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 hững ý kiến được đưa ra trong báo cáo này là ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản 

ảnh những quan điểm của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Liên hiệp quốc tại Việt  am.  hững 

tư liệu và chức danh sử dụng trong báo cáo không hàm ý thể hiện bất kỳ một ý kiến nào từ phía 

IOM hay Liên hiệp quốc tại Việt  am về địa vị pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố 

hay khu vực nào, hoặc về chính quyền, đường biên giới hoặc ranh giới của quốc gia đó. 
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LỜI CẢM Ơ  

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Chương trình Chung về Bình đẳng giới, do Chính phủ Việt Nam và 

Liên hiệp quốc đồng thực hiện. Chương trình Chung và nghiên cứu được hỗ trợ tài chính bởi Qũy 

Thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ. Cục Phòng chống tệ nạn xã hội 

thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại 

Việt Nam, chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu. 

Trước hết chúng tôi xin cám ơn 388 anh chị em hoạt động mại dâm đã nhiệt tình tham gia vào việc 

phỏng vấn và chia sẽ các trải nghiệm của mình. Chúng tôi cũng cám ơn những anh chị đã tham gia vào 

các cuộc thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu, bao gồm các cán bộ chính quyền, cán bộ của các tổ chức 

phi chính phủ và tổ chức quốc tế, những người đã cho phép nhóm nghiên cứu tìm hiểu những khía 

cạnh khác nhau và bổ sung những hiểu biết phong phú và sâu sắc vào việc phân tích. 

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đến Ông Nguyễn Hữu Minh, Viện trưởng Viện Gia đình 

và Giới, người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc nghiên cứu này với tư cách là Tư vấn quốc gia, cùng các 

nhà nghiên cứu thuộc Viện Gia đình và Giới đã thực hiện cuộc nghiên cứu này. Xin gửi lời cám ơn 

đặc biệt đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Vụ Bình đẳng giới và Cục Phòng chống tệ nạn xã 

hội về sự quan tâm và quản lý sâu sát đối với cuộc nghiên cứu. Các cán bộ, nhân viên của các Trung 

tâm Giáo dục Lao động-Xã hội thuộc Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã có sự giúp đỡ rất quan trọng 

tạo nên thành công của cuộc nghiên cứu. Với tư cách là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật IOM đã có đóng góp 

quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu. Bà Saskia Blume, với tư cách là Tư vấn nghiên 

cứu quốc tế đã hỗ trợ dự án ngay từ những ngày đầu và có sự giúp đỡ rất đáng kể đối với nghiên cứu 

thông qua các góp ý, xây dựng dự thảo cấu trúc báo cáo, biên tập các bản dự thảo. Qúa trình xây dựng 

dự án được dựa chủ yếu trên một nghiên cứu tổng quan về thực trạng hoạt động mại dâm ở Việt Nam 

do Bà Khuất Thu Hồng và Ông Vũ Thành Long ở Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện với sự 

tài trợ của Qũy Thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ. 

Chúng tôi đặc biệt cảm ơn thành quả công việc tuyệt vời của các cán bộ thu thập thông tin, nhập dữ 

liệu và những nhân viên khác tham gia khảo sát, những người đã cùng tiến hành khảo sát định lượng, 

phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung. Chúng tôi cũng xin cám ơn sự hỗ trợ tích cực của các cán 

bộ chính quyền địa phương tại 3 thành phố, nơi thực hiện cuộc khảo sát. 

Xin bày tỏ lòng cảm ơn đối với tất cả các đồng nghiệp ở các tổ chức Liên hiệp quốc đã có những góp ý 

quý giá và đóng góp có ý nghĩa vào việc hoàn thành báo cáo có chất lượng. 
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Danh mục từ viết t t 

 

BĐG  

CMTND 
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IOM 

PVS  
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Bình đẳng giới 

Chứng minh thư nhân dân 

Cục phòng chống tệ nạn xã hội 

Thảo luận nhóm tập trung 

Tổ chức di cư quốc tế 

Phỏng vấn sâu 

Lao động – Thương Binh – Xã hội 

Nam có quan hệ đồng tính 

Quan hệ tình dục 

Trung học cơ sở 

Trung học phổ thông 

Tệ nạn xã hội 

Quỹ dân số liên hợp quốc 

Chương trình của Liên hợp quốc về  IV  ID  
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Tóm t t 

Di biến động của người hoạt động mại dâm có những đặc điểm khác biệt về giới. Phụ nữ và 

nam giới có thể có những trải nghiệm khác nhau khi  hoạt động mại dâm và những rào cản 

gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ. Nguy cơ rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương của những người 

hoạt động mại dâm trong quá trình di biến động đã được đề cập trong nghiên cứu và khuôn khổ luật 

pháp/chính sách. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn biết rất ít về các cách thức di chuyển của những 

người làm mại dâm, nguyên nhân, cơ chế, cũng như mức độ dễ bị tổn thương của họ.  

Nghiên cứu “Đặc điểm di biến động của người mại dâm nhìn từ góc độ giới: kết quả khảo sát 

mẫu từ 3 thành phố Việt Nam” là nhằm khắc phục những thiếu hụt về kiến thức trên. Nghiên 

cứu được thực hiện bởi Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội (Cục PCTNX ), Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&X ), với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Di cư Quốc tế 

(IOM), trong khuôn khổ chương trình được tài trợ bởi Qũy thành tựu Thiên niên kỷ (MDG-F) 

của Liên hiệp quốc do Tây Ban Nha hỗ trợ và Chương trình Chung quốc gia về Bình đẳng 

giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc. Trong khuôn khổ của Chương trình chung 

quốc gia 3 năm, có 12 tổ chức và chương trình của Liên hiệp quốc, hợp tác với Chính phủ 

Việt Nam, đã cung cấp các hoạt động hỗ trợ và nâng cao năng lực chiến lược, điều phối và đa 

ngành, để xây dựng năng lực của cán bộ các tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh, giúp họ thực 

hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo tốt hơn về các Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống 

bạo lực gia đình.  

Nghiên cứu này nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể sau đây: 

a) Có được sự hiểu biết tốt hơn về vai trò của yếu tố giới trong việc quyết định di cư của 

những người hoạt động mại dâm, và những khía cạnh mà di cư và giới có liên quan đến 

việc tham gia vào hoạt động mại dâm; 

b) Nghiên cứu những lý do và khuôn mẫu di biến động của người hoạt động mại dâm (cả 

những người di cư và những người không di cư) cũng như khả năng dễ bị tổn thương do 

di biến động của họ, nhìn từ góc độ về giới;  

c) Đề xuất cụ thể về việc ban hành chính sách và xây dựng các chương trình can thiệp. 

Nghiên cứu được thực hiện tại  à Nội,  ải Phòng và thành phố  ồ Chí Minh. Đây là ba 

thành phố có lượng người hoạt động mại dâm tương đối cao so với các địa phương trong cả 

nước, đồng thời có thể đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Các địa điểm nghiên cứu tập 

trung ở khu vực nội thành của ba thành phố. 189 nam và 199 nữ hoạt động mại dâm đã được 

chọn để phỏng vấn với bảng hỏi cấu trúc (80 nữ hoạt động mại dâm được chọn từ hai Trung 

tâm Giáo dục Lao động-Xã hội thuộc thành phố  à Nội và thành phố  ồ Chí Minh; 189 nam 

và 199 nữ hoạt động mại dâm được chọn ở ba thành phố thông qua phương pháp lựa chọn 

hướng đích có kiểm soát bởi người hoạt động mại dâm (RD ). Ngoài ra, nghiên cứu còn tiến 

hành một thảo luận nhóm của các cán bộ Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; bốn thảo luận 

nhóm của các đồng đẳng viên; 15 phỏng vấn sâu của người hoạt động mại dâm; và 4 phỏng 
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vấn sâu đối với những người có nguy cơ cao tham gia hoạt động mại dâm (nhân viên 

massage, phục vụ hát karaoke). 

Báo cáo gồm 5 phần: Giới thiệu; Các khái niệm cơ bản, Mục tiêu và Phương pháp; Các đặc 

điểm nhân khẩu-xã hội của người hoạt động mại dâm được phỏng vấn; Giới và các khía cạnh 

di biến động của mại dâm; Kết luận và Khuyến nghị. 

Một số đặc điểm nhân khẩu-xã hội của người hoạt động mại dâm được phỏng vấn 

  ơn một nửa số người là dưới 25 tuổi. 

  ơn ba phần tư số người bắt đầu hoạt động mại dâm từ 25 tuổi trở xuống. 

  ơn 56% số người có học vấn từ trung học cơ sở trở xuống. Nam giới có học vấn cao 

hơn nữ. 

  ơn 65% số người là còn ở tình trạng độc thân. Nhiều nam giới độc thân hơn nữ giới. 

 Người mại dâm chủ yếu hoạt động một cách độc lập. 

 Thu nhập trung bình từ hoạt động mại dâm là 8,6 triệu đồng tháng, cao hơn so với thu 

nhập trung bình của dân cư đô thị ở Việt Nam (2,13 triệu). 

 Đại bộ phận nữ được phỏng vấn có khách hàng khác giới, trong khi chỉ có một bộ 

phận nhỏ nam có khách hàng khác giới. 

Từ các phân tích về di biến động của người hoạt động mại dâm, báo cáo đưa ra một số 

kết luận chính và khuyến nghị như sau: 

Kết luận 

1. Lý do di cư chủ yếu là để có thu nhập cao hơn. Có sự khác biệt giữa nam và nữ về các lý do di 

cư. Tỷ lệ phụ nữ ra đi vì lý do kiếm tiền phụ giúp gia đình cao hơn so với nam giới. Chỉ có khoảng 

một nửa người mại dâm di cư biết hoặc được cung cấp thông tin về việc làm của mình ở nơi đến 

trước khi di cư.  

2. Yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng nhất đối với quyết định tham gia hoạt động mại dâm 

đối với cả nam và nữ. Yếu tố cá nhân chi phối nam giới mạnh hơn khi tham gia mại dâm. Còn 

ở nhóm nữ, các nguyên nhân liên quan đến gia đình chiếm tỷ lệ cao hơn. 

3. Một đặc điểm của hoạt động mại dâm trong giai đoạn hiện nay là có một bộ phận lớn người 

mại dâm làm việc độc lập. Nam mại dâm có tỷ lệ làm việc độc lập cao hơn. Ngược lại, phần 

lớn nữ mại dâm làm việc dưới sự quản lý của chủ.  

4. Khoảng 17,4% người hoạt động mại dâm đã từng di chuyển địa bàn làm việc trong vòng 10 

năm trở lại đây. Lý do chủ yếu phải di chuyển địa bàn làm việc là để tìm khách hàng mới để 

có thu nhập cao hơn. Tỷ lệ các mại dâm nữ bị các cơ quan chức năng truy đuổi cao hơn so với 

nam, trong khi nam mại dâm thay đổi nơi làm việc để tìm khách hàng mới là cao hơn.  
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5. Với nhóm nam mại dâm được khảo sát, có những khác biệt giữa 3 thành phố về phương 

thức hoạt động và thu nhập. So với nữ mại dâm, nam mại dâm cố gắng nhiều hơn đề giấu tính 

chất công việc của họ nhằm tránh sự kỳ thị của cộng đồng nên khả năng kiểm soát bệnh tật bị 

hạn chế. Chỉ hơn một nửa số nam mại dâm có quan hệ cùng giới sử dụng bao cao su trong tất 

cả các lần quan hệ tình dục, trong khi đó khoảng ¾ số mại dâm nữ thực hiện điều đó. 

6. Việc di chuyển địa bàn làm việc bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố thời gian hoạt động mại 

dâm và đối tượng quan hệ mại dâm. Những người làm việc độc lập ít nguy cơ bị truy đuổi 

hơn đáng kể so với người làm việc trong các cơ sở bị quản lý. Nam mại dâm có ít khả năng bị 

truy đuổi hơn đáng kể so với nữ mại dâm. 

7. Người hoạt động mại dâm có nhiều khả năng bị tổn thương về sức khỏe và xã hội trong quá 

trình làm việc. Có thể kể đến những rủi ro chung như tổn thương, viêm nhiễm cơ quan sinh 

dục; lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục; nguy cơ bị kỳ thị. Nữ mại dâm gặp viêm nhiễm 

cơ quan sinh dục và bị kỳ thị nhiều hơn nam mại dâm.  

8. Có sự khác biệt giới và giữa những người di cư hoặc không di cư trong tiếp cận thông tin 

và dịch vụ xã hội. Tỷ lệ nam giới có bảo hiểm y tế cao hơn so với nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ 

tham gia các lớp tập huấn phổ biến kỹ năng, kiến thức về sức khỏe cao hơn so với nam.  o 

sánh giữa người di cư và người không di cư cho thấy tỷ lệ có bảo hiểm y tế và tỷ lệ tham gia 

các lớp tập huấn của người không di cư cao hơn so với người di cư. Không có khác biệt lớn 

về tỷ lệ biết các địa chỉ tư vấn pháp luật cũng như về chính sách, pháp luật xử lý hoạt động 

mại dâm của người di cư so với người không di cư. 

9. Có gần ¼ trong tổng số 388 người mại dâm được phỏng vấn đã từng từ bỏ hoạt động mại dâm 

sau quay lại. Tỷ lệ nữ từng từ bỏ cao hơn nam giới, nhưng trong mẫu khảo sát, nữ mại dâm cũng 

già hơn so với nam mại dâm. Về mong muốn trong thời gian tới, có 37,9% muốn tiếp tục công 

việc và 48,2% muốn rời bỏ công việc. Những lý do chính muốn rời bỏ công việc là không muốn 

bị kỳ thị, lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm,  IV, và lo sơ cơ quan chức năng. Lý do chính 

đối với cả hai giới tiếp tục duy trì công việc này khá tương đồng, trong đó yếu tố kinh tế đóng vai 

trò quyết định.  

