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Tập Trích yếu này là một nguồn tài liệu 
cho những nhà hoạch định chính sách 
của chính phủ. Nó cung cấp một tập 
hợp những điển hình thực hành tốt để 
truyền cảm hứng và hướng dẫn cho các 
chính phủ khi họ cân nhắc các chọn 
lựa để củng cố các ứng phó đối với nạn 
bóc lột trong chuỗi cung ứng. Tập trích 
yếu là một tài liệu ‘sống’ có thể được 
cập nhật và khai triển theo thời gian.
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Bộ Đặc trách Sức khoẻ và An toàn Nghề nghiệp
Bộ Nhân sinh và Tuyển dụng nhân viên
Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất 

Phòng Giám sát và Chống nạn Buôn người
Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ
Hoa Kỳ

Phân bộ Lãnh sự
Bộ Ngoại Giao
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Lời tựa
Chúng tôi rất vui mừng được thay mặt cho Tổ Công tác của Tiến trình Bali về Nạn 
Buôn người công bố Tập Trích yếu các Điển hình Thực hành tốt Chống lại sự Bóc lột 
trong chuỗi Cung ứng (Tập trích yếu) này. Tập trích yếu là một tập hợp những sáng 
kiến thực hành tốt từ các thành viên của Tổ Công Tác để hướng dẫn các hành động 
của chính phủ trong khu vực nhằm chống lại nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng. Nó 
được công bố ở mức độ ưu tiên được Tổ Công tác đồng ý trong Cuộc họp Thường 
niên 2019 và góp phần vào sự ưu tiên của các Diễn đàn Chính phủ và Doanh nghiệp, 
được trình bày rõ ràng trong các Khuyến nghị Thừa nhận, Hành động, Tiến bước 
(AAA).

1	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

Bóc lột trong chuỗi cung ứng có thể xảy ra dưới nhiều hình thức, bao gồm nạn buôn người, bắt làm nô lệ và những 
hình thức nghiêm trọng của nạn bóc lột sức lao động như bắt làm tôi mọi, lao động cưỡng bức, trói buộc nợ nần 
và lừa đảo trong tuyển dụng lao động hay dịch vụ. Điều đáng tiếc là những thủ đoạn này đang xảy ra nhiều hơn 
trước đây. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính là có trên 24 triệu người bị lừa vào bẫy lao động cưỡng bức trên 
toàn cầu, bao gồm 16 triệu người trong chuỗi cung ứng tư nhân1. Không có một quốc gia nào ngoại lệ và cũng 
không có một ngành công nghiệp hay lãnh vực nào không có nguy cơ này. 

Hơn thế nữa, đại dịch COVID-19 đã dẫn đến những rủi ro mới và cao hơn trong nạn buôn người và bóc lột trong 
khu vực. Những tác động về kinh tế của dịch bệnh COVID-19 đã làm trầm trọng thêm những động cơ của nạn 
buôn người, bao gồm tình trạng mất việc và lợi tức. Dịch bệnh COVID-19 cũng đặt ra những thử thách trong việc 
xác định ra và trợ giúp cho những nạn nhân.

Các chính phủ giữ vai trò quan trọng trong việc chống lại tình trạng bóc lột và hành động, bao gồm việc cộng tác 
với các lãnh vực tư nhân, các tổ chức quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự. Tuy nhiên, chúng ta không thể chống 
lại những tội phạm này một cách đơn độc. Chúng ta cần có sự ứng phó mạnh mẽ của khu vực và thế giới để giải 
quyết tình trạng bóc lột và để bảo vệ và giúp đỡ cho những người đang có nguy cơ trở thành nạn nhân.

Tập trích yếu này là sản phẩm của sự cộng tác và hợp tác trong vùng. Nó quy tụ những kiến thức và kinh nghiệm 
từ mười sáu quốc gia và ba tổ chức quốc tế là thành viên của Tổ Công Tác với mục đích tạo điều kiện cho việc 
chia sẻ thông tin và kiến thức về những sáng kiến chống lại tệ nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng và truyền cảm 
hứng cho các hành động của chính phủ trên quy mô toàn cầu.

Chúng tôi mong mỏi được tiếp tục công việc của mình với Tổ Công Tác và các thành viên rộng lớn hơn của Tiến 
trình Bali nhằm củng cố các ứng phó của chính phủ đối với tình trạng bóc lột trong chuỗi cung ứng và làm việc 
hướng đến một tương lai sẽ không có người nào phải là nạn nhân của những tội phạm này.

Ông Rolliansyah Soemirat Cô Vanessa Holben
Đồng Chủ Tịch Đồng Chủ Tịch 
Tổ Công tác Tiến trình Bali về  Tổ Công tác Tiến trình Bali về 
Nạn Buôn Người  Nạn Buôn Người 
Bộ Ngoại Giao  Lực lượng Biên phòng Úc 
Nam Dương Úc Đại Lợi

Thuật ngữ
Tập trích yếu này sử dụng thuật ngữ bóc lột để mô tả nạn buôn người, bắt làm nô lệ, tôi mọi, lao động cưỡng bức, 
trói buộc nợ nần và tuyển dụng lừa đảo.

Từ viết tắt và từ viết gọn

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons
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Chống Bóc lột trong Chuỗi 
Cung ứng

Hằng triệu người dân trên toàn cầu đang bị bóc lột trong 
chuỗi cung ứng hàng hoá và dịch vụ mà chúng ta bán, mua 
và tiêu dùng hằng ngày. Bóc lột trong chuỗi cung ứng có thể 
xảy ra trong mọi ngành công nghiệp và lãnh vực, bao gồm 
trong ngành sản xuất quần áo và thực phẩm, xây dựng các 
cơ sở hạ tầng như đường sá và các toà nhà và cung cấp các 
dịch vụ bao gồm dọn dẹp. Nạn bóc lột xảy ra tràn lan trong 
các chuỗi cung ứng trên tất cả các khu vực trên thế giới 
và được ước tính mang lại một lợi nhuận bất hợp pháp vào 
khoảng 150 tỷ Mỹ kim hằng năm.2 

2	 International	Labour	Organization,	“ILO	says	forced	labour	generates	annual	profits	of	US$150	billion”	20	May	2014	 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.

‘Chuỗi cung ứng’ và ‘sự minh bạch trong chuỗi cung ứng’ là gì?
Mọi chính phủ và doanh nghiệp đều có các chuỗi cung ứng. Những chuỗi cung ứng này được hình thành bởi 
những người cung cấp cho chính phủ hay các doanh nghiệp những sản phẩm và dịch vụ mà họ cần để hoạt động. 
Ví dụ, chuỗi cung ứng của một công ty thời trang bao gồm nhân công hái bông vải, công nhân chế biến bông 
thành vải, công nhân may vải thành quần áo, người lái xe tải vận chuyển thành phẩm áo quần đến cho các cửa 
tiệm của công ty thời trang và các nhân viên bán hàng trong các cửa tiệm này. Tương tự, một chuỗi cung ứng của 
chính phủ trong ngành xây dựng có thể gồm nhân công tìm nguyên vật liệu thô, công nhân chế biến nguyên vật 
liệu thô thành sản phẩm xây dựng, công nhân vận chuyển hàng hoá từ hãng xưởng đến các công trường xây dựng, 
và những công nhân xây dựng làm việc tại các công trường xây dựng.

Thông thường, những công nhân trong chuỗi cung ứng này rất dễ là nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột. Tuy 
nhiên, nhiều chính phủ và doanh nghiệp lại biết rất ít về chuỗi cung ứng của họ. Điều này gây khó khăn cho việc 
phát hiện ra nạn buôn người và bóc lột có thể xảy ra trong chuỗi cung ứng. Các chính phủ và doanh nghiệp có thể 
tìm hiểu thêm về chuỗi cung ứng của họ bằng cách thực hiện các bước để hiểu cách thức các sản phẩm và dịch 
vụ họ sử dụng được sản xuất và chuyển giao như thế nào. Điều này sẽ giúp cho chuỗi cung ứng trở nên minh bạch 
hơn và có nghĩa là những trường hợp buôn người và bóc lột có thể được xác định ra.

Quy mô và phạm vi của vấn đề
Bóc lột trong chuỗi cung ứng là một vấn đề quan trọng toàn cầu. Tổ chức Lao Động Quốc tế (ILO) ước tính là có trên 
24 triệu nạn nhân của tình trạng cưỡng bức lao động toàn cầu.3 Trong số này, 16 triệu được ước đoán bị bóc lột trong 
hệ thống cung ứng toàn cầu bao gồm các ngành công nghiệp như xây dựng, tơ sợi, nông nghiệp và giúp việc trong 
nhà.45

50% trong số những nạn nhân này bị bóc lột qua hình thức trói buộc 
nợ nần.4 

4,8 triệu nạn nhân bị bóc lột cưỡng bức tình dục và 4 triệu người bị 
lao động cưỡng bức do nhà nước gây ra.4

Phụ nữ và các em gái là những người bị ảnh hưởng một cách không 
cân xứng, bao gồm 99% số nạn nhân trong ngành công nghiệp tình 
dục thương mại và 58% trong các lãnh vực khác.4

Lao động cưỡng bức xảy ra ở mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, 
nó xảy ra thường xuyên hơn ở Á châu và vùng Thái Bình Dương.5 

3	 International	Labour	Organization,	“Forced	labour,	modern	slavery	and	human	trafficking”	2014	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4	 International	Labour	Organization,	“Ending	forced	labour	by	2030:	A	review	of	policies	and	programmes”	10	December	2018	 
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	in	Asia	and	the	Pacific”	2021	 
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.
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Những thử thách mới và tiếp diễn
Một số các điều kiện toàn cầu nhất định có thể tạo ra một lực lượng lao động dễ có nguy cơ bị các thủ đoạn bóc 
lột. Những điều kiện này bao gồm:

 � các rủi ro xung đột về địa lý, dòng người nhập cư cao, tình trạng bị dời chỗ và quản lý kém 

 � hoạt động của các doanh nghiệp được thúc đẩy bởi ‘cuộc đua xuống đáy’ nhằm sản xuất ra những hàng hoá và 
dịch vụ rẻ đến mức có thể được, và

 � bản chất ngày càng phức tạp của chuỗi cung ứng

Những điều kiện này vẫn còn là những thử thách tiếp diễn trong nỗ lực toàn cầu để giải quyết tình trạng bóc lột 
trong chuỗi cung ứng. Cùng lúc, những thử thách mới và đang xuất hiện, chẳng hạn như đại dịch COVID-19 toàn 
cầu đòi hỏi những ứng phó khẩn cấp và những giải pháp sáng tạo.

Nguy cơ về địa dư
Mọi quốc gia trên thế giới đều có thể nhạy cảm với những nguyên nhân gốc rễ hay những động lực làm gia tăng 
tính dễ bị bóc lột của người dân. Những yếu tố này có thể gồm:

 � việc phải dời chỗ, bao gồm vì xung đột hay thiên tai

 � tình trạng nghèo khổ, bao gồm vì thất nghiệp hay thiếu việc làm

 � luật lệ yếu kém

 � tình trạng bất bình đẳng và bị gạt ra ngoài lề xã hội

 � các cách thức tuyển dụng quốc tế có sai sót, và

 � những bảo vệ ở nơi làm việc kém

Các cách thức làm việc của công ty - một ‘cuộc chạy đua xuống đáy’
Các doanh nghiệp và chính phủ có thể góp phần vào sự bóc lột các công nhân bằng cách tham gia vào ‘cuộc chạy 
đua xuống đáy’ để giảm bớt chi phí và giảm bớt thời gian sản xuất và giao hàng. Khi thăm dò các biện pháp cắt giảm 
chi phí, các doanh nghiệp có thể bỏ qua những tác động về nhân quyền đối với các quyết định của họ, đặc biệt là đối 
với những công nhân dễ bị thiệt hại nhất tiềm ẩn sâu trong chuỗi cung ứng của họ.

Tương tự, trong cuộc chạy đua nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, các chính phủ có thể giảm bớt những luật lệ và việc 
thực hiện những điều kiện lao động tốt để hạ giảm chi phí lao động cho các doanh nghiệp hoạt động trong quốc gia 
đó. Thay vào đó các chính phủ có thể làm việc cùng lãnh vực tư nhân để thúc đẩy ‘cuộc chạy đua lên đỉnh’ hầu cải 
thiện các thực hành ở nơi làm việc của khắp các doanh nghiệp. Chính phủ có thể làm việc này bằng cách hỗ trợ việc 
thực hành mua hàng của doanh nghiệp nhằm cổ súy cho chuỗi cung ứng có trách nhiệm và minh bạch và bằng cách 
củng cố quy trình thu mua của lãnh vực công để khuyến khích các cách thức làm ăn có trách nhiệm.

Gợi ý: Làm việc cùng lãnh vực tư nhân để xây dựng sự hiểu biết

 �  Điều quan trọng là các chính phủ làm việc cùng lãnh vực tư nhân để thăm dò 
những cơ hội khuyến khích doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện và cải thiện 
tính minh bạch trong chuỗi cung ứng bao gồm qua những sáng kiến theo quy 
định hay không theo quy định.

 �  Các chính phủ cũng có thể làm việc cùng những nhà cung cấp của họ để giải 
quyết những nguy cơ bóc lột trong chuỗi cung ứng của lãnh vực công, bao gồm 
việc đề ra những kỳ vọng rõ ràng đối với các nhà cung cấp cho Chính phủ.

Sự phức tạp của chuỗi cung ứng
Tính chất toàn cầu của chuỗi cung ứng có nghĩa là việc tìm nguồn cung ứng, sản xuất, chế tạo và phân phối hàng 
hoá và dịch vụ có thể xảy ra ở những phần khác nhau trên thế giới. Chuỗi cung ứng toàn cầu cũng dần dần tăng 
thêm phức tạp và chuyển động nhanh hơn trước đây. Điều này có nghĩa là việc xác định ra và truy dấu chuỗi cung 
ứng có thể là việc cực kỳ khó khăn. Hầu hết các hàng hoá đều đi qua một chuỗi dài các nhà sản xuất, chế tạo, 
phân phối và nhà bán lẻ trước khi đến tay người tiêu dùng. Vì thế, tình trạng bóc lột có thể ẩn sâu trong chuỗi cung 
ứng và khó xác định hay khám phá ra. Và kết quả là, các doanh nghiệp và chính phủ có thể thường xuyên góp 
phần vào việc bóc lột mà không hề hay biết.

Đại dịch COVID-19
Đại dịch COVID-19 toàn cầu đã làm tăng cao nguy cơ bóc lột đối với những người yếu thế nhất đối với các cách 
làm ăn này, bao gồm những công nhân trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Có nhiều những yếu tố thúc đẩy sự tăng 
cao các nguy cơ bao gồm:

 � mất việc và lợi tức

 � ít hiểu biết về các quyền hạn tại nơi làm việc

 � yêu cầu làm thêm giờ quá mức để bù đắp những khoảng trống về năng lực

 � nhu cầu gia tăng do sự thiếu hụt chuỗi cung ứng, và

 � những hạn chế đi lại giới hạn khả năng của công nhân trở về quốc gia nguyên quán một cách an toàn.

