 2-4 
người hỗ trợ cho đội của 
họ. Mỗi đội sẽ có thể thay 
đổi hình dạng của “tượng” 
này thành các tư thế 
khác nhau. 

• Xếp mỗi đội thành một 
vòng tròn đứng xung 
quanh và “tượng” đứng ở 
giữa vòng tròn, có khoảng 
trống ở giữa. 

• Giải thích là bạn sẽ đưa ra 
một bước trong hành trình di cư và 
sau đó mỗi đội sẽ cẩn thận và nhẹ 
nhàng tạo hình cho “tượng” đang đứng 
giữa vòng tròn trên cơ sở mà họ nghĩ là 
nhân vật “tượng” có thể đang làm ở bước 
này trong hành trình di cư. “Tượng” không 
được nói hay tự thay đổi tư thế. Các thành 
viên trong đội được phép nói chuyện và thảo 
luận với nhau.

• Các thành viên trong đội có thể tạo hình cho “tượng’ của họ ở bất kỳ tư 
thế nào, mục đích là cả đội phải sắp xếp được một tư thế bối cảnh gắn kết 
của cả nhóm các “tượng” để kể được một câu chuyện, chứ không phải tạo 
ra các tư thế từng “tượng” cá nhân rời rạc. VÍ DỤ: Khi đưa ra quyết định di 
cư, có thể người di cư đang nói chuyện với bố mẹ và các anh chị em của 
mình trong khi đơn vị tuyển dụng thì đang dang tay mời gọi người di cư 
nhận cơ hội việc làm. 

• Đi qua từng bước của hành trình di cư với các đội và cùng tạo bối cảnh 
nhóm các tượng trong mỗi bước như sau:   

+ Cân nhắc việc di cư

+ Chuẩn bị di cư
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+ Tạm biệt và lên đường di cư

+ Tại quốc gia đến 

+ Quay về và tiếp tục cuộc sống tại quê Hương.

Lưu ý: Đề người chơi dễ hình dung, người điều hành dán thẻ miêu tả từng bước 
trong hành trình di cư xuống nền phòng tập huấn hoặc đặt biển ở từng khu vực.

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Có điều gì khiến bạn ngạc nhiên về cách mà những người khác nhau tham 
gia vào từng giai đoạn của hành trình di cư hay không?

• Nhìn vào cách mà những người khác nhau tham gia vào quá trình di cư, bạn 
nghĩ nên đưa ra những quyết định về di cư như thế nào?

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Bổ sung thêm ràng buộc về thời gian, các nhóm sẽ chỉ có 
5 phút để tạo hình các tượng và hình thành bối cảnh nhóm 
tượng cho mỗi bước của hành trình di cư. 

Không cho các thành viên của các đội được nói thành lời, mọi 
người đều im lặng khi thực hiện hoạt động.  

Vật dụng cần 
chuẩn bị

Dùng giấy dính to thay vì dùng băng dính để dính tờ giấy lên 
ngực các “tượng”. 
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#13 
Hiểu về các chi phí liên quan tới 
hành trình di cư và sự khác nhau 
giữa những gì mà người sử dụng 
lao động phải trả với những gì 
người lao động di cư phải trả. 

Tokens – đủ cho mỗi người có 6 
tokens/tiền giả.

/
Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

45 phút

15 - 30
người

CÂU HỎI CHI PHÍ

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia
Người điều hành hỏi người tham gia:

• Bạn có quan tâm đến vấn đề chi phí để di cư không? Bạn đã tìm hiểu các 
chi phí để di cư như thế nào?

• Theo bạn di cư sẽ có những chi phí nào?
• Có phải tất cả những chi phí bạn vừa đề cập là những chi phí người lao động 

di cư phải trả không?
Người điều hành tổng hợp ý kiến của người tham gia, sau đó giới thiệu tên và mục 
đích của hoạt động “Câu hỏi chi phí”

Bước 2. Thực hiện
Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Giải thích rằng có nhiều chi phí khác nhau liên quan tới việc di cư. Một số 
chi phí là do người lao động di cư phải trả nhưng một số chi phí khác phải 
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được chi trả bởi người sử dụng lao động, theo như Hướng dẫn về Tuyển 
Dụng Công Bằng của Tổ chức Lao Động Quốc Tế.

• Đưa mỗi người tham gia 6 đồng tiền giả (có thể là nắp chai, quả bóng hay 
tờ giấy).

• Tạo một vòng tròn và mọi người quay mặt vào trong.

• Giải thích rằng bạn sẽ đưa ra các tình huống khác nhau trong đó người lao 
động di cư có thể được yêu cầu phải chi trả cho một số thứ liên quan tới 
việc di cư. Nếu người tham gia cho rằng những chi phí này nên được trả 
bởi người lao động di cư, thì họ phải bỏ 1 đồng tiền xuống phía trước họ. 
Người tham gia phải đưa ra lựa chọn của mình mà không được nói chuyện. 

• Đi qua từng tình huống và sau mỗi tình huống hỏi là “Bạn có nên trả 
không?” Những người nghĩ là có phải đặt 1 đồng tiền xuống phía trước họ. 
Những người cho là không thì giữ lại tiền trên tay họ.

Các tình huống:
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+ Bạn tìm được một trang web của một đơn vị tuyển dụng địa phương. 
Bạn điền vào đơn đăng ký và nhấn nút nộp đơn. Tuy nhiên, trước khi 
bạn có thể nộp đơn, bạn phải trả một khoản phí đăng ký. 

+ Bạn được mời tới một buổi phỏng vấn nhưng lại ở một thành phố khác 
và bạn phải mua vé xe buýt để đi tới buổi phỏng vấn.  

+ Bạn được chọn đi làm việc ở nước ngoài nhưng bạn cần phải có hộ 
chiếu, kiểm tra y tế, lý lịch tư pháp và hoàn thành một khóa tập huấn 
định hướng. Đơn vị tuyển dụng nói họ có thể sắp xếp mọi thứ với một 
khoản phí.

+ Khi đi làm việc ở nước ngoài, bạn bị mất hộ chiếu và cần phải nộp lệ phí 
để Đại sứ qán Việt Nam cấp lại hộ chiếu cho bạn. 