10. Từ góc độ quản lý nhà nước, việc kết hợp các biện pháp phòng chống và giảm hại trong 

các hoạt động phòng chống mại dâm còn chưa thực sự chặt chẽ. Tuy đã có văn bản chỉ đạo từ 

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, nhưng cơ chế và các hoạt động triển khai hoặc phối hợp, hỗ 

trợ các tổ chức NGO, các dự án, các CLB ở cộng đồng còn hạn chế.  
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Khuyến nghị 

1. Tăng cường truyền thông cho cả nhóm hoạt động mại dâm và người dân nhóm cán bộ quản 

lý cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức để giảm tác hại của hoạt động mại dâm đối với 

gia đình và xã hội. Một trong những nội dung truyền thông quan trọng là giảm sự kỳ thị.  

2. Tiếp tục cung cấp một số dịch vụ xã hội cho nhóm hoạt động mại dâm như cung cấp thông 

tin, nâng cao hiểu biết để giảm hại và nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe thông qua hoạt 

động của các câu lạc bộ.  

3. Cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục thực hiện hoạt động phòng ngừa và giảm hại trong 

việc phòng chống mại dâm. Cần tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã 

hội khác tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ 

phát triển các hoạt động sinh kế khác cho người bán dâm.  

4. Để giúp cho người mại dâm phát triển các hoạt động sinh kế khác một cách hiệu quả chính 

quyền cần tăng cường giúp đỡ họ học nghề và nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Cần thiết phải 

tạo sự kết nối và hỗ trợ giữa ba khâu: nhu cầu thị trường, đào tạo nghề và hỗ trợ giới thiệu việc 

làm. Điều hết sức quan trọng là bảo đảm giữ bí mật cho người hoạt động mại dâm về việc làm 

mại dâm trước đây của họ để họ có thể xin việc làm và tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ dễ dàng 

hơn.  

5. Xây dựng các mô hình hỗ trợ, tạo điều kiện cho người hoạt động mại dâm được dễ dàng 

tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền  IV  ID  và các bệnh lây truyền qua 

đường tình dục; giúp đỡ phụ nữ hoạt động mại dâm giảm các tổn thương do bị lừa gạt, bạo 

lực bóc lột tình dục và nâng cao khả năng tái hoà nhập cộng đồng. Một phương thức phù hợp 

là mở rộng và hỗ trợ cho các câu lạc bộ hiện đang có để thu hút người hoạt động mại dâm. 

6. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động mại dâm, đặc 

biệt là tiếp cận với những kinh nghiệm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề này. Tổ chức 

cho cán bộ phụ trách công việc có liên quan đến quản lý hoạt động mại dâm ở các bộ, ngành 

tham gia các chuyến khảo sát nước ngoài để tìm hiểu những cách tiếp cận luật pháp khác nhau 

đối với hoạt động mại dâm.  

7. Tiến hành các nghiên cứu toàn diện và hệ thống về những khía cạnh kinh tế-xã hội của hoạt 

động mại dâm, đặc biệt là con đường dẫn đến làm mại dâm và khả năng tái hòa nhập cộng 

đồng của những người làm hoạt động này. Việc nghiên cứu cũng cần quan tâm đến các nhóm 

mại dâm khác nhau (những người có sự quản lý của chủ-những người làm việc độc lập; mại 

dâm nam và mại dâm nữ, đặc biệt quan tâm tới nhóm mại dâm nam vì nguy cơ lây nhiễm  IV 

cao của họ; nhóm di biến động nhiều và ít). Có hệ thống theo dõi ở các cấp để thu thập được 

số liệu tin cậy về tình hình mại dâm. 
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1. Giới thiệu 

Di biến động của người hoạt động mại dâm có những đặc điểm khác biệt về giới. Phụ nữ và 

nam giới có thể có những trải nghiệm khác nhau khi  hoạt động mại dâm và những rào cản 

gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ. 

Mặc dù không phải tất cả người hoạt động mại dâm phải di cư đến nơi làm việc hiện nay, một 

vài nghiên cứu chỉ ra rằng, bộ phận lớn trong số họ là người di cư đến thành phố. Phần lớn 

những phụ nữ hoạt động mại dâm ở  à Nội, thành phố  ồ Chí Minh, Cần Thơ và  ải Phòng 

được phát hiện xuất thân từ những tỉnh và thành phố lân cận (MOLISA, 2009; Hong and Long, 

2011). Mặc dù các số liệu về nam giới hoạt động mại dâm ít hơn, họ cũng được phát hiện là 

xuất thân từ các tỉnh khác (Doussantousse et al., 2002). Di cư nói chung thường được thúc đẩy 

bởi ý thức trách nhiệm với gia đình trong các hoàn cảnh nghèo đói. Trong trường hợp một số 

người đồng tính nam, di cư và việc tham gia làm mại dâm cũng có thể là một biện pháp nhằm 

tránh những kỳ thị của cộng đồng và các ngăn cấm xã hội trong hoạt động tình dục của họ. 

Những người di cư cũng có thể thường phải chịu đựng sự phân biệt đối xử, bóc lột và hạn chế 

tiếp cận các dịch vụ xã hội, giáo dục và y tế (IOM, 2002). Những tình trạng dễ bị tổn thương 

này tăng lên đối với những người hoạt động mại dâm di cư vì họ làm công việc bất hợp pháp- 

họ có ít khả năng được tham gia vào và kiểm soát các nguồn lực và thông tin và chịu đựng 

nhiều hơn sự kỳ thị và định kiến. 

Tính dễ bị tổn thương này ngày càng bị khuếch đại bởi tính di biến động cao của những 

người hoạt động mại dâm. Những nghiên cứu hiện tại gợi ý rằng tính di biến động có thể 

khiến những người hoạt động mại dâm bị tổn thương (MRSC, 2001). Ba nhân tố chính đóng 

góp vào tính di biến động của những phụ nữ hoạt động mại dâm là: trốn tránh cảnh sát (vì 

mại dâm là bất hợp pháp, những người làm mại dâm có thể bị bắt, bị tịch thu CMTND hoặc 

bị đưa vào Trung tâm giáo dục lao động-xã hội), thỏa mãn nhu cầu tìm “các gương mặt 

mới” của khách hàng và tránh kỳ thị. Những chiến dịch gần đây chống lại hoạt động mại 

dâm trực tiếp và gián tiếp đã đưa mại dâm ngày càng đi vào hoạt động bí mật (Lam, 2009). 

Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về tính di biến động của nam giới hoạt động mại dâm mặc dù 

họ ít bị ảnh hưởng bởi những cuộc truy bắt của cảnh sát nhưng họ có thể phải chiều theo 

nhu cầu của khách hàng, bị kỳ thị và có thể các nhân tố khác. 

Di biến động có thể dẫn đến việc giảm tiếp cận các dịch vụ, thông tin và phá vỡ các mạng 

lưới xã hội (Rushing, 2006).  ơn nữa, nghiên cứu ở những nước khác cho thấy việc truy bắt 

của cảnh sát có thể dẫn đến tình trạng di biến động lớn hơn và nhiều hoạt động ngầm hơn. 

Điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong các quan hệ quyền lực giữa các khách hàng và 

người làm mại dâm (giảm bớt thu nhập dẫn đến giảm bớt khả năng thương lượng với các 

khách hàng) và cản trở việc tham gia của họ vào các dịch vụ (Lam, 2008), điều này làm gia 

tăng nguy cơ bị lạm dụng, bạo lực và lây nhiễm  IV  ID  và các bệnh lây qua đường tình 

dục khác. 
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Nguy cơ rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương của những người hoạt động mại dâm trong quá 

trình di biến động đã được đề cập trong nghiên cứu và khuôn khổ luật pháp  chính sách (Lam, 

2009). Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta vẫn biết rất ít về các cách thức di chuyển của những 

người làm mại dâm, nguyên nhân, cơ chế, cũng như mức độ dễ bị tổn thương của họ. Chỉ có 

một nghiên cứu được xác định là đã giải quyết chủ đề này-là cơ sở để phát triển nghiên cứu 

hiện đang thực hiện, nhưng đó là một nghiên cứu nhỏ với 16 phụ nữ mại dâm được phỏng vấn 

và không đề cập các rủi ro (MRSC, 2001).  ơn nữa, nó không bao gồm đối tượng là nam giới 

hoạt động mại dâm và không có một điều tra cụ thể về việc giới có thể ảnh hưởng như thế nào 

đến việc tham gia vào hoạt động mại dâm và di biến động của những người hoạt động mại 

dâm. 

Các nghiên cứu được thực hiện chủ yếu tập trung vào hoạt động mại dâm và các chương trình 

can thiệp nhưng cung cấp rất ít thông tin về việc liệu một số hình thức di biến động và mại 

dâm, ở một số thời điểm và dưới một số điều kiện, có liên quan tới nhau không và tại sao. 

 ơn nữa, chúng ta không có nhiều thông tin về việc phụ nữ và nam giới hoạt động mại dâm 

có thể ứng xử khác nhau và bị đối xử khác nhau như thế nào. Việc nâng cao nhận thức về các 

cách thức của di biến động và vai trò của các quy phạm về giới trong việc tác động tới các 

cách thức này là rất cần thiết, nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của các chính sách, chương 

trình và các dịch vụ bảo vệ quyền của người hoạt động mại dâm. 

Nghiên cứu “Đặc điểm di biến động của người mại dâm nhìn từ góc độ giới: kết quả khảo sát 

mẫu từ 3 thành phố Việt Nam” là nhằm khắc phục những thiếu hụt về kiến thức trên. Nghiên 

cứu được thực hiện bởi Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội (Cục PCTNX ), Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&X ), với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Di cư Quốc tế 

(IOM), trong khuôn khổ chương trình được tài trợ bởi Qũy thành tựu Thiên niên kỷ (MDG-F) 

của Liên hiệp quốc do Tây Ban Nha hỗ trợ và Chương trình Chung quốc gia về Bình đẳng 

giới giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc. Trong khuôn khổ của Chương trình chung 

quốc gia 3 năm, có 12 tổ chức và chương trình của Liên hiệp quốc, hợp tác với Chính phủ 

Việt Nam, đã cung cấp các hoạt động hỗ trợ và nâng cao năng lực chiến lược, điều phối và đa 

ngành, để xây dựng năng lực của cán bộ các tổ chức cấp trung ương và cấp tỉnh, giúp họ thực 

hiện, giám sát, đánh giá và báo cáo tốt hơn về các Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống 

bạo lực gia đình. 

 

 

 

 

 

2. Khái niệm, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu 
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2.1. Các khái niệm cơ bản 

2.1.1. Giới 

Theo Luật Bình đẳng Giới, Giới là khái niệm chỉ “đặc điểm, vị trí, vai trò của nam và nữ 

trong tất cả các mối quan hệ xã hội”
1
. Khác với khái niệm giới tính chỉ mối quan hệ về mặt 

sinh học, giới đề cập tới mối quan hệ xã hội giữa nam và nữ. Định kiến giới là “nhận thức, 

thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc 

nữ”.   

2.1.2. Mại dâm 

Pháp lệnh Phòng chống mại dâm do  y ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 14 3 2003 

đã định nghĩa một số khái niệm liên quan đến mại dâm tại điều 3 như sau: Bán dâm là hành vi 

giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác; Mua 

dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được 

giao cấu; Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. 

Mại dâm là một hoạt động bất hợp pháp ở Việt Nam. Điều 4 Pháp lệnh Phòng chống mại dâm 

nghiêm cấm các hành vi mua dâm, bán dâm và những hành vi khác như chứa mại dâm, tổ 

chức hoạt động mại dâm, cưỡng bức bán dâm, môi giới mại dâm, bảo kê mại dâm, lợi dụng 

kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm và các hành vi liên quan khác
2
. 

Đặc điểm quan trọng của mại dâm là  hình thức cung cấp sự thỏa mãn về tình dục để đổi lấy 

tiền hoặc các giá trị vật chất. Nghiên cứu này tìm hiểu bốn hình thức mại dâm sau: mại dâm 

nữ với nam, mại dâm nữ với nữ, mại dâm nam với nam và mại dâm nam với nữ. 

2.1.3. Di cư và Di biến động 

Trong báo cáo này, thuật ngữ di cư được dùng cho những người di chuyển từ các địa phương 

khác đến 3 thành phố với mục đích tìm kiếm công việc làm hoặc mục đích khác. Những 

người này được gọi là người di cư. Những người sống từ nhỏ ở ba thành phố này thì được gọi 

là người không di cư. Thuật ngữ di biến động hay di chuyển được áp dụng trong các trường 

hợp người mại dâm chuyển địa bàn làm việc hay nơi ở trong phạm vi thành phố. Di biến động 

hay di chuyển có cả ở người di cư và người không di cư. 

Di cư hay di biến động có thể mang lại hệ quả tích cực (cho người hoạt động mại dâm) và tiêu 

cực. Vì mại dâm ở Việt Nam chưa được pháp luật thừa nhận và còn chịu kỳ thị của cộng 

đồng, nên di biến động của người mại dâm thường bí mật, bất ngờ và chịu rủi ro cao. Báo cáo 

này tập trung phân tích tính dễ bị tổn thương mà người mại dâm có thể hoặc đã từng trải qua 

trong quá trình di biến động. 