Cùng lúc, những hạn chế di chuyển và tương tác giữa cá nhân cũng như những thay đổi về điều kiện của lực lượng 
lao động đã phá vỡ quy trình thẩm định rủi ro hiện tại và những kiểm soát của nó. Những yếu tố này đã kết hợp lại 
làm gia tăng nguy cơ công nhân trong chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên dễ bị bóc lột. Điều quan trọng là các chính 
phủ cũng như doanh nghiệp phải tiếp tục giám sát và cộng tác cùng nhau để giải quyết những nguy cơ gia tăng về 
tình trạng bóc lột do dịch bệnh COVID – 19 mang lại.

GỢI Ý
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Tình trạng bóc lột trong chuỗi 
cung ứng giống như thế nào?

Bóc lột là gì?
Bóc lột trong chuỗi cung ứng bao gồm nhiều cách thức bóc lột nghiêm trọng khi mà người ta sử dụng sự ép buộc, 
đe doạ hay lừa gạt để bóc lột các nạn nhân và hủy hoại hay tước đoạt quyền tự do của họ. Với các mục đích của tập 
Trích yếu này, bóc lột không bao gồm những việc như điều kiện làm việc dưới tiêu chuẩn, trả lương thấp cho công 
nhân, mặc dù những hình thức này là nguy hại và có thể hiện diện trong một số trường hợp bóc lột. Những ô bên 
dưới miêu tả việc bóc lột công nhân trông như thế nào tương phản với các tiêu chuẩn làm việc đứng đắn ra sao.

Bóc lột trong chuỗi cung ứng toàn cầu
Nhiều nạn nhân của bóc lột trên thế giới bị bóc lột trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bóc lột có thể xảy ra ở mọi giai 
đoạn trong chuỗi cung ứng, bao gồm:

 � sản xuất nguyên vật liệu

 � chế tạo và hoàn thiện sản phẩm

 � cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như các dịch vụ dọn dẹp và an ninh

 � vận chuyển hay giao hàng hoá trên khắp thế giới, và

 � hủy bỏ, phá vỡ hay loại bỏ những hàng hoá không còn sử dụng nữa.

Bóc lột cũng có thể xảy ra ở bất kỳ điểm nào trong chu kỳ lao động bao gồm điểm tuyển dụng, bất kỳ lúc nào trong 
thời gian làm việc và ngay cả khi thôi việc. Mặc dù nhiều cách thức bóc lột có thể hiện ra trong chuỗi cung ứng, tuy 
nhiên có một số đặc tính chính có thể cho thấy nguy cơ cao hơn của nạn bóc lột. 

 � Nguy cơ trong lãnh vực và ngành công nghiệp: Một số lãnh vực và ngành công nghiệp có thể có nguy cơ bóc lột 
cao do đặc tính, sản phẩm và quy trình. Thí dụ những ngành công nghiệp được công nhận có nguy cơ cao toàn 
cầu bao gồm khai thác khoáng sản, tơ sợi và thời trang, đánh bắt thủy hải sản, điện tử, dọn dẹp và nông nghiệp.

 � Nguy cơ sản phẩm và dịch vụ: Một số sản phẩm và dịch vụ nhất định có nguy cơ bóc lột cao bởi vì cách thức 
chúng được sản xuất, cung cấp hay sử dụng.

 � Nguy cơ địa lý: một số quốc gia có thể có nguy cơ bóc lột cao hơn do quản lý kém, luật pháp lỏng lẻo, xung đột, 
tham nhũng, sự dời chỗ, nhà nước không bảo vệ được nhân quyền, dòng người nhập cư cao và những yếu tố 
kinh tế xã hội như nghèo đói hay phân biệt đối xử tràn lan.

 � Nguy cơ doanh nghiệp: Bản chất của một mô hình chuỗi cung ứng của một thực thể đặc biệt nào đó có thể tạo 
ra nguy cơ bóc lột cao hơn. Thí dụ, sự tuỳ thuộc rộng rãi vào việc cho thầu lại và sử dụng các nhà tuyển dụng 
lao động có thể gia tăng nạn buôn người và nguy cơ bóc lột.

CÁC HÌNH THỨC BÓC LỘT 
CÔNG NHÂN

 � Công nhân không thể từ 
chối hay ngừng làm việc 
vì bị ép buộc, đe doạ hoặc 
lừa gạt hay nợ nần

 � Công nhân bị tước đoạt 
quyền tự do cá nhân

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC NGUY 
HIỂM HAY DƯỚI TIÊU CHUẨN

 � Công nhân có thể từ chối 
hay ngừng làm việc nhưng 
làm như vậy có thể đưa 
đến những thiệt hại

 � Công nhân không được trả 
lương công bằng và không 
nhận được một vài hay tất 
cả các quyền được hưởng

 � Công nhân được yêu cầu 
làm việc số giờ quá mức

 � Nơi làm việc không an toàn

CÔNG VIỆC ĐỨNG ĐẮN

 � Quyền lợi của công nhân 
được tôn trọng

 � Công nhân được tự do từ 
chối hay ngừng làm việc

 � Công nhân được trả lương 
công bằng (ít nhất là mức 
lương tối thiểu)

 � Nơi làm việc an toàn
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Các trường hợp nghiên cứu trong các lãnh vực đặc biệt 
Những trường hợp nghiên cứu giả định trong những lãnh vực đặc biệt dưới đây cung cấp những điển hình về các 
hoạt động bóc lột xảy ra hằng ngày trên chuỗi cung ứng toàn cầu và nêu bật một số các khó khăn trong việc xác 
định ra và ứng phó với các thực hành này. Những lãnh vực được trình bày trong những trường hợp nghiên cứu 
thường được cho là có nguy cơ cao về sự bóc lột kể cả lao động cưỡng bức.

Lãnh vực Vận chuyển – Trường hợp Nghiên cứu

Lãnh vực vận chuyển cho thấy những thử thách đặc thù trong việc chống lại sự 
bóc lột. Những người đi biển thường đặc biệt có nguy cơ bị bóc lột do thời gian 
bị cách ly về thể xác và địa lý quá dài, cũng như việc phải thường xuyên đến 
các nước ngoài. Những cơ chế về thi hành luật lệ trong ngành công nghiệp vận 
chuyển thường có khuynh hướng yếu kém. Thêm vào đó, mối lo sợ đối với việc 
báo cáo hay thiếu hiểu biết về cơ chế báo cáo có sẵn có nghĩa là con số thực sự 
những người đi biển cần được trợ giúp cao hơn nhiều so với những dữ kiện cho thấy. Những tàu mang cờ 
ngoại quốc hoạt động trong hải phận của một quốc gia cho thấy những nguy cơ cao hơn, do quốc gia chủ 
nhà thường không điều tra các điều kiện trên tàu.

Thí dụ: Simple Shipping là một công ty vận chuyển thùng hàng toàn cầu, cung cấp dịch vụ vận chuyển 
hàng hoá bằng đường biển cho một số các công ty lớn. Sau khi nhận được tin mật báo, một trong những 
tàu chở hàng của Simple Shipping bị giữ lại tại một cảng. Khi những nhà điều tra lên tàu, các thành viên 
của thủy thủ đoàn báo cáo là họ phải uống nước biển vì trên tàu không có nước ngọt để uống. Họ cũng 
báo cáo là đã bị buộc phải ăn những thức ăn không thể ăn được. Không một thuỷ thủ nào trên tàu được 
trả lương trong 12 tháng qua. Họ không thể rời tàu vào bất kỳ lúc nào ngay cả khi tàu cập bến và đầu tiên 
để có được công việc họ đã phải trả những khoản phí đáng kể.

Lãnh vực Xây dựng – Trường hợp Nghiên cứu

Chuỗi cung ứng dài, nhiều tầng và tỷ lệ cho thầu lại cao trong lãnh vực xây dựng 
có thể đưa đến kết quả khó nhìn thấy được và ít kiểm soát đối với nhà cung cấp 
và cách thức tuyển dụng và sử dụng lao động của những nhà thầu phụ. Việc sản 
xuất nhiều loại vật liệu sử dụng trong xây dựng cũng có thể liên quan đến nguy cơ 
bóc lột đáng kể, bao gồm gạch, đá, bê tông và sắt thép tái chế biến. Một tỷ lệ cao 
lao động trong các dự án xây dựng có thể đến từ các lao động nhập cư tay nghề 
thấp dễ có nguy cơ bị bóc lột.

Thí dụ: Construction Corps là một công ty xây dựng lớn chuyên xây dựng đường sá và cầu đường xe lửa. 
Các chương trình xây dựng cầu của Construction Corps thường chú trọng vào những thành phần được 
chế tạo sẵn bên ngoài công trường làm từ thép và bê tông. Chuỗi cung ứng những sản phẩm tiền chế này 
cho Construction Corps bao gồm những bãi phá huỷ tàu ở nước ngoài tại những vùng duyên hải. Những 
bãi phá hủy tàu này đang sử dụng lao động cưỡng bức để tái chế thép phế liệu thành thép sản xuất mà 
Construction Corps không hề hay biết. Khi những cách thức làm ăn này được báo cho Construction Corps 
biết, những cuộc điều tra cho thấy Construction Corps đã không thể xác định được những thành phần vật 
liệu làm cầu nào của họ được sản xuất bởi lao động cưỡng bức.

Lãnh vực điện tử – Trường hợp Nghiên cứu 

Chuỗi cung ứng trong lãnh vực điện tử đặc biệt phức tạp và thường bao gồm 
nhiều cấp độ trong việc cho thầu lại ở nước ngoài để sản xuất và chế tạo hàng 
điện tử. Việc này có thể khiến cho các doanh nghiệp khó có thể nhìn thấy được 
toàn bộ chuỗi cung ứng của họ và gia tăng nguy cơ bóc lột bao gồm lao động 
cưỡng bức. Thêm vào đó việc sử dụng ngày càng nhiều cơ quan tuyển dụng lao 
động thứ ba có thể làm tăng khả năng công nhân có nguy cơ bị bóc lột.

Thí dụ: Một công ty đa quốc gia đã ký kết một hợp đồng mới với công ty điện tử lớn, Everyday Electronics, 
để cung cấp máy vi tính, máy tính xách tay và màn hình cho tất cả các văn phòng của họ trên toàn cầu. 
Everyday Electronics cho thầu việc chế tạo lại cho ElectroStack, một công ty đặt tại một nước thứ ba. 
Một tổ chức phi chính phủ địa phương tại quốc gia thứ ba đã khám phá thấy rằng các công nhân của 
ElectroStack đã bị dụ dỗ từ những quận hạt khác bởi các công ty tuyển dụng thứ ba với những hứa hẹn 
rằng họ sẽ được trả lương cao, việc làm ổn định, và có nhiều cơ hội tốt. Tất cả công nhân đều đã phải 
trả những khoản tiền lớn cho các nhà tuyển dụng để bảo đảm họ được sang quốc gia chủ nhà và được 
ElectroStack tuyển dụng. Họ được cho biết là các nhà tuyển dụng sẽ thu xếp thị thực làm việc và lo chỗ 
ăn ở cho họ khi đến nơi. Tuy nhiên, khi các công nhân đến, hộ chiếu của họ bị lấy đi và họ bị buộc phải 
ở cùng nhau trong những căn phòng nhỏ với hằng chục người khác trong điều kiện sinh hoạt tệ hại. Họ 
không được cấp thị thực làm việc đúng và được cho biết nếu họ tìm cách bỏ đi, ElectroStack sẽ báo cáo 
họ với cảnh sát về tội vi phạm luật nhập cư.

Gợi ý: Giải quyết những cách thức hoạt động có thể tạo điều 
kiện cho sự bóc lột

Các chính phủ có thể thực hiện các bước để giải quyết những cách thức trong các 
hoạt động và chuỗi cung ứng có thể gây ra hay góp phần vào việc bóc lột, bao gồm:

 � tính phí tuyển dụng với công nhân

 �  buộc chỗ ở của công nhân với tình trạng nhân dụng của họ

 � tịch thu giấy tờ tuỳ thân, như hộ chiếu

 � ấn định thời gian hoàn tất sản phẩm không thể làm nổi và việc thực hành mua hàng, 
và

 � trả lương thấp bao gồm cả việc trừ lương bất hợp pháp

GỢI Ý
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Lãnh vực Tơ sợi – Trương hợp Nghiên cứu

Trên bình diện toàn cầu, ngành công nghiệp tơ sợi được công nhận là lãnh vực 
có nguy cơ bị bóc lột cao do các nguy cơ liên quan đến việc sản xuất nguyên vật 
liệu và việc xử lý tiếp theo những nguyên vật liệu này. Trong chuỗi cung ứng tơ 
sợi, những gì quan sát được bị hạn chế do tình trạng cho thầu lại tràn lan hoặc 
đôi khi không được phép và điều này đã gây khó khăn cho việc xác định ra các 
cách thức làm ăn có tính chất tội phạm. Báo cáo về Chỉ số Nô lệ Toàn cầu năm 
2018 của Tổ chức Walk Free đã ước tính là các quốc gia trong khối G20 đã nhập khẩu trên 127 tỷ đô-la trị 
giá hàng may mặc trong đó có nhiều nguy cơ được sản xuất bởi lao động cưỡng bức.

Thí dụ: Umbrella Uniforms là một công ty may mặc cung cấp đồng phục cho một số các doanh nghiệp 
lớn bao gồm chuỗi bán thức ăn nhanh và các nhà bán lẻ. Umbrella Uniforms ký kết với một số nhà thầu 
phụ ở nước ngoài để cung cấp đồng phục cho họ. Để cắt giảm tối đa chi phí, Umbrella Uniforms thường 
xuyên thay đổi nhà thầu và thường sử dụng các hợp đồng ngắn hạn để hoàn thành các đơn đặt hàng lớn. 
Một cuộc điều tra đã cho thấy là một trong những nhà thầu phụ của Umbrella Uniforms đang sản xuất 
đồng phục trong những hãng xưởng có nhiều lao động cưỡng bức. Những đồng phục sau đó được nhà 
cung cấp gắn nhãn sai lạc là đã được sản xuất ở một quốc gia khác.

Các chính phủ ở trong tư thế đặc thù để triển khai và thực 
hiện khung pháp lý hầu chống lại tình trạng bóc lột trong 
chuỗi cung ứng. Có một số các luật lệ và tiêu chuẩn quốc 
tế có thể hướng dẫn các nỗ lực của Chính phủ để triển 
khai các khung này và chống lại tình trạng bóc lột trong 
chuỗi cung ứng.

Định nghĩa bóc lột trong ngữ 
cảnh quốc tế

Gợi ý: Cân nhắc cách thức quý vị có thể có lợi từ chuyên 
môn của bên thứ ba

 � Các chính phủ có thể suy nghĩ về những nơi nào họ có thể rút ra được những 
chuyên môn về chủ đề để cải thiện những ứng phó toàn diện đối với tình trạng 
bóc lột, bao gồm sự cộng tác với các tổ chức trong ngành công nghiệp, các sáng 
kiến của nhiều bên liên quan, các tổ chức quốc tế, các chuyên viên của những tổ 
chức phi chính phủ và nghiệp đoàn.