+ Sau hai năm làm việc ở nước ngoài, bạn đã hoàn thành hợp đồng và 
quyết định đây là thời điểm bạn mua vé máy bay trở về nhà. 

• Nhìn xung quanh vòng tròn xem có bao nhiêu tiền đã được người tham gia 
đặt xuống phía trước họ. 

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Có bao nhiêu người không còn đồng tiền nào? Còn 1? Còn 2?

• Nếu bạn còn giữ một vài đồng tiền, thì những chi phí nào bạn cho rằng 
người lao động di cư không phải trả? Tại sao? 

Giải thích rằng tất cả những chi phí này nghe có vẻ như khá hợp lý và là một 
phần bình thường của hành trình di cư nhưng nếu bạn biết những chi phí nào 
là trách nhiệm của người sử dụng lao động thì bạn có thể sẽ không phải vướng 
vào những khoản nợ không cần thiết để đầu tư cho hành trình di cư của mình. 
Trong những tình huống đưa ra, chỉ có tình huống số 2 và số 4 là những chi phí 
mà người lao động di cư cần phải tự chi trả mà thôi. 

• Theo bạn thì một người lao động di cư tay nghề thấp có thể kiếm được bao 
nhiêu mỗi tháng khi làm việc tại Malaysia?

+ Theo IOM, lương tối thiểu ở Malaysia là 270 USD, trong khi những lao 
động nhập cư từ Việt Nam thường phải trả từ 500 – 1200 USD cho các 
chi phí tuyển dụng và các chi phí liên quan. 
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+ Theo bạn, một người lao động nhập cư cần phải trả những loại chi phí 
nào bằng lương của mình khi làm việc ở nước ngoài? 

+ Nếu lao động nhập cư phải mượn tiền để trả cho các chi phí tuyển dụng 
và các chi phí khác, thì họ mất bao lâu để có thể trả hết số nợ đó?

+ Nếu một lao động di cư tiêu hết số lương của mình vào các chi phí 
không hợp lý và không cần thiết thì điều gì sẽ xảy ra?

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Sau mỗi tình huống, bạn có thể tiết lộ chi phí đó có phải do 
người lao động di cư trả hay không. Những người đã lựa chọn 
đúng và đã không đặt token của mình xuống phía trước trong 
tình huống đó có thể có 5 giây để nhặt những token những 
người chơi khác đã đặt xuống phía trước. 

Vật dụng cần 
chuẩn bị

Bạn có thể sử dụng những đạo cụ khác như các cúc áo, những 
hòn đá hay hòn sỏi nhỏ thay vì sử dụng tokens.
Nếu bạn có màn hình, thì bạn nên chiếu các tình huống lên 
màn hình để người tham gia có thể vừa nghe và vừa nhìn thấy 
các tình huống đó. 
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Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Bạn có thường nghĩ về một tương lai mà mình mong muốn không? Bạn 
thường nghĩ cho ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, ví dụ 5, 10, 20 năm?

• Mời 1 đến 2 người chia sẻ về viễn cảnh của bạn trong 5 năm tới.

Người điều hành nói rằng, suy nghĩ về tương lai giúp chúng ta xác định tốt hơn 
những hành động và có thêm động lực để cố gắng. Hoạt động “Tôi của tương lai” 
sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về nội dung này.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Giải thích rằng việc nghĩ về tương lai có thể giúp chúng ta đưa ra những 
quyết định tốt hơn ở hiện tại. 

• Chia những người tham gia thành các cặp (2 người).

• Người điều hành hãy nói rằng đây là 1 hoạt động liên quan đến vẽ tranh nhưng 
người chơi hãy yên tâm vì không cần vẽ đẹp chúng ta vẫn có thể thực hiện tốt.

Kết nối những nguyện vọng và 
lựa chọn hiện tại với hình ảnh của 
mình trong tương lai để giúp đưa 
ra những quyết định tốt hơn. 

Giấy A4, bút dạ.

/Trong nhà

30 phút

10 - 20
người

#14 
TÔI CỦA TƯƠNG LAI
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• Tiếp theo, người điều hành phát cho mỗi người một tờ giấy trắng (A4) và 
một bút dạ và đề nghị người chơi viết tên của họ lên góc trên của tờ giấy 
và sau đó, đưa tờ giấy của họ cho người cùng cặp với mình.

• Người điều hành đề nghị các cặp tản ra xung quanh phòng và yêu cầu mỗi 
người sẽ vẽ một yếu tố trên khuôn mặt của bạn cùng cặp với mình nhưng 
trước hết người vẽ đó phải nhắm mắt lại. 

• Tiếp tục, người điều hành đề nghị người chơi nghĩ về một ngày trong đời của 
mình ở 10 năm sau. Nghĩ về các viễn cảnh. Họ sẽ bao nhiêu tuổi? Họ sẽ 
đang làm gì? Họ đang sống cùng ai? Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? …

• Người điều hành tiếp tục đề nghị mọi người mở mắt và nhìn vào mắt bạn 
cùng cặp Không được rời mắt nhau, và chia sẻ về 1 khía cạnh cuộc sống của 
họ 10 năm sau, sau đó người nghe vừa nhìn vào mắt bạn người bạn chia sẻ 
vừa vẽ đầu và tóc của họ. Tiếp tục, từng người sẽ hoàn thành việc vẽ đầu 
và tóc bạn của mình.

• Mỗi người sau đó sẽ lấy lại tờ giầy có tên mình.
• Tiếp tục. Mỗi người chơi lại trao đổi tờ giấy của mình với bạn cùng cặp. 

Người chơi lại phải nhìn vào mắt bạn cùng cặp của mình đồng thời chia sẻ 
tiếp về một khía cạnh trong cuộc sống tương lai của họ, nhưng lần này, họ 
sẽ vẽ mắt của bạn cùng cặp. 
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• Lặp lại quy trình như thế hai lần nữa để vẽ mũi và miệng. 
• Mỗi người, sau đó, sẽ lấy lại tờ giấy ghi tên mình và lúc này nó đã là một bức 

chân dung (có thể là chân dung theo phong cách trừu tượng). Đề nghị người 
chơi lật lại mặt sau của tờ giấy, viết số năm của 10 năm sau tính từ ngày 
hôm nay. Đề nghị họ viết ra một vài khía cạnh của một cuộc sống tương lai 
mà họ đã hình dung cho bản thân. Sau đó, quản trò có thể mời 1 vài người 
chia sẻ về bức tranh của họ.

