
KẾ HOẠCH 
CỦA TÔI 

Bộ công cụ MTV EXIT để hành động 
chống lại nạn mua bán và bóc lột người



MTV EXIT LÀ CHIẾN DỊCH 
LỚN NHẤT THẾ GIỚI VỀ 
THAY ĐỔI HÀNH VI TRONG 
CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI 
NẠN MUA BÁN VÀ BÓC 
LỘT NGƯỜI. CHIẾN DỊCH 
CỦA MTV EXIT NHẰM 
KHUYẾN KHÍCH CÁC BẠN 
THANH NIÊN CÙNG HÀNH 
ĐỘNG VÀ KÊU GỌI CỘNG 
ĐỘNG CỦA MÌNH CHỐNG 
LẠI NẠN MUA BÁN NGƯỜI.

MUA BÁN NGƯỜI CẦN ĐƯỢC HIỂU ĐÓ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH. RẤT NHIỀU 
NGƯỜI BỊ LỪA BÁN VÌ ĐÃ TIN VÀO NHỮNG LỜI HỨA KHÔNG CÓ THẬT 
CỦA NHỮNG KẺ DỤ DỖ.

Nạn nhân của nạn mua bán người có thể phải chịu những tổn thất cả về thể xác 
lẫn tinh thần, bao gồm bị thương tích và thậm chí là bị chết. Họ sống trong sự sợ 
hãi, cô lập và có thể không thể liên lạc được với gia đình hoặc người thân trong 
một thời gian dài điều có thể gây ra nỗi đau kiệt quệ.
 
Những kẻ mua bán người tước đi nhân quyền cơ bản của các nạn nhân: Tự do 
đi lại, được lựa chọn, quyền kiểm soát thân thể và trí tuệ, và quyền kiểm soát 
tương lai của họ.

Tổ chức Lao động Quốc tế Liên hiệp quốc (ILO) ước tính có hơn 20 triệu người 
lớn và trẻ em là nạn nhân của nạn mua bán người. Chỉ riêng khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương đã có hơn 11 triệu người là nạn nhân của nạn mua bán người. 
MTV EXIT muốn hỗ trợ các bạn trẻ giúp ngăn chặn nạn mua bán người thông  
qua các chương trình online và trực tiếp. Chúng tôi muốn các bạn hãy hành động 
và hãy lên tiếng với cộng đồng của các bạn và chúng tôi sẽ giúp các bạn làm điều 
đó!

Hãy tham gia vào cuộc chiến chống lại nạn mua bán và bóc lột người bằng việc 
xây dựng các cách thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và ngăn chặn nạn mua 
bán và bóc lột người trong cộng đồng của bạn.

BẠN CÓ THỂ LÀM GÌ ĐỂ CÓ THỂ 
CHẤM DỨT NẠN BÓC LỘT VÀ MUA 
BÁN NGƯỜI?

Bộ công cụ này được thiết kế nhằm 
giúp bạn xây dựng một kế hoạch EXIT 
để đứng lên và lên tiếng chống lại nạn 
mua bán người. 

Bộ công cụ bao gồm các bước lập 
kế hoạch và thực hiện cùng với lời 
khuyên và chia sẻ của các bạn thanh 
niên trên toàn khu vực.

Cần một sự thay đổi Kế hoạch EXIT của tôi 

Chào mừng 
bạn đến với 
chiến dịch  
của MTV EXIT!
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01 Hiểu vấn đề
NẾU BẠN THAM GIA VÀO CHIẾN DỊCH VỀ MỘT CHỦ ĐỀ, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ BẠN 
PHẢI ĐƯỢC THÔNG TIN THẬT ĐẦY ĐỦ, CẬP NHẬT TIN TỨC LIÊN QUAN VÀ PHẢI 
HIỂU TẠI SAO VẤN ĐỀ ĐÓ LẠI ẢNH HƯỞNG TỚI CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN. KHÔNG HY 
VỌNG BẠN TRỞ THÀNH MỘT CHUYÊN GIA NHƯNG BẠN CẦN CÓ SỰ TỰ TIN KHI NÓI 
CHUYỆN VỚI MỌI NGƯỜI TRONG CÁC SỰ KIỆN CỦA BẠN VÀ CÓ THỂ TRẢ LỜI CÁC 
CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG. 

Các chuyên gia địa phương là nguồn 
thông tin tuyệt vời về tình trạng nạn 
mua bán người tại nước bạn. Có các 
tổ chức hay sáng kiến nào trong cộng 
đồng của bạn không? 