GỢI Ý
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Nghị định thư về Ngăn ngừa, Trấn áp và Trừng phạt nạn Buôn người, 
Đặc biệt là Phụ nữ và Trẻ em
Nghị định thư về Ngăn ngừa, Trấn áp và Trừng phạt nạn Buôn người Đặc biệt là Phụ nữ và Trẻ em (Nghị định thư TIP) 
bổ sung cho Công ước Quốc tế chống Tội phạm Xuyên Quốc gia.6 Đây là phương tiện quốc tế chính để hướng dẫn 
việc ứng phó của các chính phủ đối với nạn buôn người. Nghị định thư TIP cung cấp những hướng dẫn quan trọng 
cho Nhà nước về việc thiết lập và thực hiện các ứng phó hiệu quả chống lại tội phạm buôn người bao gồm trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nghĩa vụ chính
Nghị định thư TIP gồm có hai mươi điều khoản.  Những nghĩa vụ chính cho các Quốc gia gồm:

Chấp thuận những luật lệ và các biện 
pháp khác để hình sự hoá nạn buôn 
người và bảo đảm trách nhiệm hình sự 
được mở rộng với:

 � ý đồ phạm tội buôn người

 � tham gia như đồng loã trong một vụ 
buôn người, và

 � tổ chức hay ra lệnh cho người khác 
phạm tội buôn người

Hình sự hoá các hình thức bóc lột dính 
líu đến nạn buôn người, bao gồm:

 � trói buộc nợ nần

 � lao động cưỡng bức

 � bóc lột tình dục, và

 � lấy nội tạng không được sự đồng 
thuận.

Giải quyết đòi hỏi muốn bóc lột thúc 
đẩy tội phạm buôn người và những 
động lực làm gia tăng nguy cơ phạm tội 
buôn người.

Cộng tác với các tổ chức xã hội dân 
sự và các bên liên quan phi chính phủ 
để thiết lập các chính sách, chương 
trình và các biện pháp thích hợp khác 
để chống lại và ngăn ngừa nạn buôn 
người.

Cung cấp trợ giúp và bảo vệ cho nạn nhân, gồm những cách như:

 � bảo vệ nhân thân của họ, sự riêng tư và nhân quyền được thế giới công nhận

 � cung cấp bảo vệ về thể xác, bảo vệ không để trở thành nạn nhân lần nữa và những phương 
tiện phục hồi thể xác, tâm lý và xã hội cần thiết

 � thực hiện những biện pháp có thể giúp cho nạn nhân xin được bồi thường về những tổn thất 
đã phải chịu đựng, và

 � tạo điều kiện hồi hương nạn nhân với bảo đảm cần thiết cho sự an toàn của họ.

6	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Protocol	to	Prevent,	Suppress	and	Punish	Trafficking	in	Persons	Especially	Women	
and	Children,	supplementing	the	United	Nations	Convention	against	Transnational	Organized	Crime”	15	November	2000.

ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
Công ước Liên quan Lao động Cưỡng bức hay Bắt buộc 1930 (Số 29) (Công ước về Lao động Cưỡng bức) là một 
trong tám công ước cơ bản của ILO..7 Công ước Lao động Cưỡng bức cung cấp những hướng dẫn quan trọng cho 
các Quốc gia về việc củng cố những nỗ lực của họ nhằm chống lại nạn lao động cưỡng bức dưới tất cả mọi hình 
thức của nó.

Các nghĩa vụ chính

Trấn áp việc sử dụng lao động 
cưỡng bức hay bắt buộc dưới 

mọi hình thức trong khoảng thời 
gian ngắn nhất có thể.

Bảo đảm các hình phạt do luật 
pháp đề ra là hiệu quả và được 

thực thi nghiêm ngặt.

Trừng phạt nạn lao động cưỡng 
bức hay bắt buộc như một tội 

phạm hình sự.

P029 – Nghị định thư 2014 đối với Công ước về Lao động Cưỡng bức 1930
Nghị định thư này đòi hỏi các Quốc gia Thành viên cung cấp các bảo vệ và những khắc phục hiệu quả, bao gồm 
bồi thường, cho nạn nhân của lao động cưỡng bức. Nó cũng đòi hỏi các Quốc gia phải triển khai một chính sách 
quốc gia và kế hoạch hành động để trấn áp hiệu quả và bền vững đối với tình trạng lao động cưỡng bức hay bắt 
buộc. Khuyến nghị 203 kèm theo bao gồm các biện pháp bổ sung về vai trò của lãnh vực tư nhân và giải quyết nạn 
lao động cưỡng bức trong các hoạt động của họ.

ILO C189, Công ước về Người Lao động Giúp việc Trong nhà, 2011
Công ước về Người Lao động Giúp việc Trong nhà đề ra các tiêu chuẩn lao động cho người giúp việc trong nhà và 
được thực thi vào tháng Chín năm 2013. Công ước quy định rằng người lao động phải được hưởng những giờ nghỉ 
mỗi ngày và hằng tuần, được hưởng mức lương tối thiểu và được quyền chọn nơi sinh sống và nghỉ ngơi của họ. 
Công ước cũng quy định rằng các Quốc gia phê chuẩn phải có các biện pháp bảo vệ chống lại tình trạng bạo lực 
và buộc tuân theo độ tuổi tối thiểu, đồng nhất với độ tuổi tối thiểu của các loại việc làm khác. 

Các Nguyên tắc Chỉ đạo của Liên hiệp quốc về Doanh nghiệp và Nhân 
quyền
Các nguyên tắc Chỉ đạo của Liên hiệp Quốc về Doanh nghiệp và Nhân quyền (UNGPs) 8 là một tiêu chuẩn toàn cầu 
được Uỷ hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phê duyệt vào năm 2011. Với 31 nguyên tắc, UNGPs nhằm trợ giúp cho 
việc thực hiện khung “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” của Liên Hiệp Quốc. UNGPs cung cấp cho các Quốc gia 
và doanh nghiệp những hướng dẫn quan trọng về cách thức hình thành những hoạt động doanh nghiệp tốt và xây 
dựng trách nhiệm công ty. Sự kết hợp hiệu quả của UNGPs vào cách hoạt động của doanh nghiệp có thể giúp tạo 
ra một môi trường có lợi cho sự tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.

7	 International	Labour	Organization,	“Forced	Labour	Convention,	1930	(No.	29)”	28	June	1930.
8	 United	Nations	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	“Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights”	2011	 

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
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Các Tiêu chuẩn Chính
UNGPs đề ra các tiêu chuẩn rõ ràng cho Quốc gia bao gồm những điều dưới đây:

Công nhận những nghĩa vụ hiện tại của Quốc gia theo  công pháp quốc tế để duy 
trì và bảo vệ nhân quyền và những quyền tự do cơ bản, bao gồm:

 � bảo vệ chống lại các doanh nghiệp vi phạm nhân quyền

 � thực hiện những bước thích hợp để ngăn ngừa, điều tra, trừng phạt và chấn 
chỉnh những vi phạm nhân quyền qua các chính sách, luật lệ, quy định và xét xử 
hiệu quả.

 � đề ra những kỳ vọng rõ ràng rằng các doanh nghiệp phải tôn trọng nhân quyền

 � thi hành các luật lệ đòi hỏi doanh nghiệp phải tôn trọng nhân quyền

 � cung cấp các hướng dẫn cho doanh nghiệp về cách thức tôn trọng nhân quyền 
và khuyến khích họ giao lưu về cách họ giải quyết các tác động về nhân quyền 
như thế nào, và

 � thực hiện các giám sát cần thiết và thích hợp đối với các hoạt động của doanh 
nghiệp để bảo đảm nhân quyền được tôn trọng.

Cung cấp những tiếp cận để khắc phục hậu quả cho nạn nhân của những vụ lạm 
dụng liên quan đến doanh nghiệp, bao gồm: 

 � thực hiện những bước thích hợp để bảo đảm khi có xảy ra lạm dụng về nhân 
quyền, người bị ảnh hưởng có thể tiếp cận các khắc phục hiệu quả

 � bảo đảm tính hiệu quả của cơ chế khiếu nại pháp lý và không pháp lý trong 
nước liên quan đến các trường hợp lạm dụng nhân quyền 

 � bảo đảm những rào cản tối thiểu về pháp lý, thực tiễn và liên quan đến doanh 
nghiệp khác cho những người muốn được khắc phục, và

 � bảo đảm các cơ chế khiếu nại không pháp lý đều hợp pháp, tiếp cận được, có 
thể tiên đoán, bình đẳng, minh bạch, tương ứng với quyền lợi và là nguồn học 
hỏi liên tục.

Doanh nghiệp cũng có nghĩa vụ theo UNGPs, bao gồm:

 � thực hiện các hoạt động trách nhiệm của công ty để tôn trọng nhân quyền và 
tuân thủ các luật lệ được áp dụng

 � bày tỏ cam kết tôn trọng nhân quyền qua các tuyên bố chính sách toàn diện, 
công khai, truy cập được

 � giải quyết và đánh giá những tác động bất lợi về nhân quyền mà họ có liên 
quan, và kết hợp một cách thích đáng bất kỳ các khám phá nào từ những đánh 
giá tác động đối với tất cả các chức năng và quy trình nội bộ, và

 � thực hiện sự cẩn trọng đúng mức liên tục về nhân quyền để xác định ra, ngăn 
ngừa, giảm thiểu và chịu trách nhiệm về cách thức họ giải quyết các tác động 
bất lợi về nhân quyền.

Thuật ngữ chính: Định nghĩa và 
khái niệm
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Bóc lột Hình sự

Nạn Buôn người
Buôn người là việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp hay tiếp nhận người bằng cách lừa đảo, ép 
buộc hay các biện pháp không chính đáng khác nhằm mục đích bóc lột người đó. Nạn buôn người có thể xảy ra 
trong phạm vi quốc gia hay giữa các quốc gia. Điều 3(a) của Nghị định thư TIP quy định ba yếu tố chính của một 
tội phạm buôn người:

                Nạn buôn người

Biện pháp

Đe doạ sử dụng vũ lực

Ép buộc

Lừa đảo

Bắt cóc

Gian lận

Lạm dụng quyền lực

Lạm dụng tình trạng yếu thế

Cho hay nhận tiền hay lợi lộc

Mục đích

Bóc lột bao gồm:

 ‐ Khai thác người khác hành nghề mại dâm

 ‐ Các hình thức bóc lột tình dục khác

 ‐ Lao động hay các dịch vụ cưỡng bức

 ‐ Nô lệ hay các hoạt động tương tự nô lệ

 ‐ Tôi mọi

 ‐ Lấy nội tạng

Hành động

Tuyển dụng

Vận chuyển

Chuyển giao

Chứa chấp

Tiếp nhận người

+

+

=

Nô lệ
Công ước Liên Hiệp Quốc về Nô lệ năm 1962 định nghĩa nô lệ là tình trạng hay điều kiện của một người nào mà 
qua đó họ phải chịu áp đặt bất kỳ hay tất cả quyền hành của quyền sở hữu. Điều này bao gồm khi quyền sở hữu 
phát sinh bởi một món nợ hay một hợp đồng do nạn nhân lập ra.

Tình trạng nô lệ có thể bao gồm những tình huống mà một người nào đó:

 � mua hay bán một người khác

 � sử dụng một người hay sức lao động của họ một cách hoàn toàn không giới hạn 

 � kiểm soát mọi đường đi nước bước của một người nào, hay

 � bắt một người nào làm việc với đồng lương ít ỏi hay không được trả lương.

Làm tôi mọi
Khi một người nào không được tự do ngưng làm việc hoặc rời khỏi nơi làm việc và quyền tự do cá nhân cũng bị 
hạn chế đáng kể.

Tuyển dụng một cách lừa đảo để lao động hay làm dịch vụ
Khi một cá nhân bị lừa gạt về loại công việc họ sẽ được làm, thời gian phải ở lại, điều kiện sống hay làm việc hay 
họ được trả lương bao nhiêu.

Trói buộc vì nợ nần
Khi một cá nhân làm việc để hoàn trả một món nợ có thật hay tưởng tượng quá lớn và họ có thể sẽ không bao 
giờ có thể trả hết được. Thông thường cá nhân hầu như không kiểm soát được thời gian họ phải làm việc hay loại 
công việc nào họ phải làm để hoàn trả món nợ.

Lao động cưỡng bức
Công ước về Lao động Cưỡng bức ILO 1930 (Số 29) đã định nghĩa lao động cưỡng bức là tất cả mọi loại công việc 
hay dịch vụ mà một người nào đó không tự nguyện làm nhưng phải làm vì bị đe doạ sẽ chịu hình phạt.

Định nghĩa này gồm có ba yếu tố:

1. Công viêc hay dịch vụ đề cập đến tất cả các loại công việc xảy ra trong bất kỳ hoạt động, ngành công nghiệp 
hay lãnh vực nào kể cả trong nền kinh tế không chính thức

2. Đe doạ bất kỳ hình phạt nào đề cập đến nhiều loại hình phạt để ép buộc một người nào đó phải làm việc.

3. Không tự nguyện đề cập đến chuyện không được tự do và đồng thuận khi đã hiểu rõ của người lao động khi 
nhận một công việc và quyền tự do nghỉ làm bất cứ lúc nào của họ.
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Bảo vệ Người Lao động

Tuyển dụng công bằng và đạo đức
Tuyển dụng một cách đạo đức là quy trình chọn lựa người lao động một cách công bằng, minh bạch và theo khả 
năng. Nguyên tắc Tổng quát và Hướng dẫn hoạt động trong việc tuyển dụng công bằng của ILO quảng bá rằng 
việc tuyển dụng phải được diễn ra theo cách thức tôn trọng, bảo vệ và hoàn thành các quyền con người đã được 
thế giới công nhận.

Nguyên tắc Dhaka về Nhập cư với Nhân phẩm của Viện Nhân quyền và Doanh nghiệp là một bộ nguyên tắc được 
dựa trên quyền con người để gia tăng sự tôn trọng quyền hạn của người lao động nhập cư từ lúc tuyển dụng và 
trong suốt thời gian làm việc.