Bước 3. Thảo luận
Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn có khám phá ra điều gì trong tương lai mà bạn muốn có cho bản thân 
mình thông qua hoạt động này không?

• Bạn nghĩ việc đưa ra quyết định di cư có liên kết thế nào với con người 
tương lai của bạn?

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Không 
gian

Các cặp có thể ngồi trên bàn hoặc trên sàn nhà khi thực hiện trò 
chơi, tùy vào không gian có sẵn. 

Nhiệm vụ Bạn có thể đưa ra các câu hỏi về tương lai của họ cho các cặp trong 
mỗi lần đổi bạn cùng cặp thay vì để ngỏ cho họ tự chia sẻ về cuộc sống 
tương lai mà họ hình dung. Ví dụ: Công việc của bạn là gì? Bạn đang 
sống ở đâu? Bạn trong tương lai sẽ muốn bạn của hiện tại thực hiện thay 
đổi gì? Bạn đã vượt qua những thử thách gì trong 10 năm tới?
Có thể bỏ qua thử thách nhìn vào mắt nhau mà không được nhìn 
xuống giấy khi vẽ nếu thấy nó quá khó cho người chơi. 
Một cách khác là có thể thay thế việc vẽ chân dung nhau bằng việc 
vẽ những gì người cùng cặp miêu tả về cuộc sống tương lai của họ. 
Ví dụ: Vẽ dòng sông cuộc đời, trong dòng sông tương lai đó có thể 
vẽ những cột mốc quan trọng sẽ xẩy ra với bạn.

Vật dụng 
cần chuẩn 
bị

Bạn có thể bật nhạc nhẹ nhàng, nếu có thể, đặc biệt là trong 
khoảng thời gian mọi người nhắm mắt và tưởng tượng về cuộc sống 
trong tương lai của họ. 

Đối tượng 
ưu tiên 
của hoạt 
động

Hoạt động này thường phù hợp hơn với nhóm thanh niên và người 
trẻ. Hoạt động không trực tiếp liên quan đến di cư nhưng có ý 
nghĩa trong việc định hình những mong muốn trong tương lai, đặc 
biệt với những người có nguyện vọng di cư ra nước ngoài.
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PHẦN 3 - CHIA SẺ 
Mục tiêu của phần Học

Sau khi tham gia một trong các hoạt động của phần học này, người tham dự có thể:

• Thực hành áp dụng được các kiến thức và hành động liên quan đến ngăn 
ngừa nô lệ thời hiện tại và thúc đẩy di cư an toàn;

• Nhận biết các cách thức hành động khác nhau giúp ngăn ngừa nô lệ thời 
hiện đại;

• Hiểu được những yếu tố “kéo” và “đẩy” đến quyết định di cư;

• Thúc đẩy việc chung tay trong phòng chống di cư bất hợp pháp.
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#15 

Thực hành can thiệp khi bạn bè 
hoặc người thân của mình đang thực 
hiện những hành vi di cư rủi ro. 

Bản in các thẻ thông tin trong 
Phụ lục 8.

Đảm bảo có đủ không gian phù 
hợp để những người biểu diễn có 
thể di chuyển xung quanh một 
cách an toàn phía trước những 
người tham gia khác. 

Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

30 phút

20 - 40
người

ĐÓNG BĂNG!

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành đặt câu hỏi với người tham gia:

• Theo bạn, dễ hay khó để can thiệp khi có ai đó đang nói hay làm những việc 
mà bạn không đồng ý với họ? Tại sao? 

• Người điều hành hỏi người tham gia: Bạn từng biết người nào di cư không an 
toàn không? Bạn có tư vấn hay góp ý để họ từ bỏ ý định di cư rủi ro không? 

Người điều hành nói với người tham gia rằng, góp ý và tư vấn của người thân bạn 
bè có ảnh hưởng lớn đến quyết định di cư của một người. Hoạt động “ Đóng băng” 
sẽ cùng chúng ta thảo luận về những can thiệp cần thiết với những người có ý định 
di cư rủi ro.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Mời 8 người tình nguyện lên trình diễn.

• Chia 8 người này thành 4 cặp.

92 Nghĩ trước bước sau



• Đưa mỗi cặp một thẻ thông tin tình huống.

• Đề nghị họ đọc tình huống nhận được và quyết định xem họ chọn đóng 
vai nào. 

• Giải thích rằng những tình huống này đại diện cho các cơ hội để can thiệp. 
Trong bất kỳ thời điểm nào trong hoạt cảnh, khi bất kỳ điều gì được nói ra 
hay gợi ý hoặc thực hiện làm gia tăng nguy cơ nô lệ thời hiện đại thì bất kỳ 
ai trong phía khán giả có thể hô “Đóng băng!”. Những người biểu diễn ngay 
lập tức phải đứng yên cho đến khi người khán giả vừa hô “Đóng băng!” bước 
lên sân khấu và tham gia vào hoạt cảnh với vai trò là một nhân vật mới để 
can thiệp và gợi ý một hướng hành động khác có thể giúp ngăn chặn nạn 
nô lệ thời hiện đại.

• Thực hiện lần lượt 4 tình huống.

• Có thể có nhiều hơn 1 lần đóng băng trong mỗi tình huống.

• Kết thúc hoạt cảnh khi các nhân vật đã đưa ra một lựa chọn giúp hỗ trợ việc 
ngăn chặn nạn nô lệ thời hiện đại hoặc khi tình huống có vẻ đã bị đình trệ. 
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Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn cảm thấy thế nào khi trở thành một nhân vật trong hoạt cảnh? Những 
hành động và thái độ của các nhân vật có liên quan gì không? Tại sao?