Website Văn phòng Liên Hiệp Quốc về 
Ma tuý và Tội phạm (UNDOC) bao gồm 
các trang thông tin trong đó có về vấn 
nạn mua bán người với những thông 
tin cập nhật nhất, những bài phỏng vấn, 
bộ công cụ và cả các ấn phẩm xuất bản.

Google Alerts cho phép bạn lựa chọn 
cụm từ, ví dụ như ‘Human Trafficking’/
Mua bán người và sau đó nó có thể thu 
thập tất cả các tin tức, câu truyện hay 
các blogs viết về chủ đề này mỗi ngày 
và gửi tới bạn bằng một email. Đây là 
cách nhanh nhất để biết được về các 
trường hợp xảy ra gần đây, các câu 
truyện hay hoạt động trên khắp thế giới 
hoặc ở một quốc gia cụ thể.

Twitter, Google + và Facebook là 
những cách đơn giản nhất để cập nhật 
thông tin. Hãy tham gia vào các trang 
webs facebook.com/mtvexit, twitter.
com/mtvexit, google.com/+MTVEXIT & 
mtvexit.org và tìm kiếm thông tin về các 
tổ chức chống lại nạn mua bán người. 
Nhấn ‘Follow’ hoặc ‘like’ các tổ chức 
và kiểm tra xem còn ai cũng đang theo 
dõi. Twitter và Facebook cùng là những 
công cụ rất hữu hiệu trong chiến dịch 
này và sẽ được giải thích thêm ở phần 
sau. 

Báo cáo về tình trạng mua bán người  
là một báo cáo được công bố vào tháng 
7 hàng năm của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ 
trong đó đưa ra các thông tin nổi bật về 
tình trạng mua bán người ở các nước 
trên khắp thế giới và xếp loại nỗ lực của 
mỗi quốc gia trong cuộc chiến chống 
lại nạn mua bán người (187 quốc gia 
được nhắc đến trong bản báo cáo năm 
2013). Hãy đọc thông tin về quốc gia 
của bạn trong bản báo cáo mới nhất 
để biết được chính phủ đang làm gì để 
chống lại nạn mua bán người.

Các chuyên gia địa phương Văn phòng Liên Hiệp Quốc 
về Ma tuý và Tội phạm 
(UNDOC) 

Báo cáo về tình trạng mua 
bán người  

Google Alerts 

Twitter, Google +, Facebook  



Mua bán người là một hình thức bóc lột người để trục lợi.

Các nạn nhân thông thường bị lừa bán để buộc phải làm việc, bị buộc bán 
dâm và bị buộc làm các việc nhà
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Mua bán người là một trong những hành vi phạm pháp lớn nhất hiện nay trên 
khắp thế giới  với lợi nhuận khoảng 32 tỉ đô la Mỹ mỗi năm.

Tổ chức ILO ước tính có khoảng 20 triệu người trên khắp thế giới hiện 
đang sống như nô lệ thời hiện đại.

Mua bán người là một hiện tượng toàn cầu đang xảy ra NGAY 
LÚC NÀY ở tất cả các nước trên thế giới. 

Một khi bị rơi vào bẫy, các nạn nhân bị ép phải làm việc trong nhiều giờ và sống 
trong điều kiện tồi tệ với thu nhập ít ỏi hoặc không được trả lương. Các nạn 
nhân cũng thường bị đe doạ hay bị đánh đập. Nạn nhân phải chịu những tổn 
thương cả về thể chất lẫn tinh thần, bị cưỡng hiếp và thậm chí bị đánh chết. 

Nạn nhân bị lừa bán, bị ép buộc và bị buộc làm như nô lệ 

Những kẻ buôn người thường nhắm vào những người mơ ước có một tương 
lai sáng lạn hơn. Nạn nhân có thể là đàn ông, phụ nữ và trẻ em, những người 
dễ bị tổn thương bởi việc thiếu tiền hay thiếu các cơ hội việc làm hay học 
tập.

Các nạn nhân thường bị lừa bởi những người họ quen biết hay tin tưởng.

Nạn nhân thường bị lấy đi các giấy tờ cá nhân và bị buộc phải trả 
những khoản nợ không có thật. 
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10 ĐIỀU VỀ NẠN 
MUA BÁN NGƯỜI
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03

Hiểu khán giả của mình

Hợp tác 

CỐ GẮNG TÌM HIỂU VÀ THU THẬP CÀNG NHIỀU THÔNG TIN VỀ NẠN MUA BÁN NGƯỜI ĐANG GÂY ẢNH HƯỞNG 
TỚI MỌI NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG CỦA BẠN THÌ CÀNG TỐT VÀ VÌ VẬY BẠN CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH AI SẼ LÀ 
NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁN GIẢ ĐÍCH CỦA BẠN. NHỮNG CÂU HỎI SAU CÓ THỂ GIÚP BẠN TRONG QUÁ TRÌNH NÀY:

BẠN ĐANG TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG CHỐNG LẠI NẠN MUA BÁN NGƯỜI NHƯNG SẼ THÚ VỊ HƠN VÀ HIỆU QUẢ 
HƠN NẾU BẠN KẾT NỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC VÀ CÙNG HÀNH ĐỘNG!