Dưới đây là những điểm nổi bật trong nguyên tắc Dhaka:

Được quyền yêu cầu khắc phục

Quyền tự do thay đổi công việc được tôn trọng và được bảo đảm an toàn khi trở về

9

10

Tất cả mọi hợp đồng của người lao động nhập cư phải rõ ràng và minh bạch2

Phải bao gồm các chính sách và thủ tục3

Không được thu giữ hộ chiếu hay giấy tờ tuỳ thân của người lao động nhập cư4

Luơng phải được trả đều đặn, trực tiếp và đúng giờ5

Quyền đại diện của người lao động được tôn trọng6

Điều kiện làm việc phải an toàn và tử tế7

Điều kiện sống phải an toàn và tử tế8

Người lao động nhập cư không phải trả lệ phí nào1

NGUYÊN TẮC CHÍNH A ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG KHÔNG PHÂN BIỆT

NGUYÊN TẮC CHÍNH B TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀU ĐƯỢC LUẬT PHÁP BẢO VỆ

Doanh nghiệp và Nhân quyền

Cẩn trọng Đúng mức
Thuật ngữ ‘cẩn trọng đúng mức’ đề cập đến trách nhiệm liên tục để thực hiện một quy trình nhằm xác định ra, 
ngăn ngừa, giảm thiểu và giải trình cho những vi phạm về nhân quyền. Những quy trình này phải bao gồm việc 
thẩm định những tác động về nhân quyền thực sự hay có thể có, kết hợp và hành động đối với những điều tìm 
thấy, truy tìm các ứng phó và giao tiếp về những cách thức giải quyết các tác động.

UNGPs khuyến nghị các quốc gia nên thực hiện các bước phụ thêm, nếu thích hợp, đòi hỏi sự cẩn trọng đúng mức 
về vấn đề nhân quyền bởi các cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp nhận trợ giúp của họ và các doanh nghiệp. 
Những loại hành động này sẽ giúp bảo vệ chống lại các trường hợp vi phạm nhân quyền bởi các cơ quan chính 
phủ và doanh nghiệp do nhà nước sở hữu hay kiểm soát, hay nhận được những trợ giúp đáng kể và các dịch vụ từ 
các cơ quan Nhà nước.

Cơ chế khiếu nại 
Cơ chế khiếu nại và khắc phục là những khái niệm chính trong UNGPs và là những phần quan trọng của sự ứng 
phó hiệu quả trong việc chống lại tội bóc lột hình sự trong chuỗi cung ứng. Cơ chế khiếu nại đề cập đến quy trình 
khiếu nại chính thức, pháp lý hay không pháp lý mà các cá nhân, người lao động hay cộng đồng bị ảnh hưởng tiêu 
cực bởi một số các hoạt động của doanh nghiệp có thể sử dụng.

UNGPs đã quy định rằng một tổ chức xác định ra là họ đã gây ra hay góp phần tạo ra các tác động bất lợi về nhân 
quyền phải cung cấp cho, hay cộng tác trong, việc khắc phục các tác động này. Việc khắc phục có thể xảy ra dưới 
nhiều hình thức kể cả thực hiện các bước để bảo đảm những tổn hại không tái diễn, xin lỗi chính thức, đền bù hay 
ngưng một số hoạt động nào đó.

Nguyên tắc Chủ nhân Đài thọ
Nguyên tắc Chủ nhân Đài thọ đòi hỏi là không một công nhân nào phải trả tiền để có được công việc; chi phí của 
việc tuyển dụng không phải do công nhân gánh chiụ mà do chủ nhân chi trả. Phí tổn và lệ phí liên quan đến việc 
tuyển dụng, di chuyển và làm thủ tục cho người lao động nhập cư đều phải do chủ nhân đài thọ từ cộng đồng quê 
nhà của họ đến nơi làm việc, cũng như chi phí liên quan đến việc hồi hương khi sự dịch chuyển chỗ ở này không 
phải là vĩnh viễn.

Việc chấp nhận Nguyên Tắc Chủ Nhân Đài thọ là việc làm đúng với UNGPs và tiêu biểu cho một bước quan trọng 
trong việc đạt được mục tiêu 8.7 Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc về một công việc tử tế cho tất cả mọi 
người. Phương thức này sẽ bảo vệ cho người lao động nhập cư và chống lại nguy cơ lao động cưỡng bức trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu.
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Có nhiều cách chính phủ có thể củng cố những ứng phó với nạn 
bóc lột trong chuỗi cung ứng. Những điều này bao gồm: 

• lãnh đạo bằng cách làm gương và khuyến khích những cách 
hoạt động tốt nhất qua việc thu mua ngay chính trong lãnh vực 
công của mình

• sử dụng đòn bẩy thị trường của chính phủ như một nhà thu 
mua chính để thúc đẩy những thay đổi tích cực

• củng cố khung pháp lý và chính sách, và

• phát triển các sáng kiến nâng cao nhận thức và xây dựng 
năng lực

Chính phủ có thể làm được gì? Lãnh đạo bằng cách làm gương và khuyến khích các thực hành tốt nhất
Chính phủ có một vị thế đặc thù để đề ra các tiêu chuẩn rõ ràng về cách thức thực hành tốt qua cách lãnh đạo 
bằng cách làm gương trong việc chống lại nguy cơ bóc lột trong chính việc thu mua của mình. Xét về mặt toàn 
cầu, các chính phủ đang cho thấy một sự cam kết ngày càng tăng đối với loại hành động chủ động này. Một 
phương thức mạnh mẽ và toàn diện của chính phủ chống lại nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng có thể được xem 
như là một điển hình của cách thức thực hành tốt cho các doanh nghiệp và tổ chức dân sự. Với tư cách là người 
thu mua một lượng lớn hàng hoá và dịch vụ, các chính phủ được khuyến khích nên xem xét nạn buôn người và bóc 
lột trong chuỗi cung ứng của việc thu mua và đầu tư của chính mình. Các chính phủ có thể thực hiện các bước để 
xác định ra những lãnh vực nào trên toàn chuỗi cung ứng của mình có thể có nguy cơ cao của nạn buôn người hay 
bóc lột. Việc xác định một cách hiệu quả những lãnh vực có nguy cơ cao này có thể cho phép chính phủ có những 
hành động có mục tiêu trong việc đánh giá và giải quyết những nguy cơ này.

Tân Tây Lan: Hướng dẫn Thực hành Công việc Đạo đức và Bền vững

Chính phủ Tân Tây lan đã soạn thảo một bộ tài liệu để tạo ảnh hưởng với các doanh nghiệp và chính phủ 
thực hiện những đối xử công bằng với người lao động qua việc sử dụng những thực hành công việc đạo 
đức và bền vững. Những nguồn tài liệu này nhắm vào giới chủ nhân, những người thu mua, bên nhượng 
quyền và những nhà tuyển dụng, chú trọng vào những tiêu chuẩn nhân dụng, lao động và nguy cơ về nhân 
quyền. Những nguồn tài liệu này cũng liên quan đến việc thực hiện luật lệ thu mua mới với kết quả rộng lớn 
hơn ‘Cải thiện điều kiện lao động của người lao động Tân Tây Lan’, gia tăng những kỳ vọng đối với doanh 
nghiệp nhằm cải thiện điều kiện cho người lao động trong những ngành công nghiệp có nguy cơ cao. 

Các nguồn tài liệu bao gồm:

Danh sách kiểm tra các Tiêu chuẩn 
Nhân dụng

Một bản danh sách kiểm tra có thể 
chỉnh sửa mà các chủ nhân có thể 
làm theo để đánh giá sự tuân thủ.

Hướng dẫn Tiêu chuẩn Nhân dụng

Hướng dẫn đi kèm theo bảng danh 
sách kiểm tra bao gồm những giải 
thích liên quan về những luật lệ có liên 
quan đến các tiêu chuẩn nhân dụng.

Các bước hữu ích

Những bước khởi đầu có thể được 
thực hiện để xác định và giảm thiểu 
tối đa những nguy cơ về quyền lợi 
lao động trong chuỗi cung ứng.

Quy trình thu mua 

Những bước có thể được thực hiện 
trong quy trình thu mua để giúp cho 
việc bảo đảm chuỗi cung ứng tuân 
thủ các tiêu chuẩn nhân dụng.

Bảng các nhân tố rủi ro

Các nhân tố rủi ro giúp xác định ra 
những lãnh vực không tuân thủ.

Bảng liệt kê những giảm bớt khó 
khăn

Những giảm bớt khó khăn để cân 
nhắc sau khi có cuộc đánh giá về 
những nguy cơ.

Hướng dẫn cho các bên nhượng 
quyền

Công cụ để giúp các bên nhượng 
quyền giám sát và quản lý rủi ro về 
tuân thủ vấn đề nhân dụng trong suốt 
thời hạn của hợp đồng nhượng quyền.

Các cân nhắc của nhà tuyển dụng

Những câu hỏi về sự cẩn trọng đúng 
mức mà các nhà tuyển dụng và môi giới 
về nhân dụng phải đặt ra trước khi đặt 
một ứng viên vào một tổ chức khác.
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Chính phủ Tân Tây Lan đã soạn thảo những nguồn tài liệu này thông qua:

Nghiên cứu về những hướng dẫn hiện có của quốc tế và địa phương.

Cộng tác với những lãnh vực có nguy cơ cao về quy trình hiện tại của họ và 
các nguy cơ trong ngành nghề.

Những điều học hỏi được từ các cơ quan chính phủ thực hiện các hoạt 
động trong quy trình thu mua.

Tham vấn với các các tổ chức đã cho thấy những cách thức thực hành tốt 
nhất. 

Thảo luận với các chuyên viên về vấn đề thu mua, con người và quyền lao 
động, và bảo hiểm.

Mục đích

Chính phủ Tân Tây Lan đã soạn thảo những tài liệu này với ý định là chúng sẽ:

 � giúp cho người sử dụng hiểu được và áp dụng các thực hành công việc đạo đức và bền vững liên quan 
đến việc đối xử với người lao động

 � nâng cao nhận thức về nhu cầu ngày càng tăng từ các bên liên quan trong việc đối xử công bằng với 
người lao động, và

 � sơ lược những phương thức mà các thực thể có thể thực hiện để bảo đảm rằng tổ chức của chính họ và 
chuỗi cung ứng đang đối xử với người lao động một cách công bằng.

Thông qua việc thực hiện hiệu quả, những tài liệu này sẽ có hiệu quả tích cực đối với sức khoẻ, sự an toàn, 
năng suất và phúc lợi của người lao động khắp thế giới.

Dự định tương lai
Các cơ quan của chính phủ Tân Tây Lan đã tận dụng những tài liệu vừa được công bố trong việc thực hiện 
thu mua dịch vụ vệ sinh. Chính phủ đang học hỏi về việc áp dụng thực tiễn hướng dẫn qua việc thông hiểu 
các tài liệu và qua việc tham gia cùng ngành công nghiệp và các cơ quan chính phủ. Những tài liệu này 
được thực hiện như một khởi điểm hữu ích cho các tổ chức có các hành động và trách nhiệm để giải quyết 
nạn bóc lột lao động trong chính tổ chức  và chuỗi cung ứng của họ. Để tiếp cận nguồn tiện ích này xin vào 
trang mạng https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/.

Bộ Doanh nghiệp, Canh tân và Nhân dụng đang tiếp tục trợ giúp cho lãnh đạo của các lãnh vực và cơ quan 
chính phủ thực hiện những tài liệu này và cũng soạn thảo thêm các hướng dẫn cho các Bên Nhượng quyền, 
Môi giới Việc làm và các nhà Tuyển dụng, các Giám đốc và các Nhà Đầu tư.

Gợi ý: Cộng tác về cách thức

 � Các chính phủ có thể nâng cao chuyên môn của các tổ chức khác để bảo vệ 
người lao động không bị bóc lột và ứng phó với những trường hợp bóc lột.

 � Chính phủ có thể tham khảo chuyên viên của các tổ chức quốc tế, các tổ chức Phi 
Chính Phủ danh tiếng, giới khoa bảng và các viên chức tuyến đầu để soạn thảo 
những ứng phó toàn diện và mạnh mẽ đối với nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng.
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Đòn bẩy của Chính phủ
Các chính phủ có đòn bẩy đáng kể để sử dụng hoạt động thu mua của họ nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực 
nơi các nhà cung cấp để bảo đảm người lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu được tiếp cận công việc tử tế và 
không bị bóc lột. Do kích cỡ và phạm vi của việc thu mua trong lãnh vực công, các chính phủ giữ vị trí đặc thù để 
thúc đẩy các cách thức hoạt động tốt ở mọi cấp chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng rộng lớn.

Cộng tác
RST được thiết lập với sự cộng tác chặt chẽ của các cơ quan Chính phủ Hoa kỳ và các đối tác tổ chức phi 
chính phủ. Chính phủ Hoa Kỳ cộng tác chủ yếu với tổ chức phi chính phủ quản lý chuỗi cung ứng, Verite, bên 
cạnh việc cộng tác cùng Made in a Free World và Viện Aspen. Trong việc phát triển RST, Chính phủ Hoa Kỳ 
và Verite thu thập ý kiến đóng góp từ những nạn nhân sống sót trong các vụ buôn người và các lãnh vực tư 
nhân khác và những bên liên quan là các tổ chức xã hội dân sự.

Hoa kỳ tài trợ cho các nỗ lực của các tổ chức Phi chính phủ và làm việc chặt chẽ với Verite để tập hợp RST 
cho các công ty, các nhà thầu liên bang, các nhân viên chuyên thu mua liên bang và ký kết hợp đồng với 
các chuyên gia, người bênh vực, nhà đầu tư, người tiêu thụ và những bên khác tìm cách giải quyết nạn buôn 
người trong chuỗi cung ứng của họ.

Dự định Tương lai
RST tiếp tục tiến hoá và mở rộng để bao gồm những ngành công nghiệp mới liên quan đến chuỗi cung ứng 
của cả chính phủ và lãnh vực tư nhân. Một bộ công cụ mới được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của lãnh 
vực an ninh tư đa dạng hiện đang phát triển. Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách tiến hành một buổi huấn 
luyện trên web để giúp đỡ cho việc tiếp thị và phân phối những công cụ mới này.

RST đã cho thấy là một công cụ có giá trị. Việc phân tích các dữ kiện cho thấy mức sử dụng của trang 
mạng đang tăng dần, bao gồm người sử dụng mới và người sử dụng trở lại từ các quốc gia trên thế giới. 
Nhằm giúp cho diễn đàn trực tuyến phản ánh các dữ liệu chính xác và luôn cập nhật, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ 
cần có được nguồn tài chánh liên tục và đóng góp của các chuyên gia về chủ đề. Muốn truy cập RST, xin 
vào trang mạng https://www.responsiblesourcingtool.org/ 

Hoa Kỳ: Công cụ Tìm nguồn Cung ứng có Trách nhiệm

Công cụ Tìm nguồn Cung ứng có Trách nhiệm của Hoa Kỳ (RST) là một diễn đàn trực tuyến bao gồm các 
nguồn tài liệu để giúp cho các nhà thầu liên bang, các viên chức thu mua và doanh nghiệp xác định ra, ngăn 
ngừa và giải quyết các nguy cơ buôn người trong chuỗi cung ứng. Văn phòng Đặc trách Nạn Buôn người 
của Hoa Kỳ công nhận rằng các công ty trong lãnh vực tư nhân và các bên liên quan khác đang nhờ được 
giúp đỡ để xác định ra, ngăn ngừa và giải quyết nạn buôn người trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Mục 
đích của việc triển khai RST là nhằm để bảo đảm các nguồn tài liệu có thể mang lợi ích và thông báo cho 
việc thu mua của cả lãnh vực công và tư.