                                                           

1
  Luật Bình đẳng Giới (2007:6) 

2
 Quốc hội Việt Nam 2003. Pháp lệnh Phòng, Chống mại dâm 
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2.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể sau đây: 

a) Có được sự hiểu biết tốt hơn về vai trò của yếu tố giới trong việc quyết định di cư của 

những người hoạt động mại dâm, và những khía cạnh mà di cư và giới có liên quan đến 

việc tham gia vào hoạt động mại dâm; 

b) Nghiên cứu những lý do và khuôn mẫu di biến động của người hoạt động mại dâm (cả 

những người di cư và những người không di cư) cũng như khả năng dễ bị tổn thương do 

di biến động của họ, nhìn từ góc độ về giới;  

c) Đề xuất cụ thể về việc ban hành chính sách và xây dựng các chương trình can thiệp. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

2.3.1. Địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại  à Nội,  ải Phòng và thành phố  ồ Chí Minh. Đây là ba 

thành phố có lượng người hoạt động mại dâm tương đối cao so với các địa phương trong cả 

nước, đồng thời có thể đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Các địa điểm nghiên cứu tập 

trung ở khu vực nội thành của ba thành phố. 

2.3.2. Khách thể nghiên cứu 

- Phụ nữ và nam giới hoạt động mại dâm trao đổi tiền để quan hệ tình dục trong tháng trước 

cuộc khảo sát.  

- Một số đối tượng trẻ tuổi làm việc ở những ngành dịch vụ thường được coi là có nguy cơ 

cao tham gia hoạt động mại dâm như các tiếp viên nhà hàng, karaoke, matxa. 

- Cán bộ các Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội ở ba thành phố là đại diện cơ quan quản lý 

nhà nước về vấn đề này tại địa phương. 

2.3.3.   u nghiên cứu định lượng 

Bảng câu hỏi khảo sát cho 189 nam và 199 nữ hoạt động mại dâm.  ố lượng nam và nữ hoạt 

động mại dâm được lựa chọn bằng 2 cách: 

 Thông qua các Trung tâm giáo dục lao động xã hội: Các Trung tâm giáo dục lao động-xã 

hội là nơi tập trung một số người hoạt động mại dâm bị cơ quan quản lý triệu tập do vi 

phạm Pháp lệnh phòng chống mại dâm. Những người này được tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về tác hại của hoạt động mại dâm và được học nghề để sau khi ra khỏi Trung 

tâm từ bỏ hoạt động mại dâm và có nghề nghiệp khác tạo thu nhập. Những người này có 

thể không đại diện cho toàn bộ những người hoạt động mại dâm. Vì vậy, ở mỗi Trung tâm 

của  à Nội và thành phố  ồ Chí Minh chỉ lựa chọn 40 nữ hoạt động mại dâm, tổng cộng 

có 80 nữ hoạt động mại dâm ở hai Trung tâm được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn.  

 Thông qua phương pháp chọn  ướng đích có kiểm soát bởi người hoạt động mại dâm 
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(Respondent Driven Sampling). Trước hết, lựa chọn 5 mại dâm nam và 5 mại dâm nữ như là 

những người xuất phát.  au khi được phỏng vấn, những người mới đến sẽ lại giới thiệu để 

đưa cho bạn bè của họ. Qúa trình này tiếp tục cho đến khi phỏng vấn đủ số mẫu. Bằng cách 

này sẽ bảo đảm lựa chọn được những người phỏng vấn một cách tự nguyện, đồng thời nắm 

được mối quan hệ giữa những người hành nghề mại dâm với nhau. Trong một số trường hợp, 

do thời gian hạn chế nên nhóm nghiên cứu đã sử dụng các đồng đẳng viên để bổ sung người 

đến phỏng vấn. Tổng số có 189 nam và 119 nữ hoạt động mại dâm đã được tiếp cận. 

  Phân bố mẫu ở các thành phố như sau:  

Bảng 1. Số người được phỏng vấn ở các địa phương phân theo giới tính 

Đặc điểm  ơi khảo sát Tổng số 

 à Nội  ải Phòng TP.  ồ Chí Minh 

Giới tính Nam 67 41 81 189 

Nữ 77 42 80 199 

Tổng số 144 83 161 388 

2.3.4.   u nghiên cứu định tính 

Để thu thập được những thông tin sâu hơn về vấn đề khảo sát, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 

một số cuộc phỏng vấn sâu (PV ) và thảo luận nhóm tập trung (TLN) như sau: 

 01 thảo luận nhóm cán bộ làm việc ở chi cục Phòng chống TNX  ở mỗi thành phố nhằm 

hiểu hơn thực trạng của người hoạt động mại dâm từ quan điểm của người quản lý. Mục 

tiêu là tìm hiểu nhận thức của các cán bộ này về thực trạng của người hoạt động mại dâm 

và những nguy cơ tổn thương của họ do sự di biến động, tác động của chính sách quản lý 

đối với người hoạt động mại dâm và những khó khăn trong cuộc sống của họ. 

 04 thảo luận nhóm đồng đẳng viên ở ba thành phố (với 3-5 thành viên cho mỗi nhóm). 

Tổng số là 13 người tham gia thảo luận nhóm. Nhóm đồng đẳng viên này gồm những 

người từng hoạt động mại dâm và là cộng tác viên của Chi cục PCTNX  hoặc cơ quan 

phụ trách phòng chống  ID , Ma túy trong vấn đề bảo vệ sức khỏe. Những người này, do 

tính chất cầu nối của họ giữa người hoạt động mại dâm với các cơ quan quản lý nhà nước 

có thể cung cấp thêm thông tin về đánh giá tác động của các chính sách kinh tế xã hội đối 

với người làm mại dâm. 

 5 phỏng vấn sâu người hoạt động mại dâm ở mỗi thành phố (2 nam và 3 nữ). Tổng số có 15 

phỏng vấn sâu. Các phỏng vấn sâu này sẽ tập trung vào những người hoạt động mại dâm di 

biến động để khám phá các mô hình di biến động khi tham gia mại dâm. Một số trường hợp 

phỏng vấn sâu được chọn trong số những người đã phỏng vấn bảng hỏi cấu trúc. 

 4 phỏng vấn sâu người có nguy cơ cao-chưa hoạt động mại dâm- ở ba thành phố (tiếp viên 

karaoke, nhân viên mat xa). Mục đích là tìm hiểu những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ 

tham gia vào hoạt động mại dâm từ môi trường này. 

2.3.5. Bảo đảm quyền của người được phỏng vấn 
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Lợi ích và trải nghiệm của những người hoạt động mại dâm là trọng tâm của nghiên cứu. Tính 

bảo mật của thông tin, tính nhạy cảm về giới cũng như các nguyên tắc khác của đạo đức 

nghiên cứu được đảm bảo thông qua tập huấn cho những người thu thập dữ liệu và sự giám 

sát của tư vấn trong nước. Tất cả các cuộc phỏng vấn được tiến hành một cách riêng biệt, bảo 

đảm tính bí mật. 

2.3.6. Hạn chế của nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu này bao gồm chỉ những người đang hoạt động mại dâm, vì vậy kết quả 

nghiên cứu khuôn mẫu di cư, những lý do di cư, chỉ mô tả những gì xảy ra đối với nhóm 

người này. Đặc biệt đối với phân tích về sự tái hòa nhập cộng đồng, khảo sát chỉ tiếp cận 

được những người hiện đang hoạt động mại dâm và từng có thời kỳ từ bỏ hoạt động này. 

Nhóm nghiên cứu không phỏng vấn những người đã từ bỏ thành công hoạt động mại dâm. Vì 

vậy những kết quả nghiên cứu của phần này chỉ phản ánh được một số khía cạnh của quá trình 

tái hòa nhập cộng đồng. 

Địa bàn nghiên cứu tập trung ở khu vực nội thành, vì vậy phạm vi nghiên cứu không bao gồm 

hết các hình thức di biến động của những người hoạt động mại dâm ở ngoại thành thành phố 

cũng như hình thức di biến động từ trung tâm thành phố ra khu vực ngoại thành và các hình 

thức hoạt động mại dâm trên các tuyến đường liên tỉnh. 

 3. Đặc điểm nhân khẩu-xã hội của người hoạt động mại dâm được phỏng vấn 

Những đặc điểm được phân tích dưới đây là dựa vào kết quả phỏng vấn đối với người hoạt 

động mại dâm. 

 Tuổi:  ơn một nửa số phỏng vấn có độ tuổi 25 trở xuống, tuy nhiên tuổi nam giới hoạt 

động mại dâm trẻ hơn so với nữ. Tỷ lệ nữ ở độ tuổi trên 30 cao hơn so với nam giới. Có 

khoảng 5% người hoạt động mại dâm ở độ tuổi 40 trở lên, tỷ lệ nữ cao hơn, và có 3 trường 

hợp nữ ở độ tuổi xấp xỉ 50 trở lên. Có 17 nam và 10 nữ từ 18 tuổi trở xuống.  

 

Bảng 2. Một số đặc điểm nhân khẩu học của người được phỏng vấn (% và số tuyệt đối) 

Đặc điểm  à  ội  ải Phòng  TP HCM 3 TP Chung 

 Nam 

(66) 

 ữ 

(77) 

Nam 

(41) 

 ữ 

(42) 

Nam 

(81) 

 ữ 

(80) 

Nam 

(189) 

 ữ 

(199) 

(388) 

Độ tuổi lúc phỏng vấn 

16-20 31,3 

21 

11,7 

9 

29,3 

12 

- 19,8 

16 

20,0 

16 

25,9 

49 

12,6 

25 

19,1 

74 

21-25 26,9 

18 

24,7 

19 

31,7 

13 

23,8 

10 

45,7 

37 

41,3 

33 

36,0 

68 

31,2 

62 

33,5 

130 

26-30 17,9 

12 

18,2 

14 

22,0 

9 

28,6 

12 

22,2 

18 

21,3 

17 

20,6 

39 

21,6 

43 

21,1 

82 

> 30 23,9 

16 

45,5 

35 

17,1 

7 

47,6 

20 

12,3 

10 

17,5 

14 

17,5 

33 

34,7 

69 

26,3 

102 

Độ tuổi b t đầu làm mại dâm 

18 trở xuống 22,4 

15 

19,5 

15 

34,1 

14 

19,5 

8 

17,7 

14 

21,5 

17 

23,0 

43 

20,2 

40 

21,6 

83 
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19-24 55,2 

37 

35,1 

27 

51,2 

21 

36,6 

15 

63,3 

50 

48,8 

39 

57,8 

108 

40,9 

81 

49,1 

189 

25-30 16,4 

11 

26,0 

20 

12,2 

5 

24,4 

10 

16,5 

13 

18,8 

15 

15,5 

29 

22,7 

45 

19,2 

74 

> 30 6,0 

4 

19,5 

15 

2,4 

1 

19,5 

8 

2,5 

2 

11,3 

9 

3,7 

7 

16,2 

32 

10,1 

39 

 ọc vấn của người được phỏng vấn 

Tiểu học 1,5 

1 

23,4 

18 

4,9 

2 

23,8 

10 

17,3 

14 

26,3 

21 

9,0 

17 

24,6 

49 

17,1 

66 

THCS 27,3 

18 

48,1 

37 

29,3 

12 

52,4 

22 

24,7 

20 

53,8 

43 

30,0 

51 

51,3 

102 

39,3 

153 

THPT 45,5 

30 

27,3 

21 

46,3 

19 

21,4 

9 

44,4 

36 

17,5 

14 

45,2 

85 

22,1 

44 

33,3 

129 

CĐ-Đ  25,8 

17 

1,3 

1 

2,4 

1 

2,4 

1 

13,6 

11 

2,5 

2 

19,1 

36 

2,0 

4 

10,3 

40 

Tình trạng hôn nhân 

Độc thân 80,6 

54 

36,4 

28 

85,4 

35 

31,0 

13 

91,4 

74 

61,3 

49 

86,2 

163 

45,2 

90 

65,2 

253 

Có vợ chồng, 

sống như 

vợ chồng 

10,4 

7 

6,5 

5 

9,8 

4 

16,7 

7 

8,6 

7 

18,8 

15 

9,5 

18 

13,6 

27 

11,6 

45 

Ly thân, ly 

hôn, góa 

9,0 

6 

57,1 

44 

4,9 

2 

52,4 

22 

- 20,0 

16 

4,2 

8 

41,2 

82 

23,2 

90 

Tỷ lệ có công việc khác kiếm thu nhập ngoài làm mại dâm* 

    Có công việc 

thêm 

52,2 

35 

32,5 

25 

73,2 

30 

50,0 

21 

43,2 

35 

57,5 

46 

52,9 

100 

46,2 

92 

49,5 

192 

Ghi chú: * Xem thêm Phụ lục (Bảng 25) về các công việc kiếm thu nhập ngoài mại dâm 

 Tuổi b t đầu mại dâm: Tuổi bắt đầu hoạt động mại dâm đối với ba phần tư số được phỏng 

vấn là từ 25 trở xuống, 18% bắt đầu  ở độ tuổi 16-18 và khoảng 4% từ 15 tuổi trở xuống.  

Có sự khác biệt giữa nam và nữ về tuổi bắt đầu hoạt động mại dâm. Có 23,0% nam bắt đầu 

hoạt động mại dâm từ 18 trở xuống, trong khi nữ là 20,2%; 57,8% nam hoạt động mại dâm 

trong độ tuổi 19-24, trong khi nữ là 40,9%. Tỷ lệ nữ bắt đầu hoạt động mại dâm sau độ tuổi 

30 là đáng kể (16,2%), trong khi nam chỉ là 3,7%. Tuy nhiên, những khác biệt này cần được 

đánh giá thận trọng vì trong mẫu số nam trên 30 tuổi ít hơn nữ. 