HÃY ĐƯA RA MỘT DANH SÁCH CÁC ĐỐI TÁC TIỀM NĂNG VÀ BẮT ĐẦU LIÊN HỆ VỚI HỌ. HỌ CÓ THỂ LÀ: 

Ai là người có nguy cơ bị mua bán 
nhất? (cố gắng càng cụ thể càng 
tốt – về giới tính, dộ tuổi)

Họ cần biết gì về mua bán người? 
Những thông tin nào bạn có thể 
chia sẻ thông qua hoạt động của 
bạn?

Cách thức truyển tải một thông 
điệp tới nhóm đối tượng đích này? 
Qua Radio, Sân khấu? Âm nhạc?

BẠN SẼ CÓ THỂ PHẢI TÌM RA CÂU TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI NÀY THÔNG QUA NHỮNG THẢO LUẬN CHÍNH 
THỨC VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC TỔ 

Thông báo cho MTV EXIT về kế hoạch của bạn. Chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn về ý tưởng, thông điệp, các tài liệu hữu ích và các video 
bằng ngôn ngữ của bạn và chúng tôi có thể biết các tổ chức khác trong khu vực của bạn mà bạn có thể hợp tác cùng. Hãy liên hệ với chúng 
tôi tại http://mtvexit.org/contact và chúng tôi có thể đảm bảo bạn có thể liên hệ với Điều phối viên Chiến dịch MTV EXIT tại nước của bạn. 

Các cơ quan Chính phủ và các tổ chức Phi chính phủ hiện đang làm việc trong lĩnh vực phòng chống mua bán và bóc lột người.
Các doanh nghiệp có thể hỗ trợ các hoạt động xã hội
Trường học
Các nhóm sáng tạo là chuyên gia trong việc thu hút khán giả. 
Những lãnh đạo có uy tín trong cộng đồng và những nhân vật nổi tiếng. 

Xác định và liên hệ với các đối tác địa phương. Các đối tác địa phương có thể thực sự giúp được bạn nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt 
động của bạn. Họ có thể thu hút nhiều người hơn, tăng sức mạnh vào thông điệp của bạn, thêm nguồn lực và nhiều điều khác nữa.

Hãy giải thích về điều bạn đang lập kế hoạch, tại sao và những điều bạn nghĩ là họ có thể tham gia vào. Đó có thể là các hoạt động hay 
sự kiện mà đã được lập kế hoạch và bạn có thể sử dụng những điều đó như là một hình thức cho hoạt động của chính bạn. 

Joey, một lãnh đạo thanh niên của MTV EXIT đến từ Philippines nói:

Một lãnh đạo trẻ nhất định phải có năng lực để đưa ra một cái nhìn đa dạng và sâu rộng nhằm kết nối những 
quan tâm có chủ đích từ người khác tạo ra một liên minh mạnh hơn trong cuộc chiến xoá bỏ chế độ Nô lệ 
thời hiện đại và thúc đẩy nhân quyền và sự phát triển.



04 Xây dựng thông điệp khoá 
BÂY GIỜ BẠN ĐÃ QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC AI SẼ LÀ NHÓM KHÁN GIẢ MỤC TIÊU VÀ AI SẼ LÀ ĐỐI 
TÁC, VÀ BÂY GIỜ SẼ LÀ LÚC BẠN NGHĨ ĐẾN THÔNG ĐIỆP CỦA BẠN LÀ GÌ.

Điều quan trọng khi xây dựng thông điệp là phải phù hợp với khán giả mà bạn nhắm tới. Ví dụ:

Khi bạn quyết định được bao nhiêu thông tin được chia sẻ, điều quan trọng nữa là bạn cũng nên 
cân nhắc đến độ tuổi của khán giả và liệu họ đã từng biết đến nạn mua bán người trước đó hay 
chưa không biết gì. 
Trong khi xây dựng thông điệp, hãy nghĩ làm thế nào bạn có thể truyển tải thông điệp của bạn tới 
khán giả một cách hiệu quả nhất. 