Những đặc điểm chính của Công cụ Tìm nguồn Cung ứng có Trách nhiệm
RST bao gồm một cuộc kiểm tra chuyên sâu 11 lãnh vực chính và 43 hàng hoá có nguy cơ buôn người và 
cũng bao gồm 10 công cụ quản lý rủi ro toàn diện cũng như các công cụ phù hợp cho các lãnh vực hải sản 
và thực phẩm và thức uống. Từ khi được phát động vào năm 2016, diễn đàn này đã được cập nhật hằng 
năm, bao gồm cả việc đưa thêm vào các công cụ mới của những lãnh vực đặc biệt.

RST cung cấp cho người sử dụng nguồn thông tin miễn phí, dễ truy cập và tập trung. Qua việc khuyến khích 
sử dụng diễn đàn này, Chính phủ Hoa kỳ nhắm đến việc trợ giúp để tạo ra các chính sách vững mạnh, cải 
thiện việc sàng lọc và đánh giá và gia tăng quản lý sự tuân thủ trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những công cụ dưới đây có sẵn trực tuyến qua RST:

Mẫu Quy tắc Ứng xử.
Mẫu thoả thuận người 
bán.

Công cụ về việc thực hiện 
phỏng vấn người lao động 
nhập cư.

Mẫu để nhà cung cấp và 
nhà thầu phụ tự đánh giá.

Công cụ về việc sàng lọc 
và đánh giá các nhà tuyển 
dụng lao động.

Mẫu kế hoạch tuân thủ 
cho các Luật lệ Thu mua 
Liên bang Hoa kỳ: Chống 
lại Nạn Buôn ngưòi.

Gợi ý: Tính toán xem quý vị có thể giúp xây dựng năng lực ở đâu

 � Các chính phủ có thể thực hiện các bước để xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ, 
minh bạch và cộng tác với những nhà cung cấp cho chính phủ các hàng hoá và 
dịch vụ, bao gồm khuyến khích các nhà cung cấp công khai về những nguy cơ 
bóc lột.

 � Giao tiếp một cách rõ ràng về những kỳ vọng đối với nhà cung cấp, bao gồm việc 
đảm bảo nạn bóc lột được giải quyết cụ thể trong các hợp đồng và các cơ chế sơ 
tuyển khác

 � Triển khai một sách lược tham gia của các nhà cung cấp để giúp nhắm vào các ứng 
phó của Chính phủ bằng cách chú trọng vào những nhà cung cấp có nguy cơ cao.
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Củng cố khung pháp lý và chính sách
Các chính phủ cũng có thể thúc đẩy những thay đổi có ý nghĩa thông qua những sáng kiến về luật lệ. Các khung 
pháp lý vững chắc sẽ mang đến nền tảng cho những ứng phó mạnh mẽ và hiệu quả đối với nạn bóc lột trong chuỗi 
cung ứng. Những hành động chính mà các chính phủ có thể thực hiện để củng cố khung pháp lý bao gồm:

 � Duy trì khung tư pháp hình sự vững chắc và chế độ hình phạt chống lại nạn buôn người và bóc lột.

 � Bảo đảm khung pháp lý và chính sách có thể bảo vệ và trợ giúp cho các nạn nhân hay những người dễ có nguy 
cơ là nạn nhân của nạn buôn người và bóc lột.

 � Cân nhắc những luật lệ mới, chẳng hạn như sự minh bạch trong chuỗi cung ứng hay các luật lệ cẩn trọng đúng 
mức về nhân quyền để làm tăng trách nhiệm và tính minh bạch của doanh nghiệp.

Phạm vi bao phủ rộng rãi

Đạo luật áp dụng cho trên 3.000 
thực thể thương mại và từ thiện 
và bao gồm cả các thực thể 
nước ngoài và Úc.

Chấp thuận của Ban quản trị 
Cao cấp

Tuyên bố phải được sự chấp 
thuận của Bộ phận Quản trị 
Chính của Công ty và được đại 
diện có thẩm quyền ký.

Hướng dẫn và trợ giúp

Đơn vị Đặc trách về Nô lệ Hiện 
đại trong Doanh nghiệp trong 
Lực lượng Biên phòng Úc được 
thành lập nhằm cung cấp các 
trợ giúp và cố vấn cho các thực 
thể trình báo.

Trách nhiệm công

Những thực thể nào không tuân 
thủ Đạo luật có thể bị Tổng 
trưởng liên quan xác định công 
khai.

Nâng cao Nhận thức
Kể từ tháng Giêng năm 2019, Đơn vị đã tham gia trong hơn 150 sự kiện nâng cao nhận thức trên khắp nước 
Úc và nước ngoài. Vào tháng Sáu năm 2019, chính phủ Úc đã đăng cai một hội nghị quốc gia về vấn đề nô 
lệ hiện đại cho 400 đại biểu từ 18 quốc gia. Hội nghị đã quy tụ các chuyên gia để thảo luận về Yêu cầu Trình 
báo của Đạo luật và cách thức chính phủ và doanh nghiệp có thể làm việc cùng nhau để giải quyết tình 
trạng nô lệ hiện đại.

Đơn vị cũng cộng tác chặt chẽ trong khắp Chính phủ Úc để nâng cao nhận thức về tình trạng nô lệ hiện 
đại và xây dựng năng lực trong số các viên chức chính phủ để giải quyết những nguy cơ về nô lệ hiện đại. 
Tháng Chạp năm 2020, Chính phủ Úc đã cho ấn hành Tuyên bố về Trình trạng Nô lệ Hiện đại của Liên bang 
đầu tiên trong đó sơ lược những nỗ lực của chính phủ để đối phó với nguy cơ nô lệ hiện đại trong việc thu 
mua công.

Dự định tương lai
Đạo luật sẽ tái duyệt tính hiệu quả mỗi ba năm một lần. Điều này nhìn nhận là những nỗ lực toàn cầu chống 
lại tình trạng nô lệ hiện đại thông qua tính minh bạch trong chuỗi cung ứng vẫn hãy còn trong giai đoạn sơ 
khai và bảo đảm tính hiệu quả của Đạo luật có thể được đánh giá căn cứ theo những phát triển trong tương 
lai. Chính phủ Úc sẽ bắt đầu cuộc tái duyệt ba năm này vào năm 2022.

Úc Đại Lợi: Đạo luật về Nô lệ Hiện đại 2018

Chính phủ Úc đang chống lại tình trạng nô lệ hiện đại trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua Đạo luật Nô 
lệ Hiện đại 2018 (Cth) (Đạo luật). Đạo luật đòi hỏi hơn 3.000 doanh nghiệp lớn hoạt động trên thị trường Úc 
công bố lời tuyên bố hằng năm của họ về tình trạng nô lệ hiện đại, trình bày chi tiết những hành động của họ 
để đánh giá và giải quyết những nguy cơ xảy ra tình trạng nô lệ hiện đại. Đạo luật còn đề ra một tiêu chuẩn 
rõ ràng cho hành động của doanh nghiệp đối với vấn nạn nô lệ hiện đại và nhắm đến việc thúc đẩy thay đổi 
bằng cách buộc các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về cách thức họ quản lý các hoạt động của mình 
trong chuỗi cung ứng. Lần đầu tiên trên thế giới, Đạo luật cũng áp dụng cho Liên bang Úc, yêu cầu công bố 
hằng năm Tuyên bố về Tình trạng Nô lệ Hiện đại của Liên bang giải quyết theo cùng tiêu chuẩn đặt ra cho 
tuyên bố về nô lệ hiện đại của các doanh nghiệp.

Triển khai Đạo luật
Chính phủ Úc đã triển khai đạo luật qua tiến trình cộng tác và tham khảo sâu rộng với cộng đồng trong 10 
tháng. Những tham khảo này bao gồm các tài liệu thảo luận chi tiết, 99 bản đệ nạp từ các bên liên quan và 
16 cuộc tham khảo bàn tròn với trên 170 doanh nghiệp và chuyên viên của các tổ chức xã hội dân sự. Úc 
đang hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự để thực thi Đạo luật thông qua Đơn 
vị Đặc trách về Nô lệ Hiện đại trong Doanh nghiệp (Đơn vị) trong lực lượng Biên phòng Úc. Đơn vị cũng làm 
việc với các doanh nghiệp và các chuyên gia trong các tổ chức xã hội dân sự để soạn thảo hướng dẫn cho 
các thực thể báo cáo về cách thức tuân thủ luật lệ.

Những đặc điểm chính của Đạo luật

Ngưỡng báo cáo rõ ràng

Tất cả các tổ chức hoạt động ở 
Úc với doanh thu hợp nhất hằng 
năm trên 100 triệu Úc kim phải 
tuân thủ.

Công bố tập trung

Các tuyên bố được đệ nạp cho 
Chính phủ để công bố trên đăng 
ký trực tuyến.

Tiêu chuẩn báo cáo bắt buộc

Tất cả mọi tuyên bố phải đề cập 
đến cùng một tiêu chuẩn trình 
báo bắt buộc.

Áp dụng cho Chính phủ

Chính phủ Úc cũng được yêu cầu 
soạn thảo các tuyên bố thường 
niên về tình trạng nô lệ hiện đại.

Gợi ý: Khuyến khích đào tạo và nâng cao nhận thức

 � Các viên chức chính phủ có thể nâng cao nhận thức về nạn bóc lột trong cơ quan 
của họ và quảng bá cho những thực hành tích cực bao gồm cả sự cẩn trọng 
đúng mức.

 � Điều quan trọng là quảng bá cho những tài liệu huấn luyện nội bộ và bên ngoài để 
nâng cao cơ sở kiến thức của nhân viên.
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Thái Lan: Tu chính Luật Chống Buôn người

Văn phòng Tổng Chưởng Lý của Thái Lan đang làm việc để tu chính Luật Chống Buôn người của họ nhằm 
hình sự hoá lao động cưỡng bức như một tội phạm riêng biệt theo Mục 6/1. Tu chính nhằm cho phép các 
nạn nhân của tình trạng cưỡng bức lao động nhận được trợ giúp pháp lý trong cùng một cách như các nạn 
nhân khác của nạn Buôn người. Thông qua các tu chính án, Thái Lan nhắm đến việc khuyến khích các nạn 
nhân cộng tác với các cơ quan thực thi pháp luật, góp phần vào việc truy tố hiệu quả những kẻ phạm tội. 
Bằng cách thực hiện những hành động tức khắc và hiệu quả để giải quyết các vi phạm, mục đích của Thái 
Lan là nhằm ngăn chặn những tình huống bóc lột tương tự không để bị tệ hại thêm thành những hình thức 
lao động cưỡng bức.

Mục đích của tu chính án
Điều khoản tu chính nhằm được sử dụng như một công cụ thực tiễn có thể giúp truy tố những trường hợp 
phạm tội buôn người hay cưỡng bức lao động. Tu chính án sẽ bảo đảm là nạn nhân của nạn cưỡng bức lao 
động sẽ được bảo vệ và trợ giúp ngang nhau theo các điều khoản mới. Theo tu chính án mới, nạn nhân của 
lao động cưỡng bức sẽ nhận được những trợ giúp pháp lý theo cùng một cách như những nạn nhân của 
nạn buôn người. Điều này bao gồm việc bồi thường và miễn truy tố đối với các hành vi phạm tội gây ra bởi 
hoặc liên quan trực tiếp đến việc trở thành nạn nhân của họ. Chính phủ Thái đang làm việc để bảo đảm là 
nạn nhân của nạn bóc lột lao động, bất kể họ là người nhập cư hợp pháp hay bất hợp pháp, đều được bảo 
vệ như nhau và được trợ giúp theo các điều khoản được tu chính.

Tại sao lại tu chính luật lệ?

Lao động cưỡng bách là một tội phạm nghiêm trọng đòi hỏi phải có những đáp ứng về tư pháp hình 
sự mạnh mẽ. Hiện nay ở Thái Lan, không có một luật lệ đặc biệt nào trừng phạt tình trạng cưỡng bức 
lao động không phải là kết quả của nạn buôn người. Nạn buôn người để bóc lột lao động cũng ít bị 
khám phá ra hơn và tỉ lệ truy tố cũng ít hơn so với nạn buôn người để khai thác về tình dục. Đây là 
những việc mà Chính phủ Thái Lan đang nhắm đến để giải quyết thông qua việc tu chính luật lệ của 
Luật Chống Nạn Buôn người.

Dự định tương lai

Xây dựng năng lực

Phát triển một chính sách rõ ràng và xây dựng năng lực cho các cơ quan 
tuyển dụng và nhân dụng tư nhân, thừa nhận những cơ quan này giữ vai trò 
quan trọng trên thị trường lao động.

Hướng dẫn và trợ giúp

Triển khai hướng dẫn rõ ràng và đào tạo để khen ngợi tu chính. Bảng liệt kê 
những dấu hiệu của lao động cưỡng bức sẽ được soạn thảo và phổ biến để 
giúp đỡ cho các nhân viên tuyến đầu thẩm định và xác định ra những nạn 
nhân của lao động cưỡng bức để giúp họ được giới thiệu đến các tổ chức 
cung cấp những trợ giúp đúng mục tiêu.

Thanh tra

Quảng bá vai trò quan trọng của việc thanh tra lao động trong nỗ lực xác 
định ra những vi phạm luật lao động có liên kết với những hoạt động lao 
động cưỡng bức.

Gia tăng hợp tác

Gia tăng hợp tác giữa các cơ quan chính phủ có liên quan và phối hợp việc 
thi hành luật lệ lao động và hình sự để điều tra các trường hợp vi phạm lao 
động cưỡng bức.

Đào tạo

Thăm dò các cơ hội ở các quốc gia nguyên quán và quốc gia nơi đến để 
tạo điều kiện đào tạo cho các viên chức tuyến đầu về việc ngăn ngừa nạn 
cưỡng bức lao động và thi hành luật pháp. Việc đào tạo này sẽ được thực 
hiện cho các nhân viên thi hành, các thanh tra lao động, nghiệp đoàn và các 
tổ chức xã hội dân sự.

Gợi ý: Kết hợp việc trợ giúp cho nạn nhân trong luật lệ

 � Chính phủ có thể cân nhắc cách thức để kết hợp việc bảo vệ và trợ giúp cho nạn 
nhân trong các luật lệ.

GỢI Ý
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Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực
Việc ứng phó với các nguy cơ bóc lột trong chuỗi cung ứng đòi hỏi phải có phương pháp chủ động. Các chính phủ 
có thể nâng cao nhận thức về nguy cơ và những dấu hiệu buôn người và bóc lột với các viên chức chính phủ, lãnh 
vực tư nhân và cộng đồng rộng lớn. Chính phủ cũng có thể trang bị cho các doanh nghiệp cách thức xác định tốt 
hơn và ứng phó với nạn bóc lột, bao gồm việc nâng cao nhận thức về những lộ trình tiềm năng để khắc phục. Các 
chính phủ được khuyến khích cộng tác với các cơ quan hàng đầu trong các ngành công nghiệp và các chuyên gia 
trong các tổ chức xã hội dân sự nếu thích hợp.