  ọc vấn:  ơn 56% người hoạt động mại dâm có học vấn T C  trở xuống. Tuy nhiên, số 

có học vấn PTT  và đặc biệt là đại học cũng khá nhiều. Điều đó cho thấy quan niệm rằng 

người hoạt động mại dâm chủ yếu thất học không hoàn toàn chính xác.
3
  

Có sự khác biệt rõ nét giữa nam và nữ hoạt động mại dâm về trình độ học vấn. Tỷ lệ nam giới 

có trình độ học vấn từ THPT trở lên, đặc biệt là Đại học cao hơn rõ rệt so với nữ giới. Chẳng 

                                                           

3
 Theo TĐTD  2009, tỷ lệ học hết T PT trở lên ở  à Nội là 41,62% (nam: 44,36%; nữ: 39,01%),  ải Phòng là 

24,74% (nam:27,63%; nữ: 23,01%), tp.  ồ Chí Minh là 34,71% (nam: 38,08%; nữ: 31,64%) (Chuyên khảo giáo 

dục). 
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hạn, có 64,3% nam giới có học vấn THPT trở lên, trong đó có 19,1% có học vấn đại học. 

Trong khi đó tỷ lệ tương ứng của nữ chỉ là 24,1% và 2%. Nếu so với một số kết quả nghiên 

cứu (Ví dụ, tổng quan của Elmer về các nghiên cứu từ năm 2000 trở về trước- Elmer, 2001) thì 

tỷ lệ phụ nữ bán dâm trong nghiên cứu này có trình độ học vấn cao hơn. Điều này cũng phù 

hợp với kết quả một số nghiên cứu gần đây của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2009). 

 Tình trạng hôn nhân:  ơn 65% người được hỏi sống độc thân và khoảng 23% là diện ly 

thân, ly hôn, góa. Ngoài ra, khoảng gần 12% người sống với vợ chồng hoặc như vợ chồng. So 

với nữ thì nam giới ở tình trạng độc thân cao hơn (86,2% so với 45,2%). Tuy nhiên khoảng 

một phần mười nam giới hoạt động mại dâm sống với vợ hoặc chung sống với bạn tình như 

vợ chồng (9,5%). Tỷ lệ nữ ở tình trạng ly thân, ly hôn, góa cao hơn đáng kể so với nam 

(41,2% so với 4,2%). Tình trạng hôn nhân của những người được phỏng vấn trong nghiên cứu 

này không khác nhiều với kết quả nghiên cứu tổng quan của Elmer (2001) đã nêu ở trên. 

Nếu so với tỷ lệ chung của toàn quốc hay khu vực thành thị thì tỷ lệ những người hoạt động 

mại dâm là góa, ly thân, ly hôn cao hơn đáng kể. Theo kết quả TĐTD &NO 2009, tỷ lệ nam 

tuổi 15-49 trong toàn quốc là góa, ly thân, ly hôn là 1,2% và nữ 15-49 tuổi là 4,2%. Nếu tính 

riêng cho khu vực thành thị, tất cả các độ tuổi từ 15 trở lên, thì tỷ lệ nam góa, ly thân, ly hôn 

là 2,8% và nữ là 11,8% (Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương 2010). Điều này 

có thể giải thích lý do tham gia vào hoạt động mại dâm của một số phụ nữ khi họ phải chịu 

nhiều trách nhiệm trong chăm sóc gia đình. 

 Đặc thù việc làm: Người hoạt động mại dâm chủ yếu làm việc độc lập (66%, trong đó 

nam là 70,4% và nữ là 61,8%) hoặc gắn với nhóm bạn bè và những người quen biết (tổng 

cộng khoảng 5%).  ố còn lại khoảng 30% thì làm việc dưới sự quản lý của chủ trong khách 

sạn, nhà nghỉ, cơ sở vui chơi giải trí hoặc các cơ sở dịch vụ khác. Theo đề cập của một số 

người được phỏng vấn, điều này có thể là kết quả của sự áp dụng công nghệ trong hoạt động 

mại dâm ở các thành phố, đó là với sự phát triển của internet, điện thoại di động, những người 

bán dâm có nhiều cơ hội để giao dịch trực tiếp với khách hàng hơn, do đó không phụ thuộc 

vào các chủ chứa. 

Nếu xét theo khu vực, cũng có những khác biệt nhất định trong mẫu. Chẳng hạn, người hoạt động 

mại dâm ở  à Nội và  ải Phòng có tỷ lệ làm việc độc lập cao tương đương ( à Nội: 92,5% đối 

với nam, 58,4% đối với nữ và 74,3% tính chung;  ải Phòng: 80,5% với nam, 66,7% với nữ và 

73,5% tính chung), nhưng ở Tp  ồ Chí Minh có tỷ lệ thấp hơn (46,9% với nam, 62,5% với nữ và 

54,7% tính chung). Ngược lại, nhóm làm việc có quản lý ở Tp  ồ Chí Minh chiếm tỷ lệ cao hơn 

(37,9%), trong khi ở  ải Phòng và  à Nội đều 22,9% (xem thêm Bảng 3)
4
. 

                                                           

4
  ự khác biệt này cũng có thể là kết quả của cách chọn mẫu. Tại thành phố  ồ Chí Minh nhóm nghiên cứu đã 

vào khảo sát một số nhà chứa cho nam giới (gọi là “động”), nhưng không thực hiện điều đó ở  à Nội và  ải 

Phòng. , Điều này có thể làm tăng số làm việc trong các cơ sở có quản lý ở thành phố  ồ Chí Minh trong mẫu 

khảo sát này, nhưng không phản ánh sự khác biệt khu vực một cách chính xác. 
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Bảng 3. Một số hình thái bán dâm của người được phỏng vấn 

Các hình thái 
 à  ội  ải Phòng  TP HCM 3 TP Chung 

(388) Nam 

(66) 

 ữ 

(77) 

Nam 

(41) 

 ữ 

(42) 

Nam 

(66) 

 ữ 

(77) 

Nam 

(41) 

 ữ 

(42) 

Đặc thù việc làm 

Làm việc độc lập 
92,5 

62 

58,4 

45 

80,5 

33 

66,7 

28 

46,9 

38 

62,5 

50 

70,4 

133 

61,8 

123 

66,0 

256 

Có quản lý trong K , 

Nhà hàng 

1,5 

1 

22,1 

17 

7,3 

3 

23,8 

10 

4,9 

4 

13,8 

11 

4,2 

8 

19,1 

38 

11,9 

46 

Có quản lý trong Cơ sở 

giải trí 

1,5 

1 

5,2 

4 

2,4 

1 

- - 3,8 

3 

1,1 

2 

3,5 

7 

2,3 

9 

Có quản lý trong Cơ sở 

dịch vụ 

3,0 

2 

10,4 

8 

7,3 

3 

4,8 

2 

38,3 

31 

15,0 

12 

19,0 

36 

11,1 

22 

14,9 

58 

Theo nhóm ở nơi công 

cộng 
- 

3,9 

3 

- 2,4 

1 

1,2 

1 

2,5 

2 

0,5 

1 

3,0 

6 

1,8 

7 

Mạng lưới xã hội, bạn 

bè giới thiệu 

1,5 

1 

- 2,4 

1 

- 2,5 

2 

2,5 

2 

2,1 

4 

1,0 

2 

1,5 

6 

Khác - 
- - 2,4 

1 

6,2 

5 

- 2,6 

5 

0,5 

1 

1,5 

6 

Thời gian làm mại dâm liên tục cho đến nay 

Dưới 1 năm  
22,4 

15 

18,2 

14 

36,6 

15 

11,9 

5 

46,9 

38 

30,0 

24 

36,0 

68 

21,6 

43 

28,6 

111 

Từ 1 năm-dưới 3 
40,3 

27 

50,6 

39 

24,4 

10 

47,6 

20 

30,9 

25 

56,3 

45 

32,8 

62 

52,3 

104 

42,8 

166 

Từ 3 – dưới 5 
11,9 

8 

16,9 

13 

19,5 

8 

21,4 

9 

8,6 

7 

5,0 

4 

12,2 

23 

13,1 

26 

9,5 

49 

Từ 5 năm 
25,4 

17 

14,3 

11 

19,5 

8 

19,0 

8 

13,6 

11 

8,8 

7 

19,0 

36 

13,1 

26 

16,0 

62 

Thu nhập trung 

bình/tháng (1000 đồng) 
7.664 

 

 

10.884 

 

4.643 

 
 

6.345 

 
 

6.583 

 

 

12.600 

 
 

6.546 

 

 

10.600 

 

 

8.625 

 

Số lần quan hệ tình dục 

với khách/tuần trong 

tháng trước 

5 

 

14 

 

7,8 

 

15,4 

 

7,9 

 

18,5 

 

6,4 

 

 

13,8 

 

 

10,1 

 

Đối tượng quan hệ tình dục 

Người khác giới 
23,9 

16 

97,4 

75 

7,3 

3 

92,9 

39 

3,7 

3 

92,8 

74 

11,6 

22 

94,5 

188 

54,1 

210 

Người cùng giới 
31,3 

21 

1,3 

1 

41,5 

17 

7,1 

3 

72,8 

59 

5,0 

4 

51,3 

97 

4,0 

8 

27,1 

105 

Cả hai 
44,8 

30 

1,3 

1 

51,2 

21 

- 23,5 

19 

2,5 

2 

37,0 

70 

1,5 

3 

18,8 

73 



 

 

20 

Địa điểm bán dâm 

Nơi công cộng 
6,0 

4 

1,3 

1 

4,9 

2 

95,1 

39 

4,9 

4 

- 5,3 

10 

4,0 

8 

4,6 

18 

Công viên 
9,0 

6 

2,6 

2 

17,1 

7 

14,3 

6 

3,7 

3 

- 8,5 

16 

4,0 

8 

6,2 

24 

Quán massage, karaoke 
1,5 

1 

7,8 

6 

7,3 

3 

4,8 

2 

- - 3,2 

6 

6,0 

12 

4,6 

18 

Nhà hàng, quán bia, cà 

phê 
- 

3,9 

3 

4,9 

2 

4,8 

2 

- - 1,1 

2 

2,5 

5 

1,8 

7 

Quán bar, vũ trường 
3,0 

2 

1,3 

1 

- - - - 1,1 

2 

0,5 

1 

0,8 

3 

Nhà chứa - 
2,6 

2 

- 2,4 

1 

37,0 

30 

2,5 

2 

15,9 

30 

2,5 

5 

9,0 

35 

Nhà nghỉ, khách sạn 
95,5 

64 

90,9 

70 

85,4 

35 

85,7 

36 

79,0 

64 

95,0 

76 

86,2 

163 

91,5 

182 

88,9 

345 

Nhà riêng 
23,9 

16 

3,9 

3 

19,5 

8 

2,4 

1 

19,8 

16 

2,5 

2 

21,2 

40 

3,0 

6 

11,9 

46 
   

 Tổng thời gian hoạt động liên tục: Đại bộ phận người được phỏng vấn đã hoạt động mại 

dâm liên tục dưới 3 năm (71,4%). Khoảng 16% làm hoạt động mại dâm liên tục từ 5 năm trở lên. 

Có sự khác biệt giữa nam và nữ về thời gian làm liên tục cho đến nay. Mặc dù tỷ lệ làm việc dưới 

3 năm giữa hai giới là gần giống nhau nhưng tỷ lệ tham gia dưới 1 năm của nam giới cao hơn rõ 

rệt so với nữ (36% so với 21,6%).  o sánh giữa các địa bàn cho thấy tỷ lệ nữ và nam hoạt động 

mại dâm ở tp.  ồ Chí Minh làm việc dưới 3 năm là cao hơn so với người hoạt động mại dâm ở 

hai thành phố  à Nội và  ải Phòng. 

Trung bình một ngày người mại dâm làm việc 5,7 giờ (trong số những người có giờ làm 

thường xuyên, không áp dụng đối với người chỉ ở nhà đợi khách, lúc nào có gọi mới đi.), 

trong đó nam giới làm việc trung bình 5,4 giờ và nữ làm việc trung bình 6,0 giờ. Trung bình 

một tháng người mại dâm làm việc 19,2 ngày, sự khác biệt giữa nam và nữ không quá lớn 

(nam 18,9 ngày, nữ 19,5 ngày). 

 Thu nhập theo tháng: Tổng thu nhập trung bình một tháng từ hoạt động mại dâm là 8,6 

triệu đồng
5
, khá cao so với mặt bằng thu nhập hiện nay ở Việt Nam, trong đó đối với nữ là 

10,6 triệu và nam là 6,55 triệu. Thu nhập này cao hơn nhiều so với thu nhập trung bình ở Việt 

Nam-khoảng 2,5 lần cao hơn so với thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập 

cao nhất
6
. Đó là chưa kể đến một tỷ lệ đáng kể người hoạt động mại dâm (khoảng 45,6%) còn 

                                                           

5
 Tương đương 409,5 U D tại thời điểm 12 2011. 

6
 Thu nhập quốc dân trung bình là 1.052 U D năm (UNDP 2009). Theo số liệu Điều tra mức sống dân cư 2010, 

thu nhập bình quân nhân khẩu tháng của cư dân thành thị là 2.129.700đ và thu nhập bình quân nhân khẩu tháng 

của cư dân nhóm thu nhập 5 (20% cao nhất) là 3.411.000đ. Nếu xét riêng khu vực thành thị  nhóm thu nhập 5 có 
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có thu nhập từ các việc làm khác. Đặc biệt có khoảng 5% số người trả lời có thu nhập từ hoạt 

động mại dâm là từ 20 triệu trở lên.  o sánh giữa các địa bàn cho thấy thu nhập của người 

hoạt động mại dâm ở  à Nội và tp.  ồ Chí Minh cao hơn rõ rệt so với ở  ải Phòng. 