Tên: Ba bước chính để di cư an toàn của MTV EXIT  

1.Đừng vội vàng, Hãy đặt ra nhiều câu hỏi
2.Đừng tin tất cả mọi người
3.Đừng từ bỏ tư trang của bạn

Khán giả mục tiêu: Những người đang tìm kiếm đi di cư để làm việc
Mục tiêu: Nhằm ngăn chặn nạn mua bán người thông qua di cư an toàn 
Thông điệp: Thông điệp phải ngắn gọn, đơn giản và dịnh hướng hành động:

Biểu tượng: Hình ảnh bàn tay giơ 3 ngón
Xem vài đoạn thông điệp của chiến dịch: https://vimeo.com/44848895   

“Nếu bạn chọn đi di cư, hãy đảm bảo rằng bạn gọi đường dây nóng………này để kiểm tra xem công việc đó là có thật hay không”.
“Bạn có quyền được giữ hộ chiếu, chứng minh thư và điện thoại của mình. Không ai có quyền lấy những thứ đó của bạn.”
“Nếu bạn lựa chọn di cư một các an toàn, bạn sẽ gặp ít rủi ro bị lừa gạt bởi các nhà tuyển dụng hơn.”

Cố gắng giữ thông điệp đúng mục tiêu, ngắn gọn và đơn giản. Ví dụ: 

TÓM LẠI, MỤC ĐÍCH CỦA BẠN LÀ KHUYẾN KHÍCH KHÁN GIẢ CỦA BẠN LÀM BA ĐIỀU SAU: 

Một nhóm đối tượng cụ thể trong cộng 
đồng mà có nguy cơ bị mua bán 

Một nhóm cụ thể làm việc trong một khu 
công nghiệp nơi mà nạn mua bán người là 
phổ biến 

Một nhóm giống như góp phần vào nhu 
cầu các sản phẩm/dịch vụ được sản xuất 
thông qua việc mua bán người

Thông điệp nên gồm: 

Thông điệp nên gồm: 

Thông điệp nên gồm: 

Các biện pháp phòng ngừa
Các biện pháp/ Hành động nhằm ngăn chặn nạn mua bán người 
Các liên hệ trợ giúp (đường dây tư vấn, trung tâm lao động/hoặc tư vấn)

Các cách nhận diện trường hợp nào bị coi là mua bán người
Các cách để thông báo những trường hợp nghi ngờ mua bán người
Các liên hệ trợ giúp (đường dây tư vấn, trung tâm lao động/hoặc tư vấn)

Nhận thức được họ có thể trở thành một phần trong chuỗi mua bán người như thế nào
Các biện pháp tránh góp phần vào tăng nhu cầu

Ví dụ nhóm mục tiêu Thông điệp liên quan

Lời khuyên:
Hãy đưa ra thông điệp ngắn gọn và đơn giản
Hãy đưa ra thông điệp mang tính tích cực và hỗ trợ
Hãy đưa ra thông điệp mang định hướng hành động

Ví dụ, Bạn có thể phát thẻ thông tin/tài liệu về sự thực 
nạn mua bán người và những thông điệp chính của 
bạn và hướng dẫn mọi người vào các trang mạng để 
tìm hiểu thêm thông tin (như trang web của MTV EXIT 
chẳng hạn).

Bạn có thể khuyến khích một người hay một nhóm trên 
mạng rằng bạn có thể xây dựng một kế hoạch hành 
động và nâng cao nhận thức về nạn mua bán người. 
Hãy để mọi người biết họ có thể được cập nhật thông 
tin về nạn mua bán người và các sự kiện sắp tới của 
bạn.

Khuyến khích mọi người bắt đầu chia sẻ nhận thức 
trong cộng đồng của họ hay bạn bè họ, đóng góp ý 
tưởng của họ và giúp bạn đẩy mạnh tính hiệu quả của 
chiến dịch. 

Hiểu thêm  

Ví dụ:  

Tôi đang sử dụng kiến thức và kinh nghiệm của tôi có được từ những tập huấn dành cho thanh niên của 
MTV EXIT để chuyển tải thông điệp về mua bán người tới tất cả mọi người- những người đang lắng nghe 
chương trình phát thanh nơi mà tôi làm việc để giải thích cho mọi người biết thế nào là di cư an toàn.

Kết nối  Tham gia cuộc chiến 

Chhaya, một lãnh đạo thanh niên của MTV EXIT đến từ Cambodia nói:

https://vimeo.com/44848895
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Trường tôi đã thảo luận về vấn đề này thông qua một câu lạc bộ có tên là “Traffic Jam” (Tắc đường) nơi mà 
các ban nhạc của học sinh đến từ nhiều trường khác nhau ở Thái Lan sẽ cùng đến một trường và sẽ có 
cuộc thi giữa các ban nhạc. Tiền thu được từ việc bán vé vào xem sự kiện sẽ được dành để giúp đỡ các tổ 
chức hoạt động trong lĩnh vực phòng chống mua bán người.