Cung cấp trợ giúp và bảo vệ cho người lao động
Bảo vệ cho người lao động không bị bóc lột là ưu tiên hàng đầu của mọi chính phủ. UNGPs đã nói rõ là các tổ 
chức xác định ra là họ đã gây ra hay góp phần vào những tác động bất lợi về nhân quyền phải cung cấp, hay hợp 
tác với việc khắc phục tác động này.

Nam Dương: Hướng dẫn Kỹ thuật và Nâng cao Năng lực cho Chính quyền Địa phương

Chính phủ Nam Dương đang củng cố vai trò của các chính quyền địa phương trong việc ngăn ngừa nạn 
buôn người bằng cách cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật và thiết lập một chương trình nâng cao năng lực 
cho các chính quyền địa phương để có thể xác định tốt hơn và ứng phó với các vụ việc buôn người.

Mục đích
Các sáng kiến nhằm mục đích gia tăng sự hiểu biết cho các viên chức chính phủ về những hiểm họa của 
nạn buôn người và nâng cao năng lực của họ trong việc bảo vệ các nạn nhân và gia đình họ ở quê nhà. 
Chương trình nhắm vào một số các cơ quan chính phủ đặc biệt chịu trách nhiệm về các dịch vụ xã hội và 
dịch vụ lao động ở những tỉnh xuất xứ của các người nhập cư.

Chương trình mang đến những cơ hội để các chính quyền địa phương có được một sự hiểu biết toàn diện về 
những tính toán chính yếu để trợ giúp tốt hơn cho công dân Nam Dương là nạn nhân của nạn buôn người ở 
nước ngoài. Điều này bao gồm các thông tin về những bảo vệ có sẵn từ các phái bộ của Nam Dương ở nước 
ngoài cũng như quy trình điều hợp trong số các cơ quan chính phủ ở cấp quốc gia và khu vực.

Việc giáo dục tốt hơn cho các nhân viên thực thi pháp luật về các nguy cơ và các yếu tố xác định ra nạn 
buôn người sẽ giúp bảo vệ tốt hơn cho các nạn nhân. Thông qua việc xây dựng năng lực có mục tiêu này, 
Chính phủ Nam Dương hy vọng có thể trợ giúp tốt hơn cho các nạn nhân qua việc phục hồi, hồi hương và nỗ 
lực phối hợp phòng ngừa bao gồm các quốc gia hữu quan.

Bài học đã học được
Chính phủ Nam Dương thừa nhận là ở một vài nơi trên quốc gia, việc ứng phó với các trường hợp buôn 
người có thể gặp khó khăn do nguồn tài lực hạn chế và không đủ nhân viên chuyên quản lý các vụ việc về 
buôn người.

Để khắc phục những thử thách này, Bộ Ngoại Giao Nam Dương đã khuyến khích Lực lượng Đặc nhiệm Quốc 
gia xác định ra những biện pháp cải thiện khả năng của các chính quyền địa phương, đặc biệt liên quan đến 
nguồn nhân lực và ngân sách. Đồng thời, Bộ Ngoại Giao sẽ tận dụng mối quan hệ quốc tế để giúp đỡ các 
chính quyền địa phương giải quyết vấn đề này.

Dự định trong tương lai
Qua việc thiết kế chương trình xây dựng năng lực cho các viên chức chính quyền địa phương, Nam Dương 
đang phát triển các mô-đun tiêu chuẩn cho các hoạt động hướng dẫn. Những mô-đun này sẽ bổ sung cho 
các hướng dẫn hiện có. Chính phủ Nam Dương cũng tìm cách phát triển thêm nữa sự hợp tác với các cơ 
quan liên quan trong chính phủ trong việc thực hiện các hướng dẫn kỹ thuật.

Việt Nam: Quy tắc Ứng xử cho các cơ quan tuyển dụng

Việt Nam đã soạn thảo một Quy tắc Ứng xử cho các cơ quan tuyển dụng Việt Nam, những nơi gửi người lao 
động ra nước ngoài để làm việc. Quy tắc Ứng xử được triển khai lần đầu tiên vào năm 2010 để thừa nhận 
rằng có các nguy cơ cưỡng bách lao động và nạn buôn người trong các hoạt động tuyển dụng. Nó thiết lập 
những nguyên tắc cơ bản mà các cơ quan tuyển dụng của Việt Nam phải tuân thủ. Bộ Quy tắc Ứng xử được 
điều chỉnh lại vào năm 2018 với sự hợp tác của ILO, IOM và Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc.

Mục đích
Có một số các yếu tố dẫn đến việc triển khai sáng kiến này, bao gồm:

 � nguy cơ về lao động cưỡng bức và nạn buôn người trong các hoạt động tuyển dụng

 � thiếu các nguyên tắc hoạt động toàn diện để hướng dẫn các hoạt động tuyển dụng, quảng bá trách 
nhiệm và bảo vệ kịp thời cho người lao động nhập cư 

 � cam kết của Việt Nam với các công ước quốc tế liên quan

 � sự mất bình đẳng về giới tính và thiếu sự trao quyền cho phụ nữ, và

 � nhu cầu cải thiện tính hiệu quả của các công ty tuyển dụng.

Trong khi Quy tắc Ứng xử được áp dụng một cách tự nguyện, nó tiêu biểu cho một công cụ quan trọng cho 
các doanh nghiệp hỗ trợ việc gia tăng tuân thủ pháp luật, quản lý doanh nghiệp tốt hơn và phòng ngừa nạn 
cưỡng bức lao động và buôn người. Bản Quy tắc Ứng xử đã điều chỉnh bao gồm những công cụ giám sát 
được thiết kế để gia tăng tính minh bạch trong việc xếp hạng các cơ quan tuyển dụng và giải quyết các thử 
thách mà người lao động nhập cư, đặc biệt là người lao động trong nước thường phải đối diện.

Tác động của sáng kiến
Kết quả của việc các cơ quan tuyển dụng sử dụng Quy tắc Ứng xử này là nhận thức và hiểu biết tổng quát 
về vấn đề mà người lao động nhập cư phải đối diện đã được cải thiện, cả trong số các nhân viên của cơ 
quan tuyển dụng lẫn người lao động nhập cư. Theo sáng kiến này, người lao động trước lúc lên đường ra 
nước ngoài đã có được những đào tạo cần thiết và được giải thích các thông tin về hợp đồng và quyền hạn 
của người lao động. Sự hiểu biết về Quy tắc Ứng xử cũng tăng lên đáng kể từ khi được công bố vào năm 
2010. Năm 2013 đã có 20 công ty tuyển dụng đăng ký xin Bản Quy tắc Ứng xử so với con số 104 cơ quan 
tuyển dụng trong năm 2018.

Dự đoán tương lai
Việt Nam đang làm việc để củng cố sự giám sát và đánh giá việc áp dụng Quy tắc Ứng xử bằng cách đánh 
giá 125 cơ quan tuyển dụng cho đến cuối năm 2020. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cung cấp việc 
đào tạo cho tất cả các nhân viên của cơ quan tuyển dụng, chú trọng vào những quy định quốc gia mới và 
công ước ILO cũng như khuyến khích hiểu biết thêm về Quy tắc Ứng xử.
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Sri Lanka: Ngăn ngừa người dân Sri Lanka trở thành nạn  
nhân của nạn buôn người ở nước ngoài

Chính phủ Sri Lanka thừa nhận rằng nạn buôn người là một trong những tội phạm mang lại lợi nhuận lớn 
nhất trên thế giới. Chính phủ Sri Lanka đã xác nhận là nhiều người dân Sri Lanka đã nộp đơn xin học thêm 
lên và tìm cơ hội làm việc bán thời ở nước ngoài. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của lao động cưỡng 
bách trong các hãng xưởng hay những công ty ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Âu. Ngày càng có nhiều 
các tổ chức tội phạm đã sử dụng các quảng cáo trên mạng xã hội nhắm vào người dân Sri Lanka để tuyển 
dụng họ làm việc. Những tổ chức này thường tính lệ phí tuyển dụng mỗi đầu người trong khoảng từ 200.000 
–1.500.000 đồng Rupee Sri Lanka. Nhiều người đã trở thành nạn nhân của những nhà tuyển dụng này và đã 
bị buộc phải làm việc với đồng lương thấp hay không được trả lương.

Ngăn ngừa nạn buôn người và bóc lột lao động
Cơ quan Điều tra Tội phạm Sri Lanka đã triển khai các sáng kiến mới nhằm ngăn ngừa không để người dân 
Sri Lanka trở thành nạn nhân của nạn buôn người ở nước ngoài. Theo sáng kiến mới này, Cục Nhân dụng 
Ngoại quốc của Sri Lanka (SLBFE) và các đại lý du lịch đang cộng tác cùng nhau để phá vỡ và tránh cho 
người dân Sri Lanka không trở thành nạn nhân của nạn buôn người và lao động cưỡng bức ở nước ngoài.

Theo sáng kiến mới, SLBFE và các đại lý du lịch làm việc cùng nhau để đăng ký những đơn đặt hàng công 
việc từ nước ngoài và đảm bảo các thoả thuận nhân dụng phải được cả ứng viên và đại lý du lịch ký. Nếu 
một người nào được tuyển dụng mà không có đăng ký với SLBFE, thì đại lý du lịch có liên quan sẽ bị buộc 
tội theo Luật Hình Sự và vi phạm Đao luật Cục Đối ngoại của Sri Lanka. Sáng kiến này nhằm quy định về tình 
trạng Lao động nhập cư, ngăn ngừa nạn cưỡng bách lao động và trả công rẻ mạt trong chuỗi cung ứng, và 
phá vỡ việc biến người Sri Lanka làm việc ở nước ngoài trở thành nạn nhân.

Thử thách
Chính phủ Sri Lanka đã xác định ra một số các thử thách trong việc phòng ngừa và phá vỡ các hoạt động. 
Bảng dưới đây sơ lược một vài trong những thử thách này:

Tuyển dụng qua mạng xã hội

Việc tuyển dụng để thuê mướn lao động thường được tạo điều kiện 
dễ dàng qua mạng xã hội, với các nhà tuyển dụng phần lớn nằm 
ngoài quốc gia Sri Lanka. Điều này đã khiến cho việc ngăn ngừa và 
phá vỡ của nhà cầm quyền Sri Lanka đặc biệt khó khăn.

Sợ hãi các cơ quan di trú

Thông thường nạn nhân của nạn buôn người thường rất miễn 
cưỡng trong việc trình báo vụ việc của họ với các cơ quan chức 
năng do lo sợ về cách thức và tình trạng nhập cư của họ.

Thiếu tài liệu

Các giao dịch tài chính thường ít khi được lưu hồ sơ khiến nhà cầm 
quyền gặp khó khăn trong việc chứng minh là đã có giao dịch.

Dự định tương lai
Chính phủ Sri Lanka đang làm việc để giáo dục công chúng và nâng cao nhận thức về những dấu hiệu của 
nạn buôn người trong nỗ lực nhằm ngăn chận có thêm người bị kẹt trong tình huống bị lao động cưỡng bức. 
Ngoài ra Chính phủ cũng tập trung vào việc gia tăng sự hiểu biết và năng lực của các nhà điều tra để ứng 
phó với các vụ việc buôn người và bóc lột liên quan đến lao động.

Gợi ý: Mời cộng đồng địa phương tham gia

 � Chính phủ có thể nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực trong cộng đồng để 
xác định ra tốt hơn những dấu hiệu của nạn buôn người và bóc lột.

 � Chính phủ có thể thu hút cộng đồng địa phương và các nhóm thông qua mạng 
lưới chính thức hay không chính thức để trang bị tốt hơn cho chính phủ thu thập 
thông tin và hỗ trợ cho người lao động.
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Chính phủ có thể đối tác với ai? Đối tác toàn diện
Cộng tác là yếu tố chính trong bất kỳ phương thức toàn diện nào để chống lại nạn bóc lột. Tất cả chúng ta đều có 
vai trò trong việc chống lại nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng:

Các doanh nghiệp có thể tôn trọng nhân quyền, khắc phục những thiệt hại và sử 
dụng lực bẩy của mình để ảnh hưởng và tạo ra các thay đổi tích cực.

Người lao động có thể nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về quyền hạn của mình 
bao gồm thông qua việc gia nhập hay thành lập nghiệp đoàn.

Các tổ chức xã hội dân sự có thể quảng bá các cách hoạt động tốt nhất, nâng cao 
nhận thức và tham gia doanh nghiệp và chính phủ để chia sẻ chuyên môn và gia 
tăng trách nhiệm.

Các tổ chức quốc tế và khu vực có thể đề ra các tiêu chuẩn và thúc đẩy các hành 
động phối hợp.

Cộng tác liên chính phủ
Các chính phủ có thể làm việc cùng nhau để xây dựng biện pháp ứng phó mạnh mẽ của khu vực đối với nạn buôn 
người và bóc lột. Sự cộng tác giữa các chính phủ có thể dẫn đến một phương thức quốc tế hài hoà hơn để chống 
lại những tội phạm này.

Các Nguyên tắc hướng dẫn hành động của chính phủ chống lại nạn buôn người trong chuỗi cung ứng toàn cầu (Nguyên 
tắc)9 là một điển hình về sự cộng tác của chính phủ. Các Nguyên tắc này đã được các chính phủ Úc Đại Lợi, Tân Tây 
Lan, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và Vương Quốc Anh soạn thảo vào năm 2018 để cung cấp các hướng dẫn cho chính phủ về 
việc sử dụng lực bẩy của họ để giải quyết nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng. Những Nguyên tắc này cung cấp khung 
để tất cả các quốc gia có thể dựa vào nhằm xây dựng sách lược để có các hành động hiệu quả trong chuỗi cung ứng 
cho các lãnh vực công và tư.

Bảng dưới đây sơ lược bốn Nguyên tắc chính:

Nguyên tắc hướng dẫn hành động của chính phủ chống lại nạn buôn người trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nguyên tắc 1 Các chính phủ phải thực hiện các bước để ngăn ngừa và giải quyết nạn buôn người trong 
các hoạt động thu mua của chính phủ.

Nguyên tắc 2 Các chính phủ phải khuyến khích lãnh vực tư nhân ngăn ngừa và giải quyết nạn buôn người 
trong chuỗi cung ứng của họ.

Nguyên tắc 3 Các chính phủ phải nâng cao các chính sách và cách thức tuyển dụng có trách nhiệm.

Nguyên tắc 4 Chính phủ nên phấn đấu cho sự hài hoà.

9	 United	Nations	Department	of	State,	Principles	To	Guide	Government	Action	to	Combat	Human	Trafficking	in	Global	Supply	Chains,	2018.