• Bạn cảm thấy thế nào khi hô “Đóng băng!” và tham gia vào hoạt cảnh?

• Điều gì khiến việc can thiệp dễ dàng hơn trong một trường hợp nghi ngờ là 
nô lệ thời hiện đại? Những kỹ năng nào cần phải có? 

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Bạn có thể chia lớp thành 4 nhóm và diễn 4 tình huống cùng một 
lúc. Sau đó, các nhóm sẽ báo cáo lại tình huống của họ là gì và 
nó đã diễn ra và kết thúc như thế nào.
Nếu người tham gia không hề hô “Đóng băng!”, cân nhắc việc chỉ 
định trực tiếp thay vì để ngỏ cho họ tự chủ động hô bằng cách 
vỗ vai hoặc gọi tên ai đó trong khán giả khi cần hô đóng băng.  
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Phụ lục 8: Thẻ thông tin các tình huống cho trò 
chơi Đóng băng!

Yêu cầu: Một người đóng vai người 
tuyển dụng trái phép, một người đóng 
vai người có ý định di cư. Đóng vai tình 
huống sau:

Thời gian: 3 đến 5 phút

Người tuyển dụng (trái phép) đang cố 
gắng thuyết phục một người có mong 
muốn di cư ra nước ngoài sử dụng 
dịch vụ của những kẻ đưa người di cư 
trái phép thay vì chờ đợi để di cư hợp 
pháp.

Lưu ý: Có thể thêm nội dung, chi tiết 
để diễn tả được câu chuyện/ vấn đề.

Yêu cầu: Một người đóng vai người 
giúp việc, 1 người đóng vai chủ sử dụng 
lao đông. Đóng vai tình huống

Thời gian: 3 đến 5 phút

Người giúp việc trong gia đình nói với 
chủ sử dụng lao động rằng họ cần phải 
tự giữ hộ chiếu của mình, nhưng chủ sử 
dụng lao động từ chối.

Lưu ý: Có thể thêm nội dung, chi tiết 
để diễn tả được câu chuyện/ vấn đề.

Yêu cầu: 2 người đóng vai bạn bè 
đang trò chuyện với nhau. Đóng vai 
tình huống sau

Thời gian: 3 đến 5 phút

Hai người bạn nói chuyện với nhau về 
việc họ để ý thấy một người lao động 
trẻ tuổi ở công trường gần đó bị quản 
đốc mắng chửi và đánh đập. Họ cảm 
thấy không thoải mái về việc này nhưng 
lại nghĩ rằng đấy không phải việc của 
mình. Dù sao thì những người lao động 
đó cũng là người nước ngoài.

Lưu ý: Có thể thêm nội dung, chi tiết 
để diễn tả được câu chuyện/ vấn đề.

Yêu cầu: 2 người đóng vai bạn bè 
đang trò chuyện với nhau. Đóng vai 
tình huống sau

Thời gian: 3 đến 5 phút

Hai người bạn đang đi mua sắm thì một 
người nói rằng họ nghe nói công ty 
thời trang sở hữu cửa hàng này bị cáo 
buộc không trả lương cho nhân viên và 
bắt họ phải làm việc trong môi trường 
không an toàn, nhưng vì hàng hóa giá 
rất rẻ nên thật khó mà cưỡng lại để 
không mua hàng ở đây nữa. 

Lưu ý: Có thể thêm nội dung, chi tiết 
để diễn tả được câu chuyện/ vấn đề.
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Ôn lại những kiến thức đã học về 
nạn nô lệ thời hiện đại và di cư an 
toàn. 

/

Đảm bảo những người đóng vai 
chuyên gia cảm thấy thoải mái khi 
quàng vai nhau trước khi đề nghị 
họ làm thế. Họ cũng có thể chỉ 
cần đứng cạnh nhau vai kề vai. 

Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

20 phút

20 - 40
người

#16 
HỎI Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Những gì bạn thấy nổi bật trong những nội dung mà chúng ta đã học được 
về nô lệ thời hiện đại và di cư an toàn? 

Lưu ý: Người tham gia đã phải nắm được một số thông tin về nô lệ thời hiện đại và di 
cư an toàn trước khi họ tham gia trò chơi này. Ôn lại những gì đã được học nếu họ 
gặp khó khăn trong việc nhớ lại những chủ đề đã được chia sẻ.  

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Đề nghị 3 người đứng phía trước và đứng cạnh nhau vai kề vai, đan cánh 
tay với nhau.  

• Ba người này bây giờ sẽ đại diện cho một “chuyên gia” về nô lệ thời hiện 
đại và di cư an toàn.
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• Những người chơi khác có thể hỏi chuyên gia các câu hỏi, nhưng câu trả lời 
của chuyên gia phải bao gồm việc mỗi người trong ba người chỉ được nói 
1 từ ở một thời điểm mà vẫn phải cố tạo ra một câu trả lời mạch lạc. Việc 
này sẽ làm cho các câu trả lời khá là buồn cười khi cả ba người cố gắng nói 
gì đó có ý nghĩa. 

• Ví dụ các câu hỏi có thể sử dụng bao gồm:

1. Nạn nô lệ thời hiện đại là gì?

2. Một mẹo cho di cư an toàn là gì?

3. Đưa người di cư trái phép có giống với mua bán người không?  

• Tóm tắt lại từng câu hỏi và câu trả lời và bổ sung thêm vào những gì chuyên 
gia đã nói nếu nó chưa hoàn thiện hoặc chưa rõ ràng. 

• Tiếp tục với 3-4 câu hỏi tiếp theo.

• Có thể lặp lại một vài lần với những người khác đóng vai chuyên gia và được 
hỏi những câu hỏi khác. 
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• Bạn có thể tham gia vào đặt câu hỏi 
nếu như những người tham gia mất 
quá lâu để hỏi một câu.  

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành giải thích với 
người tham gia rằng không ai 
kỳ vọng bạn phải là chuyên gia 
về nô lệ thời hiện đại và di cư 
an toàn nhưng bạn có các kiến 
thức quan trọng để chia sẻ với 
những người khác dựa trên những 
gì mà bạn đã được học cùng nhau. 

