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Nạn buôn người là gì? 
Nạn buôn người là việc đưa người vượt biên giới, bằng những cách thức lừa gạt, cưỡng bách hoặc vũ lực, 
nhằm mục đích bóc lột.  

Khắp thế giới, các ông, phụ nữ và trẻ em thuộc tất cả nguồn gốc bị đưa/chuyển lậu vào các ngành nghề 
khác nhau, kể cả: 

 nông nghiệp 
 xây dựng 
 làm việc nhà 
 nhà hàng & khách sạn 
 nghề mại dâm, và  
 làm hãng. 

Bất kỳ hình thức buôn người nào cũng là tội phạm tại Úc. 

Dấu hiệu người nào đó có thể đã bị buôn để bóc lột 
Hãy nên biết những dấu hiệu dưới đây để nhận ra liệu bạn đồng nghiệp là nạn nhân nạn buôn người hay 
không: 
 Cá nhân có vẻ phải trả nợ cho người chủ hoặc người thứ ba (chẳng hạn như dịch vụ tuyển dụng) 
 Cá nhân không thể nghỉ việc bất kỳ lúc nào 
 Giấy tờ tùy thân, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú đang bị người chủ hoặc người thứ ba giữ, 

và công nhân không được lấy giấy tờ này khi họ cần đến 
 Có dấu hiệu cho thấy công nhân đang chịu, hoặc bị đe dọa hành hung liên quan tới việc làm của họ 
 Cá nhân bị bó buộc hoặc cô độc tại nơi làm việc hoặc chỉ ra về vào giờ giấc khác lạ 
 Cá nhân cư ngụ tại nơi làm việc, hoặc nơi khác do người chủ sở hữu/kiểm soát  
 Cá nhân chịu các điều kiện làm việc khác hay không thuận lợi bằng công nhân viên khác vì họ là người 

nước ngoài 
 Cá nhân chịu sự kiểm soát của người khác và không được phép tự lên tiếng cho mình 
 Cá nhân có người trung gian, người này “giữ” hoặc “đầu tư” giùm tiền bạc của cá nhân này, và 
 Cá nhân không hiểu các điều khoản và điều kiện việc làm của họ. 

Luật về nạn buôn người 
 Theo Criminal Code Act 1995 (Cth) (Đạo Luật Hình Sự 1995) (Lbang), buôn người, nô lệ, phục dịch tính 

dục và câu thúc vì nợ là phạm pháp  
 Theo Migration Act 1958 (Cth) (Đạo Luật Di Trú 1958) (Lbang), tuyển dụng hoặc mướn cá nhân hay 

giới thiệu cá nhân đi làm trái với điều kiện trong thị thực của họ cũng trái luật 
 Người chủ phải tuân thủ luật lệ về nơi làm việc của Úc. Tất cả người làm việc tại Úc, kể cả công nhân 

nước ngoài (công nhân không phải là công dân hay thường trú nhân Úc) đều có quyền được hưởng 
những quyền và sự bảo vệ căn bản tại nơi làm việc. Tại trang mạng (www.fwo.gov.au) của Giám Sát 
Viên Việc Làm Công Bằng có thêm thông tin về luật lệ về nơi làm việc của Úc. Người chủ nào mướn 
công nhân nước ngoài phải bảo đảm mình tuân thủ cả luật nơi làm việc lẫn luật di trú của Úc  
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 Người chủ có thể phối kiểm với Bộ Di Trú và Quốc Tịch xem công nhân viên tương lai có quyền đi làm 
tại Úc hay không. Quý vị có thể phối kiểm chi tiết này trực tuyến tại: 
http://www.immi.gov.au/e_visa/vevo.htm  

 Trang mạng www.ag.gov.au có thêm thông tin về luật lệ về nạn buôn người của Úc  

Nên làm gì nếu quý vị tình nghi người nào đó đã bị buôn để bóc lột 
Nếu biết hoặc tình nghi người nào đó đã bị buôn để bóc lột, quý vị hãy gọi số 1800 813 784 trình báo cho 
Cảnh Sát Liên Bang Úc biết. 
Nếu biết người nào đó phải làm việc trong điều kiện bóc lột, quý vị hãy gọi số 13 13 94 trình báo cho Giám 
Sát Viên Việc Làm Công Bằng biết. 
Trong trường hợp khẩn cấp, gọi 000. 
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