39TẬP TRÍCH YẾU NHỮNG ĐIỂN HÌNH THỰC HÀNH TỐT ĐỂ CHỐNG LẠI NẠN BÓC LỘT TRONG CHUỖI CUNG ỨNGTIẾN TRÌNH BALI 38



Đối tác Chính phủ và doanh nghiệp
Sự cộng tác giữa chính phủ và doanh nghiệp là thiết yếu cho sự ứng phó toàn diện của quốc gia với nạn bóc lột 
trong chuỗi cung ứng. Thông qua sự hợp tác với doanh nghiệp, các chính phủ có thể tiếp cận chuyên môn về 
những vấn đề chủ đạo đặc biệt, tiếp cận đối tượng rộng lớn hơn và học hỏi từ lãnh vực tư nhân.

Diễn đàn Tiến trình Bali Chính phủ và Doanh nghiệp – Trường hợp nghiên cứu

Diễn đàn Tiến trình Bali Chính phủ và Doanh nghiệp (GABF) quy tụ các chính phủ và nhà lãnh đạo cao cấp 
của doanh nghiệp để xem xét các cách thức ngăn ngừa và chống lại nạn buôn người, lao động cưỡng bách 
và các hình thức bóc lột khác.

Vào tháng Tám năm 2018, Khuyến nghị Thừa nhận, Hành động, Tiến bước (AAA) đã được GABF chấp nhận.

 � Thừa nhận khuyến khích doanh nghiệp và chính phủ hiểu được các thử thách liên quan đến những tội 
phạm xuyên quốc gia này.

 � Hành động khuyến khích các chính phủ củng cố khung chính sách và luật lệ và khuyến khích doanh 
nghiệp thực hiện các hoạt động doanh nghiệp có đạo đức.

 � Tiến bước bao gồm phát triển khung quản trị để bảo đảm sự bền vững và hiệu quả của GABF.

Những đề nghị này vạch ra các hành động nhằm củng cố và thực thi khung chính sách và pháp lý và thúc đẩy 
các nỗ lực dài hạn để cải thiện tính minh bạch của chuỗi cung ứng, tuyển dụng một cách đạo đức và bảo vệ 
người lao động và sửa sai. Đây là văn kiện chính sách quan trọng đầu tiên được đồng thuận giữa các lãnh 
vực tư nhân và công để đối phó với tệ nạn lao động cưỡng bức, nạn buôn người và những bóc lột liên quan.

Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất: Sách lược Thế giới của Chúng ta,  
Tương lai của Chúng ta

Sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của Chúng ta của Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) là 
một sáng kiến để đáp ứng với các thử thách phải đối diện trong chuỗi cung ứng bao gồm nạn buôn người. 
Theo sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của Chúng ta, UAE đã phát triển một Chính sách Chống Nô 
lệ Hiện đại và nạn Buôn người và chấp nhận quy tắc đạo đức cho công ty đa quốc do nhà nước của họ sở 
hữu là Dubai Ports World. Ngoài ra UAE cũng hình thành một tổ công tác liên bộ về nhân quyền nhằm phát 
triển một khung về nhân quyền và các quy trình và thể thức cẩn trọng đúng mức.

Triển khai Sách lược
Chính phủ UAE cam kết hỗ trợ một tiêu chuẩn cao về tính chân thật của doanh nghiệp và đảm bảo sự tuân 
thủ với khung luật lệ địa phương và quốc tế. Sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của Chúng ta đã 
được soạn thảo để tuân thủ Đạo luật Nô lệ Hiện đại 2015 của Anh quốc và Luật lệ Liên bang UAE số 51 năm 
2006 về Chống lại nạn Buôn người. Trong việc soạn thảo sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của 
chúng ta, UAE đã thực hiện các cuộc tham khảo những bên liên quan, bắt đầu hoạt động cẩn trọng đúng 
mức và tái duyệt các hoạt động nội bộ. UAE thành lập một tổ công tác đã xác định ra là các nhà thầu bên 
thứ ba và việc sử dụng cảng của Dubai Ports World bởi các bên khác như là lãnh vực nguy cơ cao nhất đối 
với khả năng buôn người.

Dubai Ports World
Sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của chúng ta của UAE đã được soạn thảo bởi vì Dubai Ports World 
đã được xác định là nhà lãnh đạo của thế giới trong việc quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Dubai Ports World 
điều hành trên 50 doanh nghiệp liên quan và tuyển dụng hơn 56.000 người làm việc khắp bốn mươi quốc gia.

UAE công nhận Dubai Ports World có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện đời sống cho 
người lao động, củng cố cộng đồng của họ và cải thiện môi trường do tầm cỡ và sự vươn ra toàn cầu, bao 
gồm cả việc giải quyết vấn đề nô lệ, lao động cưỡng bức và nạn buôn người trong các hoạt động của nó và 
chuỗi cung ứng.

Các đặc điểm chính của sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của Chúng ta:

Các tiêu chuẩn của công ty đề ra 
nghĩa vụ của người lao động trình 
báo những trường hợp nghi ngờ 
hay biết rõ là nô lệ hiện đại. 

Các chính sách tuyển dụng ngăn 
cấm việc sử dụng lao động trẻ 
em và giữ lại giấy tờ tuỳ thân của 
người lao động.

Các nhà cung cấp tự đánh giá về 
tệ nạn nô lệ hiện đại và quy tắc 
ứng xử của người bán trong khuôn 
khổ quy trình sàng lọc người bán 
của họ.

Các cuộc kiểm toán nội bộ và kiểm 
tra tài liệu của việc tuân thủ chính 
sách được ban quản trị giám sát 
và chia sẻ kiến thức với các nhà 
thầu.

Việc thiết lập đường dây thường 
trực quản lý trình báo mật từ bên 
ngoài để trình báo các vi phạm về 
nhân quyền.

Việc thành lập một tổ công tác để 
giải quyết những vấn đề phát sinh 
và đào tạo trực tuyến để gia tăng 
nhận thức về các hình thức nộ lệ 
hiện đại.

Dự định Tương lai
Bước kế tiếp của sách lược Thế giới của Chúng ta, Tương lai của Chúng ta bao gồm việc thực hiện các phân 
tích theo cơ chế giám sát và đánh giá đã được triển khai để giám sát các dấu hiệu về hiệu suất chính trên 
toàn khắp Dubai Ports World. Việc này sẽ đảm bảo các chính sách và thể thức liên quan đến nạn nô lệ hiện 
đại và buôn người được thực hiện với hiệu quả tối đa.

Gợi ý: Xây dựng mối quan hệ đối tác với các bên liên quan

 � Các chính phủ được khuyến khích thiết lập mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp, 
chuyên gia trong các nhóm tổ chức xã hội dân sự, các nhóm cộng đồng địa 
phương, các tổ chức nhiều bên liên quan và các tổ chức của các ngành công 
nghiệp để gia tăng sự hiểu biết về nguy cơ bóc lột trong chuỗi cung ứng.

 � Các chính phủ có thể thúc đẩy những mối quan hệ đối tác này để củng cố 
phương thức giải quyết các rủi ro của họ.
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Chính phủ cộng tác với các tổ chức quốc tế và đa phương 
Các tổ chức quốc tế cống hiến các nguồn lực giá trị mà các chính phủ có thể sử dụng để hình thành phương thức 
giải quyết của họ với nạn bóc lột. Việc hợp tác với các tổ chức quốc tế có thể gia tăng khả năng ứng phó của chính 
phủ đối với những trường hợp lạm dụng nhân quyền, ngoài việc tăng thêm uy tín và sự soi xét cần thiết. Dưới đây 
là một số trường hợp nghiên cứu để nêu bật các lợi ích của việc cộng tác giữa chính phủ với các tổ chức quốc tế.

Chương trình IOM CREST – Trường hợp Nghiên cứu

Chương trình Trách nhiệm Công ty trong việc Bài trừ Tệ nạn Nô lệ và Buôn người (CREST) của IOM là 
một đối tác khu vực giữa những những nhà quản lý trong chuỗi cung ứng lao động để đề cao nhân 
quyền và quyền lao động của người lao động nhập cư trong việc điều hành chuỗi cung ứng của họ.

CREST muốn xây dựng mối quan hệ đối tác quảng bá cho sự tiếp cận ngày càng gia tăng với các kênh 
và dịch vụ tuyển dụng có đạo đức cho các người lao động nhập cư, loại bỏ lệ phí tính trên người tìm việc 
là dân nhập cư, và những hoạt động nhân dụng rộng rãi đảm bảo những điều khoản minh bạch, điều 
kiện và biện pháp khắc phục cho người lao động.

Thông qua CREST, IOM đang cộng tác với các chính phủ, doanh nghiệp và ngành công nghiệp đối với 
nhiều các dự án, bao gồm:

 � Chính sách và hướng dẫn 

 — Trợ giúp để triển khai một phương thức chặt chẽ cho người lao động nhập cư và việc tuyển dụng 
một cách đạo đức.

 � Lập sơ đồ chuỗi cung ứng lao động 

 — Đánh giá và nghiên cứu trên toàn khắp hành lang nhập cư để gia tăng tầm nhìn và giám sát quy 
trình tuyển dụng lao động.

 � Xây dựng năng lực

 — Các chương trình đào tạo cho các thương hiệu, chủ nhân và những nhà tuyển dụng để giải quyết 
các nguy cơ về quyền hạn của doanh nghiệp và nhân quyền.

 � Tuyển dụng một cách đạo đức và cẩn trọng đúng mức 

 — Bộ công cụ cho công ty, chủ nhân và những nhà tuyển dụng để thực hiện quy trình thẩm định 
nhằm tuyển dụng một cách đúng đạo đức.

 � Các dịch vụ trợ giúp người nhập cư 

 — Các tài liệu hướng dẫn cho người lao động nhập cư để gia tăng sự tiếp cận với các thông tin minh 
bạch và liên quan trong mọi giai đoạn nhập cư.

 � Cơ chế khắc phục và khiếu nại 

 — Hướng dẫn và công cụ dành cho chủ nhân và các nhà tuyển dụng để cung cấp các kênh khiếu nại 
và khắc phục cho người lao động.

TAM GIÁC ILO trong Chương trình của ASEAN – Trường hợp Nghiên cứu

Chương trình TAM GIÁC ILO trong ASEAN mang đến những trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật cho các chính 
phủ, các cơ quan trong khu vực và các tổ chức xã hội dân sự để gia tăng tối đa những lợi ích và hạ thấp 
đến mức tối thiểu những rủi ro của lao động nhập cư.

 Chương trình TAM GIÁC trong ASEAN đã làm việc cùng các bộ lao động, các tổ chức của người lao 
động và chủ nhân, hiệp hội các cơ quan tuyển dụng và các tổ chức xã hội dân sự của sáu quốc gia trong 
khối ASEAN: Cambodia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Mã Lai, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam.

Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2019, chương trình TAM GIÁC trong ASEAN đã đạt được 
những thành quả dưới đây:

 � chấp thuận 34 công cụ chính sách và luật lệ với sự trợ giúp kỹ thuật từ TAM GIÁC trong ASEAN

 � đào tạo cho 36.476 người thuộc các quốc gia thành viên của ASEAN về các vấn đề quản lý lao động

 � cam kết với quy tắc ứng xử về việc tuyển dụng công bằng và đạo đức của 376 cơ quan nhân dụng ở 
Miến điện và Việt Nam, và

 � bồi thường 4.787.431 Mỹ kim cho các người lao động nhập cư kiện đòi bồi thường
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Chính phủ cộng tác với tổ chức xã hội dân sự

Điều quan trọng là chính phủ tham gia cùng các tổ chức xã hội dân sự để các chính phủ vẫn ở tuyến đầu của các 
vấn đề mới xuất hiện và hiểu rõ hơn về những trải nghiệm sống của những nạn nhân còn sống sót và những người 
có nguy cơ bị bóc lột. Các tổ chức xã hội dân sự có thể cung cấp cho các chính phủ những kiến thức chuyên sâu 
về các vấn đề và đề nghị các cách thức chính phủ có thể củng cố sự ứng phó của họ.

Triển khai các kế hoạch làm việc hằng năm ở cấp quốc gia.

Thành lập tổ giám sát và đánh giá.

Thực hiện các chương trình giáo dục về di cư an toàn.

Tổ chức các buổi hội thảo giáo dục cho những người có trách nhiệm thuộc 
các doanh nghiệp tư nhân.

Các thử thách trong tương lai
Chính phủ Miến Điện thừa nhận rằng một số những thử thách đáng kể để chống lại nạn buôn người vẫn 
tồn tại. Sự phát triển kinh tế xã hội thấp kém vẫn tiếp tục thúc đẩy mức độ di cư cao. Nhiều trong số những 
trường hợp di cư này xảy ra trong những kênh không chính thức và có nguy cơ cao, không thể nhìn thấy rõ 
được. Những cuộc xung đột trên toàn khắp quốc gia đã làm gia tăng khả năng bị xâm hại của một số nhóm 
người trong dân chúng có nguy cơ là nạn nhân của nạn buôn người. Những xung đột cũng hạn chế khả 
năng tái hội nhập thành công của những nạn nhân của nạn buôn người trở lại với xã hội MIến Điện. Chính 
phủ Miến Điện đang nhắm đến việc giải quyết những thử thách này trong các Kế hoạch Quốc gia Hành 
động tương lai.

Miến Điện: Kế hoạch Quốc gia Hành động Chống lại Nạn Buôn người 2017–21

Chính phủ Miến Điện đã triển khai Kế hoạch Quốc gia Hành động Chống nạn Buôn người riêng rẽ. Việc triển 
khai những nguồn lực này là để thừa nhận rằng nạn buôn người không thể được ứng phó theo cùng cách 
như những tội phạm truyền thống.

Theo Luật Chống Buôn người của Miến điện 2005, Cơ quan Trung Ương Trấn áp Nạn buôn người đã cho triển 
khai một kế hoạch toàn quốc định kỳ năm năm để điều phối các nỗ lực của các sở bộ chính phủ chống 
lại nạn buôn người. Điều này đã dẫn đến việc thành lập Kế hoạch Quốc gia Hành động liên tục trong năm 
năm để Chống lại Nạn Buôn người bao gồm các biện pháp giải quyết nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng. Kế 
hoạch Quốc gia Hành động định kỳ năm năm lần thứ ba (2017-2021) (Kế hoạch) hiện đang được thực hiện. 
Một trong những nguyên tắc chính của Kế hoạch là đặt ưu tiên quyền hạn của nạn nhân thông qua việc bảo 
đảm phương pháp chú trọng vào nạn nhân.

Triển khai Kế hoạch Quốc gia Hành động 2017–2021
Trong thời gian triển khai Kế hoạch, ba tổ công tác đã triển khai các kế hoạch làm việc hằng năm trong các 
lãnh vực công nghiệp tương ứng của họ để thúc đẩy sự thực thi. Việc này được thực hiện với sự cộng tác 
của các tổ chức xã hội dân sự. Kế hoạch đã giúp Miến Điện xác định ra được những hình thức và khuynh 
hướng mới để buôn người và gia tăng sự hợp tác giữa các bộ trong chính phủ và các thành viên khác trong 
cộng đồng. Kế hoạch cũng đã góp phần vào sự hợp tác nhiều hơn trong việc điều tra và truy tố và những 
ứng phó tổng quát đối với các vụ việc buôn người đã được củng cố.