• Bây giờ bạn cảm thấy thoải 
mái như thế nào khi nói chuyện 
với bạn bè và gia đình mình về nô lệ 
thời hiện đại và di cư an toàn?

• Điều gì sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái 
hơn?

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Đề nghị người tham gia nộp các câu hỏi họ viết ra cho chuyên gia 
và sau đó, bạn có thể chọn để bắt đầu hỏi từ những câu hỏi dễ 
trước rồi đến các câu khó hơn sau. Nếu không có đủ câu hỏi quản 
trò cần chuẩn bị sẵn một số câu hỏi để bổ sung. 
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Nhận biết các cách thức hành 
động khác nhau giúp ngăn ngừa 
nô lệ thời hiện đại. 

Giấy khổ lớn, bút dạ, 
băng dính.

Đảm bảo có đủ không gian 
phù hợp cho các đội tản ra 
xung quanh. 

Trong nhà

30-45
phút

15 - 30
người

#17 
3 YẾU TỐ, 3 THÁCH THỨC

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa và ứng phó với Nô lệ thời hiện đại

• Theo bạn,  mọi người trên toàn cầu và tại Việt Nam đã và đang làm những 
gì để ngăn ngừa nô lệ thời hiện đại?

Người điều hành tổng hợp ý kiến, sau đó giới thiệu hoạt động “3 yếu tố, 3 thách 
thức” và mục tiêu hoạt động.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Giải thích rằng những người đang công tác trong lĩnh vực phòng chống nô 
lệ thời hiện đại thường nhắc tới 3 yếu tố: 

1. Yếu tố 1 – Phòng ngừa — Làm sao để giữ cho mọi người không trở 
thành nạn nhân.
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2. Yếu tố 2 – Truy tố — Làm sao để xác định nạn nhân và kết tội những 
người có trách nhiệm liên quan

3. Yếu tố 3 – Bảo vệ — Làm sao để bảo vệ nạn nhân và giúp họ tiến lên 
trở thành người sống sót (survivor).

• Giải thích rằng các ví dụ về các hoạt động trong các lĩnh vực này của chính 
phủ, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và cá nhân bao gồm:

1. Yếu tố 1 – Phòng ngừa

+ Trang bị kiến thức cho người dân về mua bán người.

+ Kiểm tra để đảm bảo các cơ hội việc làm hay học tập ở nước ngoài 
là thật trước khi chấp thuận.

+ Yêu cầu thêm các thông tin từ các doanh nghiệp để chứng minh 
người lao động không bị bóc lột trong quá trình sản xuất các mặt 
hàng của họ.

+ Ủng hộ các doanh nghiệp có cam kết thực hiện các điều kiện làm 
việc công bằng. 
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2. Yếu tố 2 – Truy tố
+ Thiết lập và thi hành những điều luật hơn để trừng phạt kẻ mua bán người.
+ Trang bị kiến thức (lực lượng hành pháp, người dân) về cách nhận 

biết nạn nhân. 
+ Gọi vào đường dây nóng để báo cáo các trường hợp nghi ngờ có 

hành vi bóc lột sức lao động.
+ Tập huấn cho các thẩm phán về mua bán người. 

3. Yếu tố 3 – Bảo vệ
+ Thách thức thái độ kỳ thị hoặc phân biệt đối xử đối với các nạn nhân 

của mua bán người.
+ Cung cấp các chương trình tham vấn tâm lý cho các nạn nhân bị 

mua bán.
+ Cung cấp các khóa tập huấn kỹ năng việc làm cho những người sống 

sót sau khi bị mua bán.
• Chia người tham gia thành 3 đội và giao cho mỗi đội 1 yếu tố (Phòng ngừa, 

Truy tố, Bảo vệ).
• Đưa mỗi đội 1 tờ giấy khổ lớn (A0) và một số bút dạ. Đề nghị họ viết yếu 

tố mà họ nhận được lên trên đầu tờ giấy. 
• Họ cần phải giải thích vì sao lĩnh vực làm việc này lại quan trọng. Mỗi đội 

có thể chỉ có 1 từ và 1 hình ảnh trên tờ giấy khổ lớn của họ cùng với các 
thử thách bổ sung sau: 
1. Một đội phải giả vờ như họ đang giải thích cho những cô cậu bé 5 tuổi.
2. Một đội cần phải sử dụng văn hóa của dân tộc bản địa để giải thích
3. Một đội cần phải sử dụng âm nhạc. Nhạc ở đây có thể là tiếng vỗ tay, 

búng ngón tay, dậm chân, v.vv… 
• Cho mỗi đội 10 – 15 phút để thảo luận và chuẩn bị và 5 phút để trình bày. 

Bước 3. Thảo luận
Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn nghĩ cá nhân mình có thể làm gì liên quan tới Phòng ngừa – Truy tố 
và Bảo vệ? 

• Điều gì sẽ giúp thực hiện những công việc này dễ dàng hơn? 

102 Nghĩ trước bước sau



Lưu ý. Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Nếu như các thử thách bổ sung có vẻ quá khó, bạn chỉ cần đề 
nghị các nhóm đưa ra 1 từ và 1 hình ảnh để đại diện cho lý do 
vì sao yếu tố mà họ nhận được là quan trọng. Với những nhóm 
lớn với những thành viên cấp tiến hơn, yếu tố thứ tư có thể được 
bổ sung – Quan hệ đối tác. Quan hệ đối tác tập trung vào việc 
hợp tác ở tất cả các cấp để giải quyết nạn mua bán người. Nó có 
thể bao gồm việc các doanh nghiệp làm việc với các tổ chức phi 
chính phủ và các cơ quan của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn 
đề bóc lột trong vận hành và các chuỗi cung ứng hoặc các chính 
phủ trong cùng một khu vực cùng nhau xây dựng các hướng dẫn 
về tuyển dụng công bằng với các đơn vị tuyển dụng.

Vật dụng 
cần chuẩn 
bị 

Cung cấp một số nhạc cụ đơn giản dễ kiếm cho đội phải sử dụng 
âm nhạc trong phần trình bày của họ. 
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Nhấn mạnh lợi ích của việc cùng 
chung tay hành động để đẩy lùi 
nạn nô lệ thời hiện đại và thúc 
đẩy di cư an toàn. 