 Số lần quan hệ tình dục hàng tuần: Trong số những người được phỏng vấn, trong tháng 

trước khảo sát, tính trung bình người hoạt động mại dâm quan hệ với khách hàng hơn 10 

lần tuần, trong đó nữ gần 14 lần và nam hơn 6 lần. Đặc biệt, có khoảng 10% quan hệ với khách 

hàng 21 lần tuần trở lên.  

 Giới tính khách hàng:  oàn toàn không ngạc nhiên khi có sự khác biệt rất cơ bản về giới 

tính của khách hàng của nam và nữ hoạt động mại dâm trong nghiên cứu này. Tính chung thì 

54,1% người hoạt động mại dâm quan hệ với người khác giới, 27,1% quan hệ với người cùng 

giới và 18,8% quan hệ với cả hai giới. Tuy nhiên, đại bộ phận nữ hoạt động mại dâm là quan 

hệ với người khác giới (94,5%), trong khi đó chỉ có 11,6% nam giới quan hệ với người khác 

giới.  ơn một nửa số nam giới hoạt động mại dâm chỉ quan hệ với người cùng giới (51,3%) 

và 37% có quan hệ với cả hai giới.  

 Riêng với nhóm mại dâm nam, có những khác biệt giữa ba thành phố. Chẳng hạn, ở  à 

Nội tuy nam hoạt động mại dâm với người khác giới có tỷ lệ thấp hơn so với mại dâm đồng 

giới và mại dâm lưỡng giới, nhưng nhóm nam hoạt động mại dâm với người khác giới vẫn 

chiếm tỷ lệ cao nhất (23,9%) so với  ải Phòng và thành phố  ồ Chí Minh (7,3 và 3,7%).  Ở 

thành phố  ồ Chí Minh, nam hoạt động mại dâm đồng giới chiếm tỷ lệ cao nhất (72,8%), 

trong khi ở  ải Phòng, nhóm nam hoạt động mại dâm lưỡng giới chiếm tỷ lệ cao nhất. 

 Nhóm nam hoạt động mại dâm chỉ với người khác giới thường là nhóm tự do, thường tìm 

khách hàng ở các quán bar, vũ trường. Theo những người phỏng vấn, khách hàng của họ là 

những phụ nữ trung niên, giàu có. Tiền công của nhóm hoạt động mại dâm nam này thường 

cao nhất (800-2.500.000đ một lần phục vụ, chưa kể quà tặng, tiền bao, tiền boa … nếu trở 

thành “khách hàng thân thiết”). Nhóm này chiếm tỷ lệ trong mẫu ở  à Nội nhiều hơn. Nhóm 

nam hoạt động mại dâm đồng giới và lưỡng giới thường có mức “thù lao” thấp hơn (100-

150.000đ lượt). Nhóm nam hoạt động mại dâm lưỡng giới thường hoạt động độc lập, gặp 

khách hàng nào có nhu cầu là “bán”, trong khi nhóm đồng giới thường có 2 cách hoạt động: 

độc lập tìm chờ khách hàng ở nơi công cộng (ở cả ba thành phố) và có quản lý trực tiếp hoặc 

gián tiếp (“chủ của động” sẽ  gọi điện khi có khách hàng, thường ở  ải Phòng nhiều hơn) 

hoặc được nuôi ăn ở và phục vụ khách hàng tại nơi ở hoặc theo yêu cầu của khách - ở TP 

HCM nhiều tụ điểm loại này. 

 Địa bàn: Địa điểm bán dâm rất đa dạng, có ở các khách sạn, nhà nghỉ, nơi làm việc của 

người bán dâm (quán massage, karaoke, nhà hàng, quán bia, v.v.) hoặc ở nhà riêng. Tính 

chung, địa điểm hay được sử dụng nhất là nhà nghỉ, khách sạn. Tỷ lệ nam hoạt động mại dâm 

                                                                                                                                                                                     

thu nhập bình quân là 4.984.500đ. Có sự khác biệt về thu nhập của người dân thành thị ở ba thành phố, với  số 

liệu ở nhóm thu nhập 5 ở  ải Phòng là 4.069.000đ,   à Nội là 4.831.200đ, và tp.  ồ Chí Minh là: 6.436.000đ. 

(Điều tra mức sống dân cư 2010).  
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sử dụng nhà nghỉ, khách sạn không khác nhau nhiều so với nữ (khoảng 5 điểm phần trăm). 

Tiếp đó là nhà riêng, với địa điểm này, tỷ lệ nam sử dụng nhiều hơn (chung là 11,9% nhưng 

với nam là 21,2% và nữ chỉ có 3%). Cũng có một số khác biệt tương đối rõ nét giữa nam và 

nữ hoạt động mại dâm đối với việc sử dụng địa điểm tiếp khách hàng. Chẳng hạn, nam giới có 

tỷ lệ hoạt động mại dâm ở công viên hay nhà chứa cao hơn rõ rệt so với nữ. Trong khi đó nữ 

lại sử dụng quán massage, karaoke hay nhà hàng nhiều hơn.  

 Có sự khác biệt giữa các thành phố về địa điểm bán dâm. Nơi công cộng, công viên, quán 

massage, karaoke, nhà hàng cà phê, quán bar, vũ trường hầu như không được người hoạt động 

mại dâm ở tp.  ồ Chí Minh sử dụng. Tuy nhiên, một bộ phận đáng kể nữ hoạt động mại dâm 

ở  ải Phòng lại sử dụng địa điểm công cộng. Trong khi đó, một tỷ lệ đáng kể (gần 40%) nam 

hoạt động mại dâm ở tp.  ồ Chí Minh sử dụng nhà chứa làm địa điểm bán dâm, nhưng ở  ải 

Phòng và  à Nội thì chỉ có một tỷ lệ nhỏ nữ hoạt động mại dâm sử dụng nhà chứa. 
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4. Giới và các khía cạnh di biến động của mại dâm 

4.1. Các khuôn mẫu di cư của người mại dâm 

Trong tổng số những người được phỏng vấn, 61,9% là người ngoại tỉnh di cư tới địa bàn 

nghiên cứu. Phần lớn trong số đó di chuyển từ các khu vực nông thôn (77,5%), chỉ 22,5% 

những người di cư đến từ các khu vực đô thị.  

4.1.1. Đặc điểm người di cư trước khi đến thành phố 

Trong tổng số 232 người ngoại tỉnh mà đề tài tiếp cận, nữ giới chiếm 53,9% (Bảng 4). Độ tuổi 

trung bình ở nữ là 21,7 và ở nam là 19,9. Phần lớn số họ có trình độ học vấn T C , PTT . 

Có một tỷ lệ không nhỏ (13,8%) những người di cư có trình độ học vấn cao (cao đẳng, đại 

học). Trình độ học vấn của nữ giới khi di cư thấp hơn nam giới. Theo đánh giá của người mại 

dâm, hoàn cảnh kinh tế gia đình phần lớn ở mức độ trung bình (59,0%), nhưng tỷ lệ những 

người di cư xuất thân từ những gia đình nghèo khá lớn (35,8%). Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ ở 

những gia đình tự đánh giá là nghèo cao hơn nam giới khá nhiều: 42,4% ở nữ và 28,0% ở 

nam. 

Bảng 4. Đặc điểm của người hoạt động mại dâm di cư (%) 
 

Stt Đặc điểm nhân khẩu học Nam 

(107) 

 ữ 

(125) 

Chung 

(232) 

1 Giới tính 

(N =232) 

Nữ - - 53,9 

Nam - - 46,1 

2 Tuổi trung bình  19,9 21,7 20,8 

3  ọc vấn 

(N =232) 

Tiểu học trở xuống 7,5 19,2 13,8 

THCS 20,6 57,6 40,5 

PTTH  45,8 20,0 31,9 

Trên PTTH 26,2 3,2 13,8 

4  oàn cảnh kinh tế 

gia đình 

(N =232) 

Khá 8,4 2,4 5,2 

Trung Bình 63,6 55,2 59,0 

Nghèo 28,0 42,4 35,8 

5 Mức thu nhập cá 

nhân trước di cư 

(N=160) 

 oàn toàn phụ thuộc gia đình 12,9 6,1 8,8 

Không đủ cho cuộc sống cá nhân 43,5 43,9 43,8 

Tạm đủ cho cuộc sống cá nhân 25,8 24,5 25,0 

Có thể giúp đỡ cho gia đình 14,5 24,4 19,4 

Dư giả 3,2 3,1 3,1 
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 4.1.2. Lý do di cư 

Kinh tế là nguyên nhân chủ yếu và vượt trội so với các yếu tố khác ảnh hưởng tới quyết định di 

cư. Có tới 48,7% những người di cư để có thêm thu nhập cho bản thân và để phụ giúp gia đình và 

tiếp đó là 10,3% vì không tìm được việc làm phù hợp ở địa phương (Bảng 5). Các yếu tố quan 

trọng khác là di cư để đi học (bao gồm cả học nghề và học ở các trường chuyên môn) chiếm 

16,4%, bạn bè rủ rê (18,1%), muốn sống tự lập không phải phụ thuộc vào gia đình (14,2%). 

Bảng 5. Lý do di cư ra thành phố của người được phỏng vấn (%) 

Lý do Nam 

(107) 

 ữ 

(125) 

Chung 

(232) 

Có thu nhập, kiếm tiền giúp gia đình 37,4 58,4 48,7 

Bạn bè rủ 15,9 20,0 18,1 

Đi học 28,0 6,4 16,4 

Muốn sống tự lập 19,6 9,6 14,2 

Không tìm được việc làm ở địa phương 9,3 11,2 10,3 

Thoát ly nghề nông 10,3 8,8 9,5 

Thay đổi môi trường sống thoải mái hơn 9,3 6,4 7,8 

Thoát khỏi cuộc sống gia đình bất hòa  2,8 11,2 7,3 

Tìm môi trường mới để phục vụ công việc (nghề MD)  5,6 4,0 4,7 

Chuyển theo gia đình 0,9 6,4 3,9 

 ọc hỏi, thu nhận thêm kiến thức 0,9 3,2 2,2 

Khác 9,1 6,6 8,2 

 

Tuy nhiên, lý do di cư ở mỗi giới lại không giống nhau. Thu nhập và phụ giúp gia đình là lý 

do di cư của 58,4% phụ nữ nhưng chỉ là yếu tố thúc đẩy di cư của 37,4% nam giới. Tỷ lệ nữ 

giới tham gia vào dòng di cư tăng cao như vậy một phần là do nhiều người hơn trong số họ tự 

đánh giá gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.  ơn thế nữa, như kết quả phân tích số liệu đề 

tài chỉ ra (không nêu ra ở đây), tỷ lệ phụ nữ chịu trách nhiệm chu cấp tài chính cho gia đình cả 

trước và sau di cư cao hơn nam giới. 

Các yếu tố gia đình dường như ảnh hưởng nhiều hơn tới quyết định di cư ở phụ nữ. 11,2% 

phụ nữ di cư vì các mâu thuẫn gia đình nhưng chỉ có 2,8% nam giới quyết định ra khỏi nhà vì 

nguyên nhân này. Những mâu thuẫn gia đình chủ yếu liên quan đến quan hệ vợ-chồng đổ vỡ. 

Phân tích số liệu về tình trạng hôn nhân trước khi làm mại dâm cho thấy, tỷ lệ phụ nữ ở tình 

trạng ly hôn, ly thân cao hơn đáng kể so với nam giới (24,6% so với 2,6%). Các quyết định di 

cư ở nam giới liên quan tới tính cá nhân đậm nét hơn. Chẳng hạn, 28,0% nam giới di cư cho 

việc học tập, con số này ở nữ giới là 6,4%. Có một tỷ lệ nhất định người hoạt động mại dâm 

nam được tiếp cận hiện là sinh viên, học sinh. Chính trong quá trình đi học họ đã phát hiện 
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ra rằng họ có thể có cách thức kiếm tiền nhanh hơn, đỡ hao tổn sức hơn, đó là thông qua hoạt 

động mại dâm. Tương tự như vậy, 19,6% nam giới di cư để tạo dựng cuộc sống độc lập, 

khẳng định tính tự lập của bản thân nhưng chỉ có 9,6% nữ giới quan tâm tới vấn đề này. Chỉ 

có 14 trong số 232 người di cư là hoạt động mại dâm trước khi đến thành phố (6%) và đối với 

hầu hết trong số họ (10 trong số 14) nguyên nhân quan trọng khi di cư là tìm môi trường mới 

thuận lợi hơn cho hoạt động mại dâm.  

4.1.3. Việc làm trước và khi mới di cư đến thành phố 

Trước khi đến thành phố, trong tổng số 232 người hoạt động mại dâm di cư, có 19 người 

(chiếm 8,2%) không có việc làm ngoài gia đình, 53 học sinh, sinh viên (chiếm 22,8%) và 14 

người hoạt động mại dâm (chiếm 6%). Còn lại 63% người có các công việc khác nhau, trong 

đó 51 người (22% trong số 232) làm lao động nông nghiệp, 17 người (7,3%) làm các công 

việc liên quan đến dịch vụ gội đầu, thư giãn, nhà hàng, massage, và số còn lại làm các công 

việc có thu nhập khác. Nhìn chung, các công việc người di cư làm trước khi đến thành phố 

đều là công việc không ổn định, có thu nhập thấp. Đáng chú ý, hơn 1 5 số người di cư là học 

sinh, sinh viên muốn tìm tới những thành phố lớn để học tập và tìm việc làm.  