Puifai, một lãnh đạo thanh niên của MTV EXIT đến từ Thailand nói:

Tổ chức một buổi ca nhạc để mang 
mọi người tới cùng nhau, hãy tạo 

ra một khung cảnh tuyệt hảo nhằm 
truyển tải một thông điệp xã hội và 

tạo ra một nơi để mọi người có thể 
thảo luận. Dù to hay nhỏ, nhưng âm 
nhạc vẫn có thể kết nối được tất cả 

mọi người! 

Nhảy flash mob là gồm có một 
nhóm người bất chợt thể hiện 
ở một nơi công cộng, trình diễn 
một hành động không thông 
thường trong một khoảng thời 
gian ngắn, sau đó thì giải tán.

Viết và dàn dựng trình diễn một vở 
kịch trên sân khấu để nêu bật vấn 
nạn mua bán người.Organise an exhibit to display 

artwork, photographs or just 
information.

  
Check out these photos from the 

National Anti-Trafficking Art 
Exhibition in Hanoi, Vietnam that 

MTV EXIT organized. 

MTV EXIT có các phim tài liệu, video ca nhạc và các thông tin dành cho cộng đồng 
(PSAs) với các ngôn ngữ khác nhau mà bạn có thể sử dụng để trao đổi hay khuyến 

khích các cuộc hội thoại xung quanh chủ đề mua bán người. Đảm bảo rằng bạn nghĩ 
xem là video nào là phù hợp và thú vị nhất đối với khán giả của bạn.

Check out these photos of a MTV EXIT screening in Siem Reap Cambodia. 
You can access our media content on our Vimeo channel. Our content is free to use 

but please fill out the media request form so we know how it’s being used. 

Việc nghĩ đến các hình thức hoạt 
động khác nhau mà bạn có thể sử 
dụng để thu hút khán giả mục tiêu 
của bạn là rất quan trọng. Khán giả 
của bạn quan tâm đến điều gì? Âm 
nhạc? Phim ảnh? Thể thao? Hãy nghĩ 
một hoạt động dựa trên những điều 
mà bạn thấy khán giả mục tiêu của 
bạn yêu thích. Hãy sáng tạo và nghĩ 
về việc hoạt động nào thì tốt nhất với 
cộng đồng của bạn với nguồn lực 
sẵn có!

Lựa chọn 
một hoạt 

động

Biểu diễn âm nhạc 
Nhảy Flash Mob

Trình diễn kịch sân khấu 
Triểnt lãm 
nghệ thuật 

hay ảnh  
Tổ chức một buổi triển lãm để 
trưng bày các tác phẩm nghệ 

thuật, các bức ảnh hay đơn 
giản  chỉ là thông tin. 

Hãy xem các bức ảnh đến từ Triển lãm 
nghệ thuật Quốc gia về phòng chống 

mua bán người tại Hà Nội, Việt Nam tại 
photos do MTV EXIT tổ chức. 

Chiếu phim  

Hãy xem ảnh về một buổi chiếu phim của  MTV EXIT tại Siem Reap, Cambodia ở photos.
Bạn cũng có thể vào xem các chương trình của chúng tôi tại kênh Vimeo. vimeo.com/mtvexit

 

photos

photos

https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3


Lựa chọn địa điểm phù hợp với 
khán giả là rất quan trọng

Trách nhiệm của bạn là đưa ra thông tin 
chính xác theo đúng quy định 

Lập kế hoạch và quảng bá
Tiếp  cận?

Hãy để địa điểm tổ chức sạch hơn trước khi bạn 
đến. Đảm bảo rằng họ muốn bạn quay trở lại!

Giải trí là phần mà bạn  mang khán giả tới địa điểm tổ chức và 
là cái sẽ giữ họ ở đó!  

Cái gì là tốt nhất: 
:

Bạn cần thiết bị gì: 

Đảm bảo bạn có đúng các thiết bị cần thiết cho 
đúng chương trình. 

Đảm bảo hoạt động của bạn có khán giả trước, 
trong khi và sau sự kiện!

Loại hình quảng bá nào?

: Posters?

Radio? Flash mob? TV? 

Dù cho quy mô sự kiện của bạn lớn 
nhỏ thế nào thì bạn phải có trách 

nhiệm và đảm bảo an toàn. 

Kích cỡ?

Nguồn điện?

Giá cả?
Thủ tục xin giấy phép

Địa điểm

Thông tin Đại diện NGO ? 
Ai nói?