Giấy A4, băng dính, thiết bị 
bấm giờ. 

Đảm bảo có đủ không gian 
cho các đội tản ra xung quanh. Trong nhà

30 phút

10 - 50
người

#18 
CÁCH NÀY, CÁCH KIA

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Bạn nghĩ làm việc nhóm nghĩa là gì? 

• Bạn thích đóng vai trò nào trong một nhóm?

• Bạn nghĩ việc làm việc nhóm thì liên quan gì tới việc phòng chống nô lệ 
thời hiện đại?

Người điều hành tổng hợp ý kiến, sau đó giới thiệu về hoạt động “Cách này, cách 
kia” và mục tiêu của hoạt động.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Chia thành các đội, mỗi đội 5 người. 
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• Đưa mỗi đội 4 tờ giấy. Giải thích rằng họ có 10 phút để xây một tháp đứng 
độc lập cao nhất có thể, bằng cách chỉ dùng 4 tờ giấy họ vừa được phát. 

• Nếu họ muốn kiếm thêm băng dính để xây tháp của mình, họ phải quyết 
định một hành động họ có thể làm để phòng chống nô lệ thời hiện đại và 
cả nhóm cùng đồng thanh nói điều đó ra. Khi một nhóm làm được như vậy, 
hãy đưa họ thêm 1 đoạn băng dính.

• Các đội không được lặp lại hành động đã được các đội khác chia sẻ. 

• So sánh các tháp sau 10 phút để xem đội nào có tháp cao nhất. Nhớ là họ 
có thể dính tháp của họ vào bất kỳ thứ gì để giữ nó đứng vững. Các tháp 
phải đứng độc lập. 

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Hoạt động này khó hay dễ?
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• Bạn đã nghe thấy các nhóm chia 
sẻ những hành động nào 
giúp phòng chống nô lệ 
thời hiện đại?

• Bạn đã đóng vai trò gì 
trong đội của mình? 
Ví dụ: trưởng nhóm, 
người thực hiện theo 
chỉ đạo, kỹ sư v.vv… 
Giải thích rằng chúng ta 
đều có những điểm mạnh 
khác nhau nhưng điều quan 
trọng là tất cả chúng ta đều 
có thể đóng một vai trong nỗ 
lực phòng chống nô lệ thời hiện đại 
bằng cách làm việc cùng nhau. 

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Nếu như có nhiều đội, có thể cân nhắc việc cho mỗi đội thi 
đấu với chỉ một hoặc hai đội khác thay vì để tất cả các đội thi 
đấu với nhau. 

Vật dụng cần 
chuẩn bị

Băng dính có thể được thay thế bằng ghim cài, dập ghim, hoặc 
một cái chấm keo/hồ nước.
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#19 

Bước 1.  Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Trong gia đình bạn thì ai là người bạn cảm thấy thoải mái nhất để chia sẻ 
về chuyện di cư? 

• Nói về chuyện di cư với các thành viên trong ai đình có khó không? Tại sao 
có hoặc tại sao không? 

Người điều hành nói rằng, gia đình có vai trò rất quan trọng đến quyết định di cư 
của một người, vì vậy thảo luận với gia đình về quyết định di cư là vấn đề cần được 
thực hiện. Giới thiệu về hoạt động “Câu đối thoại”.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

• Chia người tham gia thành 2 đội.Chọn một đội đại diện cho người mẹ và một 
đội đại diện cho người con trai đang muốn đi lao động ở nước ngoài. Giải thích 

Thực hành thảo luận về di cư 
trong gia đình.

10 mảnh giấy dài có bề ngang 
tầm 2,5cm.

/Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

30 phút

10 - 50
người

CÂU ĐỐI THOẠI
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là người mẹ và con trai đang sắp có một buổi nói chuyện, người con trai sẽ lần 
đầu tiên nói với mẹ về việc cậu ấy muốn đi lao động nước ngoài. 

• Cho mỗi nhóm 5 thẻ giấy màu và đề nghị họ nghĩ ra 5 câu khác nhau mà 
người kia sẽ có thể nói trong cuộc hội thoại. Ví dụ: Nhóm đại diện cho 
người mẹ sẽ nghĩ ra 5 câu thoại mà người con trai có thể nói và ngược lại. 
Đề nghị họ viết lên mỗi mảnh giấy một câu thoại và gập chúng lại. Mỗi câu 
thoại chỉ được là 1 câu duy nhất và có thể chi tiết cụ thể, ví dụ như người 
mẹ nói “Con làm ơn hãy đến thăm một trung tâm thông tin di cư trước khi con 
đưa ra quyết định.”, hoặc có thể chung chung, ví dụ như người con trai nói 
“Con muốn thực hiện ước mơ của con.”

• Tập hợp các mảnh giấy đã được gập vào của mỗi đội và để riêng chúng với 
nhau. Đề nghị mỗi đội chọn một diễn viên để đóng vai mà đội của họ được 
chỉ định và quyết định nhân vật họ đóng là người như thế nào – ví dụ: người 
này sống ở đâu, bao nhiêu tuổi, trình độ học vấn thế nào? Những thông 
tin này nên được các diễn viên sử dụng để khắc hoạ nhân vật họ sẽ đóng. 

• Mời hai diễn viên tiến lên phía trước và những thành viên khác tập trung 
xung quanh.
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• Đề nghị người mẹ đứng một bên và người con trai đứng một bên.

• Rải các mảnh giấy có các câu mà người con có thể nói ở gần phía người con 
đứng và những dải giấy viết các câu mà người mẹ có thể nói ở xung quanh 
gần chỗ người mẹ đứng.Mời hai diễn viên bắt đầu diễn hoạt cảnh người con 
và người mẹ nói chuyện về khát khao đi lao động nước ngoài của người con. 