Khi được hỏi về dự định ban đầu tìm chuyển sang việc làm khác ở thành phố được cho là tốt 

hơn việc làm cũ, 31,4% số người được hỏi không có dự định này. 41,7% có dự định và thành 

công trong việc tìm cho mình việc làm tốt hơn, 28,3% có dự định nhưng không tìm được việc 

làm như mong muốn. Lý do chính của điều này là do người di cư không trang bị trước cho 

mình đủ trình độ chuyên môn hoặc kỹ năng nghề nghiệp, do vậy có tới 44,0% trong số những 

người không thành công là do không đủ năng lực, trình độ để tìm hoặc theo đuổi được công 

việc mà mình mong muốn. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như nhờ người giúp nhưng 

không thành (12,0%), có ý định nhưng chưa muốn chuyển (6,0%), bị lừa hay không thu xếp 

được việc gia đình (4,0%) … 

Mặc dù có gần 70,0% những người di cư mong muốn và có dự định chuyển sang một công 

việc tốt hơn việc cũ (khác biệt nam-nữ không đáng kể) nhưng chỉ có khoảng 60% đạt nguyện 

vọng. Đồng thời chỉ có khoảng một nửa số người biết hoặc được cung cấp thông tin về việc 

làm của mình ở nơi chuyển đến. Kết quả có một nửa số người di cư đến thành phố với thông 

tin rất hạn chế cho thấy những khó khăn của người di cư trong quá trình tìm việc làm khi họ 

vừa tới thành phố. Nguồn cung cấp thông tin chủ yếu từ bạn bè, người cùng nghề (52,3%) 

hoặc người quen (18,7%), họ hàng (15,0%) (xem Biểu 1). 
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Biểu 1.  guồn cung cấp thông tin về việc làm trước khi di cư (%) 

 

Như vậy, mặc dù khoảng bảy phần mười những người di cư có dự định tìm công việc mới có 

điều kiện tốt hơn công việc cũ, nhưng chỉ có khoảng năm phần mười trong số họ tìm kiếm 

hoặc có thông tin về việc làm trước khi chuyển tới thành phố. Đây là một khoảng trống quan 

trọng về thông tin. Không được cung cấp thông tin về việc làm cộng với sự thiếu về năng lực, 

kỹ năng làm việc khiến cho người di cư phải vất vả tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống ở 

nơi mới.  

 

Công việc trước khi di cư chủ yếu tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp, lao động chân tay, làm 

thuê, hoặc còn đi học trên ghế nhà trường, tuy nhiên, cơ cấu việc làm sau khi di cư có sự biến 

đổi. Nhóm các việc làm kinh doanh, lao động tự do và giản đơn, công nhân, thợ thủ công, làm 

thuê giảm từ 56,9% xuống còn 28%. Nhìn chung, những công việc này đem đến thu nhập 

thấp.Trong khi đó việc làm phục vụ trong các quán bar, nhà hàng, quán matxa, dịch vụ giải 

trí, gội đầu tăng từ 7,3% lên tới 33,2%. Điều này cho thấy, rất nhiều người di cư hoạt động 

mại dâm ban đầu làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ và giải trí. Trước khi di cư, số người làm 

mại dâm chỉ chiếm 6,0% nhưng con số này đã tăng gấp gần 4 lần, lên tới 21,1% sau khi di cư 

(nam từ 2,8% tăng lên đến 15,9%, nữ từ 8,8% lên đến 25,6%).  

Như đã nêu ở trên, nhiều người trong số này đã có ý định tìm công việc khác nhưng không 

thành vì nhiều lý do khác nhau. Trong số 49 người di cư hoạt động mại dâm ngay sau khi đến 

thành phố, cả hai nhóm nam và nữ đều chủ yếu nêu lý do thiếu tiền để lo được công việc khác 

hoặc công việc khác quá nặng nhọc. Nói cách khác, đầu tư ban đầu để hoạt động mại dâm 

không đòi hỏi nhiều trong khi viễn cảnh hoạt động này có thu nhập cao, vì vậy một số người 

đã tham gia ngay.  
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Mặc dù có những khác biệt nhất định, cả người hoạt động mại dâm nam và nữ di cư đều chia 

sẻ một khuôn mẫu chung là có một tỷ lệ lớn tham gia ngay vào hoạt động mại dâm hoặc các 

việc làm gần gũi với hoạt động mại dâm (45% nam và 62% nữ) (xem Bảng 6). 

Bảng 6. Tương quan việc làm trước và khi mới đến thành phố ở lần di cư gần nhất
7
 (%) 

Việc làm trước 

khi đến TP 

 

Việc làm khi 

mới đến TP 

Kinh doanh, 

lao động,v.v. 

 

(1) 

Dịch vụ giải 

trí, massage, 

nhà hàng 

(2) 

Mại dâm 

 

 

(3) 

Không việc 

làm 

 

(4) 

 ọc sinh, 

sinh viên 

 

(5) 

Tổng 

Chung 56,9 

132 

7,3 

17 

6,0 

14 

6,9 

16 

22,8 

53 
232 

Kinh doanh, LĐ 37,1 

49 

11,8 

2 

,0 

0 

37,5 

6 

15,1 

8 

28,0 

65 

Dịch vụ GT, M , 39,4 

52 

76,5 

13 

,0 

0 

25,0 

4 

15,1 

8 

33,2 

77 

Mại dâm 20,5 

27 

5,9 

1 

100,0 

14 

25,0 

4 

5,7 

3 

21,1 

49 

Không việc 2,3 

3 

,0 

0 

,0 

0 

6,3 

1 

1,9 

1 

2,2 

5 

HS, SV ,8 

1 

5,9 

1 

,0 

0 

6,3 

1 

62,3 

33 

15,5 

36 

Nam 45,8 

49 

9,3 

10 

2,8 

3 

8,4 

9 

33,6 

36 
107 

Kinh doanh, LĐ 40,8 

20 

0,0 

0 

0,0 

0 

44,4 

4 

11,1 

4 

26,2 

28 

Dịch vụ GT, M , 28,6 

14 

80, 

8 

,0 

0 

33, 

3 

16,0 

6 

29,0 

31 

Mại dâm 26,5 

13 

10, 

1 

100, 

3 

,0 

0 

,0 

0 

15,9 

17 

Không việc 4,1 

2 

,0 

0 

,0 

0 

11,1 

1 

2,8 

1 

3,7 

4 

HS, SV ,0 

0 

10,0 

1 

,0 

0 

11,1 

1 

69,4 

25 

25,2 

27 

 ữ 66,4 

83 

5,6 

7 

8,8 

11 

5,6 

7 

13,6 

17 
125 

Kinh doanh, LĐ 34,9 

29 

28,6 

2 

,0 

0 

28,6 

2 

23,5 

4 

29,6 

37 

Dịch vụ GT, M , 45,8 

38 

71,4 

5 

,0 

0 

14,3 

1 

11,8 

2 

36,8 

46 

Mại dâm 16,9 

14 

,0 

0 

100,0 

11 

57,1 

4 

17,6 

3 

25,6 

32 

Không việc 1,2 

1 

,0 

0 

,0 

0 

,0 

0 

,0 

0 

,8 

1 

HS, SV 1,2 

1 

,0 

0 

,0 

0 

,0 

0 

47,1 

8 

7,2 

9 

                                                           

7
 Một số người di cư có thể chuyển đến thành phố từ trước đây sau đó quay về quê vài lần. Thông tin ở Bảng 6 

chỉ áp dụng cho lần di cư hiện tại (đến thành phố và ở lại cho đến thời điểm điều tra).  
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Ghi chú:  hóm 1 (Kinh doanh lao động, v.v.) gồm: Kinh doanh tại hộ, chủ cửa hàng quán ăn, bán hàng rong; 

Thủ công mỹ nghệ, sửa chữa, thợ máy, thợ xây; Công nhân điều hành hoặc sản xuất-vận hành máy, công nhân 

dệt, công nhân dây chuyền; Lao động chân tay, lao động tự do; Làm thuê, giúp việc gia đình; Lao động giản đơn 

trong nông lâm nghiệp, khai thác mỏ. 

 hóm 2 (Dịch vụ giải trí, massage, nhà hàng) gồm: Làm thuê trong ngành dịch vụ (gội đầu, thư giãn, …); 

Làm việc trong lĩnh vực văn hóa, giải trí (ca sỹ, người mẫu…); Phục vụ ở nhà hàng, quán bia; Phục vụ ở các 

quán massage ka raoke; Phục vụ ở các quán ba r vũ trường. 

 

4.1.4. Trách nhiệm bảo đảm kinh tế  trước và khi mới di cư đến thành phố  

Phân tích trách nhiệm bảo đảm kinh tế trước và khi mới di cư đến thành phố có thể cung cấp 

thông tin cần thiết liên quan đến khác biệt giới trong hoạt động mại dâm. Khi được hỏi về 

việc chu cấp tiền trong 12 tháng vừa qua, có 141 người, chiếm 60,8% người trong số những 

người di cư (xem Biểu 2) phải chu cấp tiền cho gia đình, bao gồm cả cha mẹ, con, vợ chồng, 

anh chị em, nhưng chủ yếu là cha mẹ và con.  

Biểu 2. Tỷ lệ người di cư phải chu cấp tiền cho gia đình trong 12 tháng vừa qua (%) 

(N=232) 

 

Biểu 2 cho thấy, thực hiện trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho gia đình có sự khác biệt lớn giữa 

nam và nữ di cư hoạt động mại dâm: có tới 80,8% nữ giới chu cấp tiền cho gia đình trong khi 

con số này ở nam giới chỉ là 37,4%. Một trong những yếu tố có liên quan là tỷ lệ phụ nữ ở 

tình trạng góa, ly hôn, ly thân cao hơn nam giới. Ngoài ra, nam hoạt động mại dâm được 

phỏng vấn là trẻ hơn so với nữ với 28% số nam được phỏng vấn vẫn còn là học sinh, sinh 

viên. Như vậy, do những khác biệt về tuổi và chu trình sống mà nam và nữ hoạt động mại 

dâm di cư có những trách nhiệm khác nhau đối với gia đình họ và gia đình họ cũng có những 

kỳ vọng khác nhau đối với họ. 

 o với nhóm hoạt động mại dâm di cư, nhóm không di cư (sinh sống từ nhỏ ở thành phố khảo 

sát) có mức độ tham gia đóng góp kinh tế thấp hơn. Có 51,3% những người không di cư 
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phải hỗ trợ kinh tế trong gia đình trong 12 tháng qua, nhưng sự khác biệt giới đáng kể trong 

hoạt động này không thay đổi: 74,3% nữ di cư và 30,5% nam di cư gửi tiền cho gia đình.  

Mức đóng góp cho gia đình không khác biệt nhiều giữa hai nhóm di cư và không di cư: những 

người di cư gửi cho gia đình khoảng 2,8 triệu đồng tháng, con số này ở những người không di 

cư khoảng 3 triệu đồng tháng. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa nam và nữ về số tiền gửi cho 

gia đình. Nếu như số tiền gửi trung bình một tháng chung cho toàn bộ người phỏng vấn (221 

người trả lời câu hỏi này) là 2,9 triệu đồng thì số tiền gửi của nhóm nam (65 trường hợp) là 2 

triệu và của nhóm nữ (156 trường hợp) là 3,3 triệu.  

Nếu phân theo tình trạng hôn nhân thì sự khác biệt về giới tính vẫn giữ nguyên. Trong số nam 

giới độc thân, mức chu cấp trung bình là 1,78 triệu; đối với người có vợ hay sống như 

vợ chồng thì mức chu cấp là 2,67 triệu, còn đối với người góa, ly hôn, ly thân thì mức chu cấp 

là 1,9 triệu. Trong khi đó, nữ độc thân phải chu cấp là 3,04 triệu; nữ có chồng hay sống như 

vợ chồng phải chu cấp 5,14 triệu và nữ góa, ly thân, ly hôn phải chu cấp 2,9 triệu, một sự 

khác biệt đáng kể. 

Với nhóm hoạt động mại dâm di cư, tình trạng hôn nhân tạo nên sự khác biệt rõ rệt đối với 

khả năng trợ giúp tài chính cho gia đình. Chẳng hạn, tỷ lệ trợ giúp tiền bạc cho gia đình ở 

người đang kết hôn (81,8%) hoặc đã từng lập gia đình (87,2%) cao hơn so với những người 

độc thân (50,3%). Đối tượng hỗ trợ tài chính thường là cha mẹ (67,4%), con cái (36,9%), anh 

chị em (12,8%). 75,4% phụ nữ độc thân tham gia chu cấp tiền cho gia đình, con số này ở nam 

giới độc thân chỉ là 33,7%.  ơn nữa, có 26,7% nữ giới được hỏi cho biết việc gửi tiền cho gia 

đình tạo áp lực cao cho họ và chỉ có 12,5% nam giới đang phải trải qua áp lực này. Kết quả 

này có thể liên quan tới những khác biệt nhân khẩu-xã hội nêu ở phần trên, với đặc điểm nam 

giới trong mẫu khảo sát là trẻ hơn, nhiều người còn đang đi học, trong khi nhiều phụ nữ đã ly 

dị, góa và phải cung cấp trợ giúp cho con cái. Tuy nhiên, áp lực này cũng có thể liên quan đến 

những khuôn mẫu giới khác nhau như Khuất Thu  ồng và Vũ Thành Long chỉ ra: “Khuôn 

mẫu giới truyền thống khuyến khích phụ nữ phải hy sinh lợi ích của bản thân cho gia đình đã 

khiến nhiều phụ nữ trẻ phải làm việc vất vả để trả nợ cho gia đình, hoặc nuôi anh em trai ăn 

học.” (Hong and Long, 2011) 8 

Di cư đang mang lại tác động tích cực về mặt thu nhập cho phần lớn những người di cư trong 

mẫu khảo sát và gia đình của họ. Bằng chứng là trước khi di cư, chỉ có 18,0% số người được 

hỏi là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng sau khi di cư, tỷ lệ này đã tăng lên 49,3%. Mức độ 

đóng góp phần quan trọng cũng tăng từ 7,9% lên tới 19,6%. Ngược lại, tỷ lệ những người 

không tham gia đóng góp gì giảm mạnh từ 36,4% xuống tới 2,9% (xem Biểu 3). 