Tài liệu phân phát

Giải trí 

 

Giải thưởng?

Thi thố?

Phim? 

Nhảy?
 
Kịch?

 

Đố vui? 

Âm nhạc? 

Thiết bị 

 

Thiết bị âm thanh?
 

Ánh sáng?
 Máy chiếu & màn hình?

 Ghế?

 

Máy phát điện?

 

An toàn 

 

 

Tờ rơi? 

 

Tiếp thị trên các phương tiện xã hội?
 

 

Băng rôn?
 

 

 

Loa phát thanh? 

 

Vệ sinh 

 

 

Nhóm dọn dẹp?
?
 

 

 

Thùng rác?

 

Nhà vệ sinh?

 

Quảng bá 

 

Thanh chắn?

 An ninh cá nhân? 

 

Thoát hiểm cho khách mời? 

 

Vị trí các bệnh viện địa phương?

 

Hộp cứu thương?

 
Xe cứu thương? 
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Bạn bè tôi và tôi quyết định thành lập nhóm VEXIT như là một nhóm của các bạn trẻ Việt Nam chống lại nạn 
mua bán và bóc lột người. Chúng tôi đang điều hành một trang trên Facebook để thu hút sự quan tâm của 
mọi người về nô lệ thời hiện đại. Có rất nhiều các bạn trẻ từ Hà Nội, Thái Nguyên, Kiên Giang và Nghệ An 
quan tâm đến trang này.

07 Thực hiện online 

Hằng, một lãnh đạo thanh niên của MTV EXIT đến từ Việt Nam nói:

Hãy cân nhắc trước khi đăng bài! Đảm bảo rằng việc bạn sử dụng internet thì 
phù hợp và tuân thủ với luật pháp hiện hành của nước bạn.

mà khán giả mục tiêu 
của bạn thích sử dụng 
nhất như Facebook, 
Twitter, Instagram, 
Google+...

Bạn có thể xây dựng hoạt động của bạn bằng việc 
cộng thêm một chiến dịch online. Các chiến dịch 
online thường được thực hiện trên các trang 
mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, và 
Google +, đều rất tốt đê xây dựng một cộng đồng 
những người ủng hộ nhằm truyển tải thông điệp 
về mua bán người một cách sâu rộng. 

. 

Các trang mạng xã hội có thể hỗ trợ mọi người 
biến nhiệt huyết của họ thành hành động bằng việc 
khuyến khích cộng đồng mạng thảo luận, đẩy 
mạnh những lời kêu gọi thành hành động và cho 
phép người sử dụng được quản lý nội dung. 
Chiến dịch online của bạn có thể biến những 
người ủng hộ bạn thành những nhà hoạt động.

Xây dựng       
một chiến     
lược nội dung 

chẳng hạn như:

‘XEM & CHIA SẺ video này’
‘Nếu bạn nhìn thấy điều gì nghi ngờ, 
hãy gọi điện hoặc thông báo tới đường 
dây nóng về phòng chống mua bán 
người ở nước bạn (cung cấp đường 
dây nóng nếu có thể) 

ở đó sẽ có những người sẽ thực 
hiện chiến dịch online của bạn một 
cách rộng rãi. Hãy kết nối online 
với các tổ chức địa phương hay 
quốc tế chống lại nạn mua bán 
người, các nhóm sáng tạo, các 
đoàn thanh niên cũng như các tổ 
chức phi chính phủ địa phương. 

(ít nhất vài lần/tuần)

Hãy mang tính cá nhân và kiến mọi 
người cảm thấy họ là một phần của 
cái gì đó, và khuyến khích cộng đồng 
của bạn đóng góp vào chiến dịch với 
blog khách mời, ảnh, câu hỏi, quà 
tặng…

Lựa chọn hình thức 

Xây dựng nội dung hấp dẫn. 

Thực hiện mang tính thiết thực 
“từ Kêu gọi – tới – Hành động”

CHIA SẺ thông tin này với 3 người 

Xây dựng một cộng 
đồng online 

 Giữ liên lạc thường xuyên 



08
VIỆC CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GIÚP BẠN BIẾN KẾ HOẠCH EXIT 
CỦA BẠN THÀNH HÀNH ĐỘNG RẤT QUAN TRỌNG. BỞI VẬY BẠN CÓ 
THỂ TIẾP TỤC LÀM VIỆC VỚI HỌ VÀ CHÚNG TÔI CŨNG MUỐN BIẾT VỀ 
CÔNG VIỆC TUYỆT VỜI MÀ BẠN ĐANG LÀM.