• Trong bất kỳ thời điểm nào khi hoạt cảnh đang diễn ra, khán giả có thể 
hô “Mẹ” hoặc “Con trai”, và lúc đó, khi nghe vai của mình được gọi lên thì 
người đó ngay lập tức phải nhặt một trong năm mảnh giấy có ghi câu thoại 
của mình lên và sử dụng câu được viết trên mảnh giấy đó cho lời thoại ngay 
tiếp theo của mình trong hoạt cảnh làm sao cho phù hợp (hoặc ít nhất là 
cố gắng lồng ghép sao cho có nghĩa!). 

• Tiếp tục cho tới khi cả 5 câu thoại cho người mẹ và người con trai đã được 
nhặt lên và sử dụng hết. 

Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn nhận thấy điểm gì từ những câu thoại người mẹ nói? Còn những câu 
người con trai nói thì thế nào? Họ bộc lộ cảm xúc của họ như thế nào về 
vấn đề di cư?

• Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau buổi nói chuyện đó?

• Vì sao việc nói chuyện với các thành viên trong gia đình về việc di cư là 
quan trọng?

Lưu ý: Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Vật dụng 
cần chuẩn 
bị

Đồ nội thất và các vật dụng bất kỳ trong không gian lớp học có 
thể được sử dụng làm đạo cụ cho hoạt cảnh.
Thay vì việc hô to “Mẹ” hay “Con trai”, mỗi đội có thể có một 
thiết bị tạo tiếng động và tiếng động của mỗi đội có thể được sử 
dụng như dấu hiệu báo hiệu cho các diễn viên của hai đội biết và 
nhặt câu thoại của mình lên. 
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#20 

Bước 1. Giới thiệu và tìm hiểu kiến thức của người tham gia

Người điều hành hỏi người tham gia:

• Bạn hoặc người thân của bạn đã từng có ý định di cư? Đâu là lý do bạn/ 
người thân bạn quyết định di cư?

• Theo bạn, còn những điều gì có ảnh hưởng tới quyết định di cư của một 
ai đó? 

Người điều hành tóm tắt các ý kiến và nói rằng, mỗi quyết định đều có những 
nguyên nhân của nó, việc di cư cũng vậy. Hoạt động “Ra đi hay trở lại” sẽ giúp 
chúng ta hiểu được những yếu tố “kéo” và “đẩy” có tác động như thế nào đối với 
các quyết định di cư.

Bước 2. Thực hiện

Người điều hành hướng dẫn người chơi thực hiện hoạt động thông qua việc:

Hiểu được những yếu tố “kéo” 
và “đẩy” có tác động như thế 
nào đối với các quyết định di cư 
và những rủi ro gắn liền với nô lệ 
thời hiện đại. 

/

Đảm bảo người tham gia hiểu 
rõ họ sẽ phải tương tác với 
nhau về mặt thể chất nhiều 
hay ít.

Trong nhà 
hoặc 
ngoài trời

30 phút

10 - 20
người

RA ĐI HAY Ở LẠI
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• Mời 2 người tình nguyện lên diễn tình huống giữa một người có nguyện 
vọng di cư và một người bạn, người bạn này đang cố gắng thuyết phục bạn 
mình rằng di cư không phải là một ý hay. 

• Người có nguyện vọng di cư phải cố gắng đưa ra các lý do để đi trong khi 
người bạn thì lại cố gắng đưa ra các lý do để ở lại. 

• Tạo không gian cho hai diễn viên có thể diễn tình huống này trong khi 
những thành viên còn lại tập trung xung quanh. 

• Chỉ định một chỗ gần nơi hai diễn viên diễn tình huống làm cánh cửa (hoặc 
có thể sử dụng một cánh cửa thật nếu hoạt động diễn ra ở trong nhà). 

• Nếu người có nguyện vọng di cư có thể tìm cách bước qua cánh cửa mà 
không bị những lý do người bạn đưa ra khiến họ ở lại, thì vở diễn coi như 
kết thúc. Mỗi lần người có nguyện vọng di cư cố gắng tiến về phía cánh cửa 
thì anh/chị ấy phải dừng lại nếu người bạn đưa ra được một lý do kéo anh/
chị ấy ở lại, và anh/chị ấy chỉ có thể tiếp tục tiến về phía cánh cửa nếu anh/
chị ấy có thể đưa ra được một lý do mới để đi. 

• Lặp lại tình huống với những diễn viên mới nếu thời gian cho phép. 
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Bước 3. Thảo luận

Người điều hành đặt một số câu hỏi để thảo luận với người tham gia:

• Bạn đã nghe được những lý do gì để di cư?

• Bạn đã nghe được những lý do gì để ở lại?

• Những lý do nào bạn thấy thuyết phục nhất? Tại sao?

• Bạn đã bao giờ thuyết phục ai đó đi di cư hay không di cư chưa? Cuộc hội 
thoại đó diễn ra như thế nào?

Lưu ý. Điều chỉnh theo điều kiện thực tế

Nhiệm vụ Sử dụng ràng buộc về thời gian để làm hoạt động khó thêm khi 
mà các diễn viên chỉ có 5 phút để thực hiện hoạt cảnh. Nếu 
người có nguyện vọng di cư không ra khỏi cửa trước khi hết thời 
gian thì người bạn đã thuyết phục anh/chị ấy ở lại thành công và 
ngược lại. 

Vật dụng 
cần chuẩn bị

Nếu bạn có màn hình, có thể chia sẻ danh sách những yếu tố 
mang tính dễ bị tổn thương để mọi người có thể nhìn thấy vì 
những yếu tố này có thể được sử dụng làm lý do cho việc ra đi 
hay ở lại. 

Con người Nếu bạn muốn có nhiều người tham gia hơn thì có thể để hai 
diễn viên gọi thêm những người khác, ví dụ mẹ của người có 
nguyện vọng di cư, bạn gái hay bạn trai của người bạn, v.v. 
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MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ NÔ LỆ 
THỜI HIỆN ĐẠI VÀ DI CƯ
12 sự thật về nạn nô lệ thời hiện đại và di cư

Nạn nô lệ thời hiện đại là một từ có ý nghĩa rộng và bao trùm, thường dùng để 
chỉ chung nhiều hình thức khác nhau của các hành vi bóc lột và ngược đãi. Nô lệ 
thời hiện đại bao gồm lao động cưỡng bức, lao động gán nợ, hôn nhân cưỡng ép, 
nô lệ và các hình thức tương tự nô lệ, và mua bán người.