 

                                                           

8  ồng, Khuất Thu and Long, Vũ Thanh. 2011. Tổng quan nghiên cứu về Mại dâm và di biến động. Viện nghiên 

cứu phát triển Xã hội.  à Nội, 2011. 
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Biểu 3. Sự thay đổi trong mức độ đóng góp tài chính trước và sau di cư (%) (N=143) 

 

Sự khác biệt về giới giữa nam và nữ không chỉ thể hiện trong việc có chu cấp tài chính cho gia 

đình mà còn ở mức độ tham gia đóng góp của họ đối với việc này. Trước khi di cư, 21,4% nam 

giới là người chu cấp chính hoặc đóng góp quan trọng vào kinh tế gia đình. Tỷ lệ này là 56,8% 

sau khi họ di cư (tăng thêm 35,4 điểm phần trăm). Ở nhóm nữ, tỷ lệ tham gia đóng góp chính 

hoặc quan trọng vào thu nhập gia đình trước khi di cư của họ cao hơn nam giới, ở mức 28,3%. 

Con số này tăng mạnh sau khi di cư, lên tới 73,7%, tức là tăng thêm 45,4 điểm phần trăm.  

 ự chu cấp tài chính cũng tăng lên theo nhóm tuổi của người được phỏng vấn . Tuy nhiên, 

vẫn thấy có sự khác biệt theo nam và nữ ở mỗi nhóm tuổi. Chẳng hạn, đối với nhóm nam tuổi 

26 trở lên, trước khi di cư có 22,2% có vai trò quan trọng chu cấp chính khi đóng góp và nữ là 

35,6%.  au khi di cư, nhóm nam tuổi 26 trở lên có vai trò quan trọng chu cấp chính là 55,6% 

và nữ là 82,2%. Đối với nhóm tuổi 16-25, mức độ quan trọng chu cấp chính của nam sau di 

cư là 57,7% và nữ là 66,6%. 

Như vậy, trách nhiệm và mức độ tham gia đóng góp kinh tế cho gia đình thể hiện rõ ở nữ giới 

hơn là nam giới. Nữ giới di cư trong mẫu khảo sát thường xuất thân ở những gia đình có điều 

kiện kinh tế kém hơn và áp lực tài chính đang trở nên một gánh nặng thực sự đối với nữ giới.  
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4.2. Con đường dẫn tới hoạt động mại dâm 

Đối với những người ngoại tỉnh không hoạt động mại dâm trước khi di cư, tính từ thời điểm 

chuyển tới thành phố ở lần gần nhất, thời gian trung bình bước vào hoạt động mại dâm là 23,2 

tháng, đối với nam là 16,9 tháng và nữ là 28,3 tháng. Nếu công việc đầu tiên của người di cư 

tới thành phố thuộc nhóm việc dịch vụ như ở các cửa hàng gội đầu, thư giãn, karaoke, vũ 

trường quán bar, nhà hàng, quán matxa …, thời gian bước vào hoạt động mại dâm giảm còn 

15,9 tháng. Điều này cho thấy các công việc ở môi trường này có thể liên quan nhiều hơn với 

hoạt động mại dâm.  ố liệu ở bảng 6 cũng cho thấy, có 33,2% những người mại dâm được hỏi 

làm ở khu vực dịch vụ, giải trí khi mới đến thành phố. Với nhóm không di cư (sinh ra và lớn 

lên tại địa bàn nghiên cứu), 27,5% trong số họ từng làm việc trong khu vực này trước khi làm 

mại dâm. Nhìn chung, khu vực dịch vụ và giải trí là khu vực việc làm quan trọng nhất đối với 

người hoạt động mại dâm trước khi họ bước chân vào làm công việc này.  

Làm việc ở những nơi này, chịu tác động từ cả môi trường làm việc, khách hàng lẫn nhu cầu 

và hoàn cảnh của bản thân, khiến nguy cơ tham gia hoạt động mại dâm khá cao: “mình làm ở 

quán, qua quá trình người ta đến hát cùng mình, họ quý mến mình, rủ mình đi khách sạn để 

quan hệ với họ. Đi làm mỗi tháng 2 triệu không thể đáp ứng nuôi con được. Cái nữa là nhu 

cầu, mình không có chồng, ở xa gia đình, tự dưng tình cảm và nhu cầu mình thiếu thốn một 

chút” (Nữ mại dâm, 33 tuổi). Nhiều người không thể vượt qua được cám dỗ khi được khách 

hàng cho nhiều tiền “Nhiều tiền là cám dỗ nhất. Mỗi lần matxa xong đi tiếp khách họ bo cho 

500 nghìn. Mình không biết từ chối mãi được không” (nữ, 22 tuổi, nhân viên matxa).  

Như vậy, do một số địa điểm dịch vụ, giải trí như trên là các tụ điểm hoạt động mại dâm trá 

hình hoặc kết hợp với dịch vụ mại dâm, làm việc ở những nơi này khiến nguy cơ tham gia vào 

hoạt động mại dâm trở nên cao hơn. Một nam thanh niên 28 tuổi làm ở tiệm mat xa cho nam 

giới đồng tính ở thành phố  ồ Chí Minh khi được hỏi “Khách hàng vào đây có nhu cầu tình 

dục không?” đã trả lời: “Phải đến 90% là có nhu cầu tình dục. Nhu cầu matxa đơn thuần rất 

hiếm. Hiếm có người nào vào matxa lại không có nhu cầu tình dục.” Tuy nhiên, như đã phân 

tích ở trên, yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng trong việc quyết định nơi làm việc. Do không 

có việc làm hoặc kiếm được những việc làm vất vả, thu nhập thấp, nhiều người đã lựa chọn 

những cơ sở dịch vụ này để làm việc. Người thanh niên vừa được trích dẫn đã khẳng định 

rằng sở dĩ anh phải làm nhân viên ở đây vì không có tiền học nghề khác, trong khi đó việc 

làm ở đây lại có thu nhập tương đối cao. 

 ố liệu bảng 7 cho thấy, phần lớn những người bắt đầu hoạt động mại dâm khi chưa từng kết 

hôn (71,9%). Tuy nhiên, có những sự khác biệt giới quan trọng: trong khi 92,0% nam hoạt 

động mại dâm khi còn độc thân, chỉ có 53% nữ hoạt động mại dâm khi còn độc thân. Phụ nữ 

cũng có xu hướng bắt đầu hoạt động mại dâm ở độ tuổi tương đối muộn hơn, 23,8 tuổi (trong 

khi nam giới ở độ tuổi 21,5).  

Bảng 7. Đặc điểm cá nhân khi bước vào hoạt động mại dâm (%) 
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Đặc điểm Nam  ữ Chung 

Tình trạng hôn nhân 

(N=388) 

Độc thân 92,0 53,0 71,9 

Kết hôn 5,3 17,7 11,7 

Góa/ly thân/ly hôn 2,7 29,3 16,4 

Tuổi trung bình (N=385) 21,5 23,8 22,7 

 

Khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới việc tham gia vào hoạt động mại dâm, lý do những người 

trả lời đưa ra rất đa dạng. Bảng 8 trình bày một số nguyên nhân chính (có tỷ lệ phổ biến tương 

đối cao) hoặc đặc biệt khiến những người làm mại dâm bước vào hoạt động này.  

Bảng 8. Các nguyên nhân dẫn tới hoạt động mại dâm (%) (N=388, một người có thể đưa 

ra nhiều nguyên nhân) 

Nguyên nhân Nam  ữ Chung 

Thu nhập cao 65,1 41,7 53,3 

Thu nhập để giúp gia đình 14,3 49,7 32,5 

Bị lôi cuốn, rủ rê 31,7 27,6 29,6 

Khủng hoảng trong quan hệ gia đình 5,3 17,1 11,3 

Đáp ứng nhu cầu tình dục 13,8 1,0 7,2 

Kiếm tiền mua ma túy, thuốc l c 3,2 5,5 4,4 

Phù hợp với bản thân 5,8 1,0 3,4 

Bị lừa 0,5 4,0 2,3 

Thất tình 1,1 2,5 1,8 

Bị cưỡng hiếp 0,5 1,0 0,8 

Bị ép buộc 0,0 1,0 0,5 

Thu nhập cao là câu trả lời của hơn một nửa số người được phỏng vấn (53,3%) về nguyên 

nhân bước vào hoạt động mại dâm, trong đó tỷ lệ này ở nam giới là 65,1% và ở nữ giới là 

41,7%. Khi phân tích sâu theo tình trạng hôn nhân của nữ trước khi làm mại dâm  kết quả cho 

thấy không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm độc thân, vợ-chồng hay sống như vợ-

chồng, và góa-ly dị-ly thân về lý do này. Vì hầu hết nam giới trước khi làm mại dâm là độc 

thân nên không phân tích sâu cho nam giới.  

Nhiều người đã không thể cưỡng lại nổi mức thu nhập mà hoạt động mại dâm mang lại “Ngày 

xưa tôi làm matxa ở đó mới đẩy đưa mình vào cái nghề này. Tại vì làm matxa, mà những 

người matxa đa số là những người gay, rồi những người con gái cũng thích những người to 

cao người mẫu nên cũng chọn mình…. Tại vì cái đồng tiền nó cuốn hút mình vào nhiều lắm. 

Người ta còn thua kém mình mà người ta làm, người ta giàu quá trời. Vậy mình làm.” (Nam, 

39 tuổi, người mại dâm đồng tính, MSM). 

32,5% cho rằng họ hoạt động mại dâm để có tiền phụ giúp gia đình, đặc biệt đây là lý do thúc 

đẩy của tới 49,7% nữ giới, con số này ở nhóm nam chỉ dừng lại ở 14,3%. Như phần trên đã chỉ 

ra, tỷ lệ phụ nữ phải chu cấp tiền cho gia đình cao hơn nam giới (78% so với 34%). Trong số 

những nam giới phải chu cấp tiền cho gia đình trong 12 tháng trước cuộc khảo sát, có 41,5% 
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chỉ ra nguyên nhân hoạt động mại dâm là để có thu nhập nuôi gia đình, trong khi có 62,2% phụ 

nữ xác nhận nguyên nhân đó. Khi so sánh trực tiếp giữa phụ nữ và nam giới độc thân trước khi 

hoạt động mại dâm về nguyên nhân phụ giúp gia đình cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa hai 

nhóm. Có khoảng 35% phụ nữ độc thân nêu lý do hoạt động mại dâm để có tiền phụ giúp gia 

đình, trong khi chỉ 11% nam giới độc thân nêu lý do đó.  

Nếu chúng ta phân tích sâu theo lứa tuổi bước vào hoạt động  mại dâm của nam giới và phụ nữ 

thì có thể thấy rằng, ở hầu hết các nhóm lứa tuổi (18 trở xuống, 19-24, hơn 30), tỷ lệ phụ nữ và 

nam giới nêu lý do có tiền phụ giúp gia đình khác nhau một cách đáng kể theo hướng phụ nữ 

nêu lý do này cao hơn. Chỉ có nhóm lứa tuổi 25-30 thì khác biệt giữa phụ nữ và nam giới về tỷ 

lệ nêu lý do phụ giúp gia đình không quá lớn, tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ nêu lý do này vẫn cao hơn 

khoảng 8 điểm phần trăm. Điều này một lần nữa khẳng định lại vai trò giới trong di cư, đặt gánh 

nặng kiếm tiền lên vai phụ nữ, đã được thảo luận ở phần trước.  

Cùng với sự khác biệt giới, có một yếu tố khác có liên quan đến trách nhiệm đối với gia đình 

của phụ nữ và nam giới, đó là tình trạng hôn nhân của họ trước khi làm mại dâm. Kết quả phân 

tích tương quan trong nhóm phụ nữ (vì đại bộ phận nam giới trước khi làm mại dâm là độc 

thân) cho thấy rằng, có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm phụ nữ độc thân với nhóm phụ nữ hiện 

đang có chồng và nhóm đã ly dị, ly thân, hay góa về việc nêu lý do phải có tiền để phụ giúp gia 

đình. Gần 70% những người phụ nữ đã từng kết hôn trước khi làm mại dâm nêu lý do này, 

trong khi chỉ có khoảng 35% phụ nữ độc thân trước khi làm mại dâm đề cập đến.   

Ngoài ra, các lý do của nữ giới thường là do thất tình, bị lừa hoặc do hậu quả của khủng hoảng, 

mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình. Đây là các yếu tố xuất phát từ bên ngoài, thiên về 

gia đình và tinh thần. Đối với nam giới, ngoài thu nhập cao, họ tham gia hoạt động mại dâm còn 

để đáp ứng nhu cầu tình dục hoặc cho rằng đây là hoạt động phù hợp với đặc điểm, khả năng 

của bản thân. Đáng lưu ý là 13% nam hoạt động mại dâm nêu nhu cầu đáp ứng tình dục như là 

lý do tham gia hoạt động mại dâm trong khi chỉ có 1% nữ nêu lý do này. Trong một xã hội mà 

quan hệ tình dục đồng giới vẫn còn bị định kiến và kỳ thị, việc tham gia hoạt động mại dâm có 

thể được coi như là một cách để sống cuộc sống tình dục đồng giới. Theo cách lý giải trên, yếu 

tố thúc đẩy nam giới làm mại dâm thường xuất phát từ bên trong, thiên về nhu cầu cá nhân và 

thực dụng hơn. Đây có thể là sự khác biệt trong khuôn mẫu hành vi của hai giới.  