Những bước kế tiếp của Kế hoạch Quốc gia Hành động của Miến Điện:

Sửa đổi Luật Chống Buôn người và các điều lệ công ty.

Mở các khóa đào tạo về luật, các quy tắc và quy định cho các tổ chức liên 
quan.

4544 TẬP TRÍCH YẾU NHỮNG ĐIỂN HÌNH THỰC HÀNH TỐT ĐỂ CHỐNG LẠI NẠN BÓC LỘT TRONG CHUỖI CUNG ỨNGTIẾN TRÌNH BALI 



Phụ lục 1: Tóm tắt các gợi ý

Dưới đây là tóm tắt những gợi ý chính để giải quyết nạn bóc lột trong chuỗi cung ứng đã được trình bày 
trong Tập Trích yếu này:

 Làm việc cùng lãnh vực tư nhân để xây dựng sự hiểu biết

 Giải quyết các cách thức làm việc có thể tạo điều kiện cho nạn bóc lột


Tính toán xem quý vị có thể được lợi như thế nào từ những chuyên môn của 
bên thứ ba

 Cộng tác về phương thức

 Cân nhắc xem những nơi nào quý vị có thể giúp xây dựng năng lực

 Khuyến khích đào tạo và nâng cao nhận thức

 Đưa việc trợ giúp nạn nhân vào luật lệ

 Mời cộng đồng địa phương tham gia

 Xây dựng mối quan hệ đối tác với các bên liên quan.

Phụ lục 2: Bảng chú giải thuật ngữ

Trói buộc nợ nần Các dịch vụ của nạn nhân được hứa hẹn như là sự đảm 
bảo cho một món nợ rõ ràng quá lớn, hay thời gian 
và tính chất của dịch vụ không có giới hạn hay không 
được định nghĩa rõ ràng.

Tuyển dụng Lừa đảo để Lao động hay làm Dịch 
vụ

Nạn nhân bị lừa gạt về bản chất bóc lột của công việc 
họ được thuê mướn và có thể tự thấy họ là nạn nhân 
của nạn buôn người hay bóc lột.

Sự Cẩn trọng Đúng mức Trách nhiệm liên tục của một thực thể thực hiện các 
quy trình để xác định ra, ngăn ngừa, giảm thiểu hay 
chịu trách nhiệm về cách thức họ giải quyết những 
nguy cơ buôn người hay bóc lột.

Tuyển dụng Một cách Đạo đức Quy trình tuyển dụng công nhân một cách công bằng, 
minh bạch và tương xứng với kỹ năng, theo cách thức 
tôn trọng, bảo vệ và hoàn thành các quyền con người 
được thế giới công nhận.

Lao động cưỡng bức Nạn nhân hoặc là không được tự do ngưng làm việc 
hay không được tự do rời khỏi nơi làm việc qua việc bị 
ép buộc, doạ nạt hay lừa gạt.

Hôn nhân Cưỡng bức Sử dụng ép buộc, đe doạ hay lừa gạt khiến nạn nhân 
phải kết hôn hay trong trường hợp nạn nhân không hiểu 
được bản chất hay hiệu quả của lễ cưới.

Cơ chế Khiếu nại Quy trình khiếu nại chính thức, pháp lý hay không pháp 
lý mà các cá nhân, công ty hay cộng đồng có thể sử 
dụng hiện đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một số các 
sinh hoạt và hoạt động của doanh nghiệp.

Bóc lột Lao động Hành động đối xử với người nào một cách không công 
bằng hay giữ họ trong điều kiện không công bằng để 
hưởng lợi từ việc làm hay sức lao động của họ.

Thuê mướn Lao động Cả các công ty dịch vụ nhân dụng công và tư làm công 
việc tuyển dụng và sắp xếp lao động.

Người Lao động Nhập cư Một người đi đến một quốc gia không phải là quê 
hương của họ với mong muốn được tuyển dụng làm 
việc ở quốc gia này.

Các Thực hành Nô lệ Hiện đại/Giống Nô lệ Những cách thức như lao động cưỡng bức, trói buộc 
nợ nần, hôn nhân cưỡng bức, làm tôi mọi, bóc lột.

Nạn Buôn người Hành động hay hoạt động vận chuyển người bất hợp 
pháp từ một quốc gia này đến quốc gia khác thường 
với sự đồng thuận của (những) người được chuyển lậu.
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Tuyển dụng Quảng cáo, phổ biến thông tin, tuyển chọn, vận chuyển 
hay sắp xếp công ăn việc làm cho người khác.

Phí tuyển dụng Bất kỳ lệ phí hay phí tổn nào trong quy trình tuyển dụng 
để người lao động có được việc làm hay được sắp đặt 
làm việc bất kể cách thức, thời điểm hay địa điểm buộc 
trả phí hoặc thu phí của họ.

Làm tôi mọi Là trường hợp khi tự do cá nhân của nạn nhân bị hạn 
chế đáng kể và nạn nhân không được tự do ngưng làm 
việc hay rời khỏi nơi làm việc của họ.

Nô lệ Là trường hợp khi nạn nhân được sở hữu như một món 
hàng và có thể là vật để mua và sức lao động của họ bị 
cưỡng bức theo cách không có giới hạn.

Chuỗi Cung ứng Trình tự hoàn chỉnh của quy trình liên quan đến việc 
sản xuất và phân phối hàng hoá hay dịch vụ.

Tính Minh bạch của Chuỗi Cung ứng Quy trình gia tăng sự quan sát được và công khai chia 
sẻ thông tin về các bước, quy trình và phương pháp liên 
quan trong việc sản xuất và phân phối hàng hoá hay 
dịch vụ.

Hình thức Tệ hại Nhất của Lao động Trẻ em Trường hợp trẻ em bị bóc lột qua hình thức nô lệ hay 
các phương thức tương tự bao gồm cả việc khai thác 
tình dục, bắt làm những công việc nguy hiểm có thể 
nguy hại đến sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của 
các em hoặc được sử dụng để sản xuất hay mua bán 
ma tuý.

Nạn Buôn người Việc tuyển dụng, vận chuyển, chuyển giao, chứa chấp 
hay tiếp nhận người bằng cách đe doạ hay sử dụng vũ 
lực hay các hình thức ép buộc khác, bắt cóc, lừa gạt, 
lừa đảo, lạm dụng quyền lực hay tình trạng yếu thế để 
đạt được sự đồng thuận của một người được quyền 
kiểm soát một người khác nhằm mục đích bóc lột.

Tội phạm Xuyên Quốc Gia Những vi phạm luật lệ liên quan hơn một quốc gia 
trong việc hoạch định, thi hành hay tác động, hoặc với 
hiệu quả có thể có hay thực sự.

Đánh cắp Tiền lương Việc không trả lương hay các quyền lợi của công nhân 
mà họ mắc nợ nhân viên một cách chính đáng.

Phụ lục 3: Các Nguồn lực Chính

Nguồn lực Tổng quan Tổ chức

Nô lệ Hiện đại trong Hoạt 
động Công ty và Chuỗi Cung 
ứng: Tính Minh bạch bắt 
buộc, sự cẩn trọng đúng mức 
luật định và cẩn trọng đúng 
mức trong việc thu mua công.

Tài liệu đề ra những gì các chính phủ hàng đầu 
đã và đang làm để khuyến khích các doanh 
nghiệp toàn cầu hành động nhiều hơn nữa để 
xóa bỏ tình trạng nô lệ hiện đại.

Trung tâm Nguồn 
lực Doanh nghiệp 
& Nhân quyền

Quy tắc Ứng xử Hiệp hội Lao 
động Công bằng

Nhằm bảo vệ các công nhân sản xuất quần áo, 
giày dép, sản phẩm nông nghiệp và các thứ 
khác được người tiêu dùng sử dụng trên toàn 
thế giới. Căn cứ theo tiêu chuẩn ILO.

Hiệp hội Lao động 
Công bằng

Cưỡng bức Lao động trong 
chuỗi cung ứng: Giải quyết 
những Rủi ro và Bảo vệ Quyền 
Tự do của Người Lao động

Bản tóm tắt chú trọng vào các tiêu chuẩn quốc 
tế, khung và các thực hành tốt nhất để xác định 
ra và xóa bỏ nạn lao động cưỡng bức trong 
chuỗi cung ứng.

Hiệp hội Lao động 
Công bằng

Nguyên tắc Dhaka về Di cư 
với Nhân phẩm

Các nguyên tắc và hướng dẫn chính cho chủ 
nhân và những nhà tuyển dụng về nhập cư an 
toàn bao gồm việc tính lệ phí tuyển dụng đối với 
người lao động nhập cư và giữ lại giấy tờ.

Viện Nhân quyền 
và Doanh nghiệp

Ngân hàng Nguồn lực về 
Tuyển dụng có Trách nhiệm

Bao gồm nhiều công cụ khác nhau, hướng dẫn 
và nghiên cứu về cách thức bảo đảm người lao 
động nhập cư không bị bóc lột trong lúc tuyển 
dụng.

Viện Nhân quyền 
và Doanh nghiệp

Trách nhiệm Doanh nghiệp 
trong việc Xóa bỏ tệ nạn Nô 
lệ và Buôn người (CREST)

CREST ứng phó với các thử thách mà các 
doanh nghiệp đang đối diện trong việc giải 
quyết tình trạng yếu thế của người lao động 
nhập cư trong các hoạt động của họ và chuỗi 
cung ứng.

Tổ chức Di cư 
Quốc tế

Hệ thống Tuyển dụng Liêm 
chính Quốc tế

Một sáng kiến toàn cầu được thiết kế để quảng 
bá việc tuyển dụng lao động quốc tế có đạo 
đức.

Tổ chức Di cư 
Quốc tế

Khuyến nghị Montreal về 
Tuyển dụng

Giới thiệu với các nhà hoạch định chính sách 
các hướng dẫn thực tiễn để cải thiện những luật 
lệ và giám sát việc tuyển dụng quốc tế và bảo 
vệ người lao động nhập cư.

Tổ chức Di cư 
Quốc tế
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Nguồn lực Tổng quan Tổ chức

Liên minh 8,7 của Tổ chức 
Lao động Thế giới

Liên minh 8,7 là một đối tác toàn cầu cam kết 
đạt được mục tiêu 8,7 của SDGs 2030. Họ có 
nhiều các hướng dẫn chính sách được thiết kế 
để cung cấp thông tin về nhiều các vấn đề bao 
gồm nạn buôn người.

Tổ chức Lao động 
Quốc tế

Hướng dẫn về nguyên tắc và 
hoạt động chung để tuyển 
dụng công bằng và định 
nghĩa về phí tuyển dụng và 
các chi phí liên quan.

Nhằm thông báo những công viêc hiện tại và 
tương lai của ILO và các tổ chức khác trong 
việc quảng bá và bảo đảm tuyển dụng công 
bằng.

Tổ chức Lao động 
Quốc tế

Chống lại Lao động Cưỡng 
bức: Cẩm nang cho Giới Chủ 
nhân và Doanh nghiệp

Cung cấp những tài liệu và công cụ hướng dẫn 
cho giới chủ nhân và các doanh nghiệp để củng 
cố khả năng giải quyết của họ với nguy cơ của 
tệ nạn lao động cưỡng bách và buôn người 
trong các hoạt động của chính họ và chuỗi 
cung ứng toàn cầu.

Tổ chức Lao động 
Quốc tế

Hướng dẫn Diễn giải Các 
Nguyên tắc Hướng dẫn của 
Liên Hiệp Quốc về Doanh 
nghiệp và Nhân quyền

Cung cấp bối cảnh phụ thêm cho UNGPs để hỗ 
trợ sự thông hiểu đầy đủ ý nghĩa và ý định của 
họ.

Văn phòng Cao uỷ 
Nhân quyền

Nguyên tắc Hướng dẫn của 
Liên Hiệp Quốc về Doanh 
nghiệp và Nhân quyền

Tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu để ngăn 
ngừa và giải quyết các tổn hại về nhân quyền 
liên quan đến doanh nghiệp. Được Hội đồng 
Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chấp thuận vào 
tháng Sáu năm 2011.

Văn phòng Cao ủy 
Nhân quyền

Thư viện Tổ chức Hợp tác 
Kinh tế và Phát triển

Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển là một tổ 
chức quốc tế làm việc để định hình các chính 
sách cổ súy sự thịnh vượng, bình đẳng, cơ hội 
và phúc lợi cho tất cả mọi người.

Tổ chức Hợp tác 
Kinh tế và Phát 
triển

Hướng dẫn Mô hình về các 
Biện pháp của Chính phủ 
Ngăn ngừa Bóc lột Lao động 
trong chuỗi Cung ứng

Hướng dẫn Mô hình cung cấp công cụ thực 
tiễn để giúp các quốc gia trong việc thực hiện 
những biện pháp cụ thể ngăn ngừa nạn buôn 
người trong chuỗi cung ứng.

Tổ chức An ninh và 
Hợp tác Châu Âu

Các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững của Liên Hiệp Quốc

Thiết kế để giải quyết các thử thách toàn cầu 
bao gồm tình trạng nghèo khổ, bất bình đẳng, 
thay đổi khí hậu, môi trường suy thoái, hoà bình 
và công lý

Liên Hiệp Quốc

UNHCR – Trang web về nạn 
buôn người

Thông tin từ Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc 
(UNHCR) về nguy cơ của nạn buôn người đối 
với người tỵ nạn bao gồm cả những nguồn tài 
liệu hữu ích từ UNHCR và các tổ chức đối tác.

Cao uỷ Liên Hiệp 
Quốc về Người Tỵ 
nạn

Nguồn lực Tổng quan Tổ chức

Văn phòng Liên Hiệp Quốc 
về Ma tuý và Tội phạm: Nạn 
Buôn người và Đưa lậu Người 
nhập cư.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma tuý và Tội 
phạm giúp đỡ các Quốc gia Thành viên trong 
việc cải tổ hệ thống tư pháp hình sự để trở nên 
hiệu quả, công bằng và nhân đạo. Họ có nhiều 
nguồn tài liệu liên quan đến việc chống lại nạn 
buôn người

Văn phòng Liên 
Hiệp Quốc về Ma 
tuý và Tội phạm

Nguồn tài liệu của Walk Free Walk Free là một nhóm nhân quyền quốc tế chú 
trọng vào việc xóa bỏ tình trạng nô lệ hiện đại 
dưới tất cả các hình thức. Họ có nhiều nguồn 
tài liệu về cách bảo vệ người yếu thế tránh bị 
bóc lột.

Walk Free

Khuyến nghị Montreal về 
tuyển dụng: Lộ đồ tiến tới 
những luật lệ tốt hơn

Hướng dẫn thực tiễn và ý tưởng cho người 
hoạch định chính sách để cải thiện các quy 
định và giám sát việc tuyển dụng quốc tế và 
bảo vệ người lao động nhập cư.

Tổ chức Di cư 
Quốc tế
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