KỂ CẢ MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ CŨNG CÓ THỂ TẠO RA NHỮNG ĐIỀU DƯỜNG 
NHƯ KHÔNG THỂ THÀNH CÓ THỂ. MUA BÁN NGƯỜI CÓ QUY MÔ TOÀN CẦU 
NHƯNG CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA LÀ CHẤM DỨT NÓ. KẾ HOẠCH EXIT 
CỦA BẠN LÀ MỘT BƯỚC TIẾN TỚI SỰ CHẤM DỨT NÔ LỆ THỜI HIỆN ĐẠI.

Hãy theo sau những người ủng hộ bạn – Đảm bảo là bạn đã cảm ơn tất cả mọi người, những người đã tham gia và 
khuyến khích những người khác truyền nhận thức tới những người bạn bè trong cộng đồng của họ. Chia sẻ những 
điều bạn học được từ việc bạn đang điều hành hoạt động của bạn và khuyến khích người khác bằng việc đăng bài 
trên trang Facebook MTV EXIT Vietnam

Báo cáo lại cho MTV EXIT – Sau mỗi sự kiện, hãy đẳm bảo là bạn liên lạc với MTV EXIT để nói cho chúng tôi biết về 
hoạt động của bạn đã diễn ra như thế nào! Bạn có thể sử dụng đường link này để hoàn thành một báo cáo sự kiện 
ngắn và tất cả mọi người những ai gửi báo cáo sẽ có cơ hội tham gia vào cuộc thi dành vé tham gia vào chương 

Hãy ghi chép điều bạn rút ra được và bạn muốn làm gì tiếp theo! Kế hoạch EXIT của bạn sẽ phát triển và lớn mạnh 
theo thời gian. Bạn đang tạo ra một sự khác biệt!

Tôi tin vào sự tự do, tôi tin con người được hưởng điều này từ khi sinh ra. Sẽ không còn sai lầm như 
lịch sử trước kia về chế độ nô lệ. 

Kết thúc

 Doni, một lãnh đạo thanh niên của MTV EXIT đến từ Indonesia nói:

https://www.facebook.com/MtvExitVietnam
https://mtvexit.wufoo.eu/forms/mtv-exit-youth-in-action/


Phụ lục1 
AN TOÀN TRÊN MẠNG 
GIỜ ĐÂY CÓ HÀNG TRIỆU NGƯỜI TRÊN MẠNG; TRÊN THỰC THẾ CÓ HƠN 1 TỈ NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG FACEBOOK. 
PHƯƠNG TIỆN ĐẠI CHÚNG ONLINE LÀ MỘT CÔNG CỤ TUYỆT VỜI ĐỂ HỖ TRỢ VÀ HUY ĐỘNG MỌI NGƯỜI CÙNG HÀNH 
ĐỘNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI NẠN MUA BÁN NGƯỜI. TUY NHIÊN, CŨNG CÓ BÁO CÁO CHO RẰNG, ĐÂY CŨNG 
LÀ MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ MÀ BỌN BUÔN NGƯỜI SỬ DỤNG ĐỂ LỪA GẠT CÁC NẠN NHÂN CỦA NẠN MUA BÁN 
NGƯỜI. VÌ VẬY VIỆC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG THÔNG TIN BẠN CHIA SẺ VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN KẾT NỐI TRÊN MẠNG LÀ 
RẤT QUAN TRỌNG. HÃY LÀM THEO NHỮNG QUY TẮC SAU ĐỂ CÓ THỂ BẢO VỆ BẠN TRÊN MẠNG: 

Chỉ đưa số điện thoại và địa chỉ email 
của bạn cho những người bạn thực 
sự tin cậy. Hãy nhớ, Nếu bạn đưa các 
thông tin liên lạc cá nhân như số điện 
thoại, địa chỉ nhà và một tấm hình của 
bạn, thì họ rất dễ tìm ra bạn. 

Đảm bảo rằng mật khẩu của bạn là một 
hỗn hợp các chứ cái và các số và đừng 
đặt tên các ban nhạc yêu thích của bạn, 
tên vật nuôi hay đội bóng yêu thích. 

Một khi bạn đưa ảnh của bạn lên trên 
mạng, nó sẽ ở trên đó (Thậm chí kể 
bạn xoá rồi nó vẫn lưu ở trên đó).

Bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của 
người khác bằng việc đảm bảo tất cả 
mọi người đã ký vào một bản đồng ý, 
cũng như bản đồng ý của người giám 
hộ nếu ai đó dưới 18 tuổi, khi đưa ảnh 
của ai đó lên trên mạng.