Vào thời điểm bất kỳ trong năm 2016, ước tính có đến 40,3 triệu người là nạn nhân 
của nạn nô lệ thời hiện đại, bao gồm 24,9 triệu người là nạn nhân của lao động 
cưỡng bức và 15,4 triệu người là nạn nhân của hôn nhân cưỡng ép. (nguồn: Chỉ số Nô 
lệ Toàn cầu  https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/).

Nam giới, nữ giới và trẻ em đều có thể trở thành nạn nhân của nô lệ thời hiện 
đại, tuy nhiên, phụ nữ và trẻ em gái chiếm tới 71% tổng số nạn nhân. (nguồn: Báo 
cáo Di cư Toàn cầu của IOM, 2020, https://worldmigrationreport.iom.int/).

Số người di cư quốc tế ước tính đạt xấp xỉ 272 triệu người trên toàn cầu, và 2/3 
trong số họ là người di cư lao động. (nguồn: Báo cáo Di cư Toàn cầu của IOM, 
2020, https://worldmigrationreport.iom.int/).

Năm 2019, ước tính nam giới chiếm 52% và nữ giới chiếm 48% tổng số 
người di cư quốc tế. (nguồn: Báo cáo Di cư Toàn cầu của IOM, 2020, https://
worldmigrationreport.iom.int/).

Di cư qua các kênh hợp pháp giúp hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của nô lệ 
thời hiện đại. Các kênh hợp pháp bao gồm: sử dụng dịch vụ xuất khẩu lao động 
của đơn vị tuyển dụng có giấy phép, có hộ chiếu, thị thực và giấy phép lao động 
hợp lệ, và làm việc tại các đất nước chào đón người lao động Việt Nam.

Người di cư ra nước ngoài và trong nước đều phải gánh chịu tác động vô cùng 
nặng nề do đại dịch COVID-19 gây ra như mất việc làm, bị hạn chế đi lại, bị trục 
xuất khỏi nơi cư trú, và bị phân biệt đối xử. Điều này càng làm trầm trọng hơn 
những rủi ro bị tổn thương vốn đã gắn liền với người di cư, đồng thời khiến họ 
phải đối mặt với nguy cơ cao trở thành nạn nhân của lao động gán nợ, nô lệ, mua 
bán người và bóc lột, đặc biệt là đối với nhóm phụ nữ và trẻ em gái. Theo kết quả 
của một khảo sát thực hiện năm 2020 với sự tham gia của 2,000 người di cư Việt 
Nam, bao gồm cả người di cư trở về và người di cư tiềm năng, gần 82% cho biết 
đại dịch đã ảnh hưởng rất lớn đến quyết định di cư của họ. (nguồn: Báo cáo khảo 
sát của IOM Việt Nam, https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/
iom_viet_nam_sitrep_edited_final.pdf).

1

2

3

4

5

6

7

116 Nghĩ trước bước sau

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/highlights/
https://worldmigrationreport.iom.int/
https://worldmigrationreport.iom.int/
https://worldmigrationreport.iom.int/
https://worldmigrationreport.iom.int/
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_viet_nam_sitrep_edited_final.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/iom_viet_nam_sitrep_edited_final.pdf


Theo ước tính, trong giai đoạn từ 2012 đến 2016, đã có hơn 400,000 người Việt 
Nam là nạn nhân của nạn nô lệ thời hiện đại (bao gồm bóc lột sức lao động, hôn 
nhân cưỡng ép, và nô lệ tình dục). (nguồn: Chỉ số Nô lệ Toàn cầu https://www.
globalslaveryindex.org/).

Tính đến năm 2019, ước tính khoảng 5,6% trẻ em tại Việt Nam có thể đã có 
những trải nghiệm liên quan đến mua bán trẻ em. Trẻ em trai và trẻ em gái tại 
Việt Nam có nguy cơ bị mua bán tương đương nhau. (nguồn: CORAM, UNICEF và 
ILLSA, 2019, Thắp sáng Hy vọng: Di cư, bóc lột và mua bán trẻ em và thanh niên 
tại Việt Nam).

Trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục là một trong hai nước nguồn với 
số nạn nhân nô lệ thời hiện đại cao nhất tại Vương quốc Anh. Năm 2020, đã 
có tổng cộng 653 công dân Việt Nam nghi là nạn nhân của nạn nô lệ thời hiện 
đại được chuyển đến Cơ chế Chuyển tuyến Quốc gia của Vương quốc Anh, 
trong đó 37,7% là trẻ em. (nguồn: Bộ Nội vụ Vương quốc Anh  https://www.gov.
uk/government/statistics/modern-slavery-national-referral-mechanism-and-duty-to-
notify-statistics-uk-end-of-year-summary-2020).

Ngày càng nhiều vụ án mua bán người được ghi nhận tại Việt Nam từ thập kỷ 
1990s đến nay. Theo báo cáo của Bộ Công an, đã có 3,476 người được xác định 
là nạn nhân bị mua bán trong giai đoạn từ 2013 đến 2019. Hơn 90% trong số 
họ là phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số. (nguồn: Báo Biên phòng https://
www.bienphong.com.vn/3476-nguoi-viet-nam-la-nan-nhan-cua-nan-buon-ban-nguoi-
post378720.html).

Báo cáo Tình hình Mua bán người là báo cáo thường niên của Văn phòng Giám 
sát và Chống Mua bán người, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Báo cáo này xếp hạng chính 
phủ các nước dựa trên những nỗ lực quan sát được trong nhìn nhận và đấu tranh 
chống mua bán người. Trong ba năm liên tiếp từ 2018 đến 2020, Việt Nam được 
xếp vào Danh sách Theo dõi Nhóm 2, có nghĩa là Chính phủ Việt Nam chưa đáp 
ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để xóa bỏ mua bán người, nhưng vẫn 
đang có những nỗ lực đáng kể để đạt được mục tiêu này.
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