Không phải là tệ quá khi bạn nói chuyện 
với người lạ trên mạng, đặc biệt là khi 
bạn đang cố xây dựng một cộng đồng 
mạng cho chiến dịch của bạn. NHƯNG, 
hãy cẩn thận vì những người lạ chưa 
chắc đã phải là người như họ nói. Đừng 
chia sẻ thông tin cá nhân.

Nếu bạn bị quấy rối trên mạng, hay cảm thấy không thoải mái với cách mọi người lôi kéo bạn trên mạng, bạn có thể: 
Nói với ai đó bạn tin tưởng hoặc liên hệ dịch vụ hỗ trợ như Cybersmart.
Thay đổi mật khẩu của bạn nếu bạn nghĩ ai đó vào xem thư hay các tài khoản mạng xã hội của bạn.
Khoá hoặc thông báo – Nếu bạn đang bị quấy rối qua các mạng xã hội, bạn có thể vào phần cài đặt tài khoản (account 
settings) để khoá mọi người. 
Hãy gọi cảnh sát nếu bạn nhận được những tin nhắn đe doạ hay cảm thấy nguy hiểm. 

Bảo vệ những thông tin 
cá nhân của bạn 

Đừng bao giờ chia sẻ mật 
khẩu của bạn – KHÔNG 
BAO GIỜ.

Đưa ảnh cá nhân lên

Đưa ảnh của những người 
khác lên 

Đừng đưa bất cứ thứ gì lên 
mạng về cha mẹ, thầy cô 
giáo hay công ty nếu bạn 
không muốn họ nhìn thấy. 

Hãy trung thực. Con người 
thật của bạn luôn tốt hơn 
những gì bạn cố giả vờ trở 
thành. 

Nói chuyện với Người lạ 

BẠN PHẢI LÀM GÌ NẾU GẶP VẤN ĐỀ TRÊN MẠNG?

01 04

05

06

07
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Nếu bạn có kế hoạch gặp mặt ai đó 
mà bạn từng gặp trên mạng, Hãy nhớ 
mang theo một người bạn cùng đi với 
bạn, chọn địa điểm đông đúc và hãy 
gặp vào ban ngày.

Gặp gỡ với những người 
kết bạn trên mạng 



AN TOÀN VỚI CÁC SỰ KIỆN 
CHO DÙ SỰ KIỆN CỦA BẠN LỚN HAY NHỎ BẠN PHẢI ĐẢM BẢO RẰNG MỌI NGƯỜI PHẢI ĐƯỢC AN TOÀN!

Bất cứ hoạt động nào có thể có vài rủi ro, việc giữ mọi người an toàn trong suốt sự kiện của bạn khiến bạn phải nghĩ đến 
các rủi ro có thể xảy ra và bạn có thể làm gì để giảm thiểu các rủi ro đó. 

Địa điểm tổ chức sự kiện có dễ tiếp cận hay có an toàn cho mọi người đến tham gia hay không? 
Địa điểm đó có an toàn và thoải mái cho cả nam hay nữ tham gia hay không?
Địa điểm đó có thể cho người khuyết tật vận động tiếp cận hay không?
Địa điểm đó có an toàn hay phù hợp với trẻ em hay không? Nếu không, làm thế nào bạn là trẻ em không bị tổn 
thương trong suốt sự kiện? 

Địa điểm đó có thể tổ chức an toàn cho bao nhiêu người? Các sự kiện lớn có thể cần sự trợ giúp của cảnh sát 
địa phương và giấy phép của chính quyền địa phương.
Các lối vào và lối thoát hiểm có được đánh dấu rõ ràng? 
Có kế hoạch thoát hiểm được đưa ra tại địa điểm tổ chức trong trường hợp khẩn cấp?
Địa điểm tổ chức sạch sẽ và ánh sáng tốt? 
Có thiết bị nguy hiểm hay vật liệu gì có thể gây nguy hại tới người tham gia hay không? Bạn sẽ ngăn chặn việc 
xảy ra như thế nào? 

Ở đó có nước sạch không? 
Ở đó có hộp cứu thương không? 
Ở đó có vòi cứu hoả không? 
Các dịch vụ y tế và cấp cứu gần nhất? Các sự kiện lớn có thể cần có xe cứu hoả và đội ngũ cấp cứu y tế túc trực. 

Dưới đây là vài điều bạn nghĩ có thể giúp được mọi người:

Đối tác và chính quyền sở tại có thể giúp đỡ bạn xác định chính xác biện pháp an toàn cần là gì để đặt tại điểm tổ 
chức phụ thuộc vào đặc thù các hoạt động của bạn. 

Rủi ro khi tiếp cận 

Rủi ro an ninh 

Rủi ro y tế 
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