Trên thực tế, việc tham gia hoạt động mại dâm thường là kết quả tổng hợp của các lý do về cá 

nhân, gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, một số người cho rằng họ tham gia do bị lừa: “Lúc đó 

bản thân khó khăn, cháu thứ hai qúa nhỏ, một cháu đi học, một cháu ốm đau nên chán. Vợ 

chồng bỏ nhau nên chán, mình chỉ nghĩ kiếm tiền nuôi con trang trải nợ nần thôi. Bản thân ăn 

không đủ, còn con cái. Lúc đầu chỉ nghĩ người ta giới thiệu bán hàng bưng bê thôi nhưng đến 

đó thực tế không phải bưng bê mà người ta dẫn mình đến đúng một nhà chủ chứa. Mà người 

dắt mình đến đó đã ăn tiền của người chủ chứa kia rồi. Mình vừa ở quê chân ướt chân ráo 

vào tròng rồi và chấp nhận làm công việc này.” (nữ hoạt động mại dâm, 33 tuổi).  
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Nhưng cũng có số ít trường hợp do muốn thể hiện cá nhân mà tự dấn thân vào “Nhà em không 

phải là nghèo, giàu là khác nhưng ông bà già quản tiền chặt. Chơi với bạn, cái sỹ nổi lên, 

không có tiền thì tự mình kiếm. Bạn em nó gợi ý cái là em đồng ý luôn” (Nữ hoạt động mại 

dâm, 23 tuổi). 

29,6% số người được hỏi cho rằng họ bước chân làm mại dâm là do sự lôi kéo, rủ rê của bạn 

bè hoặc của bạn làm mại dâm. Đây là yếu tố cần quan tâm, thể hiện sự ảnh hưởng phổ biến 

của nhóm bạn tới hành vi của cá nhân, đặc biệt là trong nhóm thanh niên.  

Nghiện ma túy cũng là một yếu tố khiến 4,4% người hoạt động mại dâm. Ma túy không chỉ 

đưa con người ta đến với mại dâm và còn giữ họ lại với nghề này lâu dài khi họ không thể 

chấm dứt những cơn nghiện của mình. Một số người mại dâm mà nhóm nghiên cứu tiếp cận 

vừa nghiện ma túy vừa làm mại dâm, có những người còn bị nhiễm HIV/AIDS.  

Có 24,7% số người hoạt động mại dâm tự tìm tới công việc này. Ngoài ra, chính bản thân những 

người mại dâm là một nguồn quan trọng lôi kéo thêm người mới tham gia hoạt động này. 63,9% 

những người mại dâm được hỏi cho biết chính những người hoạt động mại dâm giới thiệu họ. 

Một số trường hợp người mại dâm muốn giúp bạn kiếm thêm thu nhập, hoặc một số khác rủ rê để 

tăng nhóm hội hoặc do nhu cầu tìm hàng mới của chủ.  

 ự khác biệt giữa nam và nữ về người giới thiệu hoạt động mại dâm là không đáng kể. Chẳng 

hạn, tỷ lệ do người mại dâm giới thiệu đối với nam cao hơn với nữ chỉ khoảng 3,3 điểm phần 

trăm (65,6% so với 62,3%). 

Như vậy, có những yếu tố khác nhau dẫn phụ nữ và nam giới đến với hoạt động mại dâm. 

Nam giới tham gia hoạt động mại dâm ở lứa tuổi sớm và thường là khi còn độc thân; họ quan 

tâm tới các vấn đề về nhu cầu cá nhân hơn khi quyết định dấn thân vào hoạt động này. Ngược 

lại, những nữ giới hoạt động mại dâm ở độ tuổi muộn hơn, số lượng người độc thân thấp hơn 

nam. Các yếu tố bên ngoài liên quan tới trách nhiệm gia đình hoặc trải qua các biến cố về tình 

cảm, tinh thần xô đẩy nữ giới sa vào hoạt động mại dâm ở mức độ cao hơn. Ngoài các yếu tố 

trên, nhóm bạn, đặc biệt là nhóm bạn có liên quan tới mại dâm có tác động đáng kể tới việc 

tham gia hoạt động mại dâm của các cá nhân. 

4.3. Khuôn mẫu di biến động của người hoạt động mại dâm  

4.3.1.  ức độ di chuyển hàng ngày khi làm việc của người mại dâm 

Khi được hỏi “trung bình mỗi ngày làm việc, anh chị phải di chuyển bao nhiêu lần đến nơi tiếp 

khách?”, có 48 người (chiếm 12,4% số người trả lời) nói rằng họ không phải di chuyển (ở nhà 

chờ khách hoặc tiếp khách tại nơi làm việc).  ố lượng còn lại, một ngày di chuyển đến chỗ “tiếp 

khách” chỉ một lần chiếm 56,2% (nam có tỷ lệ 69,5%, cao hơn nhóm nữ- 43,4%, xem Bảng 9). 

Bảng 9. Mức độ di chuyển đến nơi “tiếp khách” trong một ngày (% và số tuyệt đối, 

trong số 340 người có di chuyển) 

Số lần di chuyển` Giới tính Tổng số 

Nam  Nữ 
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Ở mức độ di chuyển 2-3 lần ngày chiếm tỷ lệ cao thứ nhì, với 35% người phải di chuyển (nữ 

42,8% so với nam 26,9%). Ở mức độ di chuyển 4-5 lần  ngày, nhóm nữ cũng chiếm tỷ lệ cao 

hơn và nếu tính 6 lần trở lên ngày thì không có nam giới nào làm việc ở mức độ này. Nhìn 

chung, nhóm hoạt động mại dâm nữ có mức độ di chuyển cao hơn nam: hơn một nửa số mại 

dâm nữ được phỏng vấn di chuyển hơn hai lần ngày (56.6%) trong khi chỉ một phần ba nam 

giới di chuyển như vậy (30.5%). 

 ình thức làm việc độc lập hay có chủ quản lý cũng có liên quan đến mức độ di chuyển trong 

ngày.  ố liệu cho thấy rằng những người làm việc có quản lý có mức độ di chuyển trong ngày 

ít hơn những người làm việc độc lập. 

Điều này cũng có liên quan tới cách thức tiếp cận khách hàng của những người hoạt động mại 

dâm: Trong số 388 người được khảo sát, chỉ có 28,4% là tiếp cận khách hàng qua chủ quản lý 

(trong nhóm này thì tỷ lệ nữ mại dâm có quản lý cao hơn nam gần 10 điểm phần trăm). Nếu tính 

nhóm có tiếp cận khách hàng qua môi giới bảo kê (chuyên nghiệp và nghiệp dư) cũng chỉ chiếm 

gần 17%. Còn lại là cá nhân tự tiếp cận qua các hình thức khác nhau như qua điện thoại (chiếm tỷ 

lệ cao nhất cả ở nam lẫn nữ), bạn cùng nghề, internet hoặc tự tìm trực tiếp (xem Bảng 10). 

 “Em thì có ảnh [trên mạng] họ thích thì gọi. Người ta nói chuyện với người quản lý, họ thích 

thì họ liên hệ. Em chỉ cho ảnh cho người quản lý thôi. Có khi em tự liên hệ, em không gọi điện 

em chỉ nhắn tin “anh có đi không” hay như thế nào đấy. Có đồng ý thì hẹn địa điểm, hẹn giờ 

thế nào đấy. Nếu không đi thì thôi” (nam hoạt động mại dâm đồng giới, 22 tuổi, Hải Phòng). 

Bảng 10. Cách thức tiếp cận khách hàng (N=388) % 

1 lần 
69,5 43,4 56,2 

116 75 191 

2 -3 lần 
26,9 42,8 35,0 

45 74 119 

4 – 5 lần 
3,6 9,2 6,5 

6 16 22 

6 lần trở lên 
 4,6 2,3 

- 8 8 

Tổng 
100,0 100,0 100,0 

167 173 340 

Cách thức tiếp cận khách hàng Nam  ữ Chung 

Điện thoại 75,8 63,9 69,9 

Tự tiếp cận 48,7 66,9 57,8 

Bạn cùng nghề 33,5 28,8 31,2 

Chủ quản lý 24,3 32,2 28,4 

Internet 30,8 4,5 17,7 
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“Những năm gần đây có hiện tượng mới là họ không qua chủ chứa nữa mà trên internet. Ví 

dụ tôi chẳng cần qua chủ chứa mà tôi chỉ cần lên trên mạng gõ, rồi thống nhất đưa đón ở 

đâu, ở đâu là xong do vậy mới khó. Còn trước chính là qua môi giới. Hoạt động mại dâm hiện 

nay nói chung bằng nhiều hình thức phù hợp với cá nhân. Những người hoạt động nơi công 

cộng là do không biết công nghệ nên phải ra đường để bắt khách. Còn đối tượng cao cấp họ 

có thông tin thông qua mạng nữa ”(TLN  cán bộ Tp HCM). 

 

4.3.2.  ức độ di chuyển địa bàn hoạt động của người mại dâm 

Về sự di chuyển địa bàn hoạt động của những người mại dâm, khi phân tích mức độ di chuyển 

ra ngoại thành hoặc tỉnh khác trong vòng 6 tháng gần đây (hoặc 6 tháng trước khi bị đưa vào 

Trung tâm đối với những người hiện đang ở Trung tâm), thấy rằng chỉ có 19,6% là có phạm vi 

hoạt động rộng hơn khu vực nội thành các thành phố. Trong đó, nam giới chiếm tỷ lệ cao gấp 3 

lần nữ (30,2% so với 9,5%). 80,4% số người được hỏi chỉ hoạt động ở nội thành trong khoảng 

thời gian quan sát.  

Đương nhiên, kết quả này có thể bị thiên lệch theo hướng thu hẹp phạm vi hoạt động vì địa bàn 

khảo sát là ở khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, kết quả này có thể liên quan đến hình thức 

làm việc độc lập hay có quản lý của người mại dâm, nhìn chung là nữ mại dâm làm việc có 

quản lý nhiều hơn và vì vậy mức độ di chuyển thấp hơn. 

Tuy nhiên, khi được nêu cùng một câu hỏi về sự di chuyển của họ kể từ khi hoạt động mại 

dâm, tỷ lệ người hoạt động mại dâm trải nghiệm địa bàn ngoài phạm vi nội thành thành phố 

cao hơn. Bảng 11 cho biết những địa bàn người mại dâm từng làm việc kể từ khi hoạt động 

mại dâm.  

Bảng 11. Địa bàn đã từng hoạt động từ khi làm mại dâm (N=388) % 

Địa bàn hoạt động Nam  ữ Chung 

Ra nước ngoài 1,1 0,5 0,8 

Ở TP và các tỉnh 30,2 15,1 22,4 

Môi giới nghiệp dư (lái xe ôm, bán 

quán, v.v)  

7,1 11,8 9,4 

 gười môi giới/bảo kê 7,7 7,3 7,5 
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Ở các quận/huyện trong TP 9,5 8,0 8,8 

Chỉ trong nội thành TP 56,6 57,8 57,2 

Chỉ trong một quận 5,8 18,6 12,4 

 

Chỉ 0,8% trong mẫu là đã từng ra nước ngoài hoạt động; 22,4% đã từng ra các tỉnh khác. Nam 

giới có phạm vi hoạt động ở ngoại tỉnh cao gấp đôi nhóm nữ: 30,2% so với 15,1%. Nhìn 

chung, nữ mại dâm có phạm vi hoạt động gần hơn so với nam mại dâm. 

Có 67 người mại dâm di chuyển địa bàn làm việc trong phạm vi 10 năm qua.  o với nơi ở 

hiện tại của những người này, địa bàn làm việc của họ trước lần di chuyển gần đây nhất ở 

khác quận huyện chiếm tỷ lệ cao nhất (58,2%). Nam giới chiếm tỷ lệ cao hơn nữ (75,0% so 

với 42,9%) và do vậy họ sẽ phải di chuyển nhiều hơn nữ. Địa bàn làm việc cũ của nữ mại dâm 

gần nơi ở hiện nay chiếm tỷ lệ cao hơn nam giới (25,7% cùng phường; 20% cùng quận - xem 

Bảng 12). 
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Bảng 12. Địa bàn trước khi di chuyển lần gần đây nhất (% và số tuyệt đối) 

Địa bàn làm việc trước khi di 

chuyển lần gần đây nhất 

Giới tính Tổng 

 Nam  Nữ 

Cùng Phường xã hiện nay 0 9 9 

- 25,7 13,4 

Cùng Quận huyện hiện nay 6 7 13 

18,8 20,0 19,4 

Cùng thành phố hiện nay 24 15 39 

75,0 42,9 58,2 

Khác thành phố 2 4 6 

6,3 11,4 9,0 

Tổng 32 35 67 

100,0 100,0 100,0 

Trong số 67 người mại dâm có di chuyển địa bàn làm việc trong phạm vi 10 năm qua, những lý 

do thay đổi địa bàn làm việc có khác nhau. Lý do phổ biến nhất là tìm khách mới, với sự khác biệt 

đáng kể giữa nam và nữ (62,5% đối với nam và 31,4% đối với nữ). Trong số các lý do còn lại, tỷ 

lệ di chuyển vì lý do thu nhập là cao nhất. Việc tìm khách mới cũng có một phần nhằm mục đích 

tăng thu nhập, vì vậy có thể nói, yếu tố kinh tế là quyết định trong việc di chuyển địa bàn làm việc 

trong thời gian qua của những người hoạt động mại dâm. (xem Bảng 13) 

Ngoài ra cũng có một số lý do khác như bị các lực lượng chức năng truy quét, bị cạnh tranh trong 

nghề, theo yêu cầu của khách hàng, v.v. nhưng tỷ lệ di chuyển vì các lý do này không cao.  ự 

khác biệt giữa nam và nữ mại dâm khi nêu ra các lý do này là không lớn. 

Có một số trường hợp việc di chuyển địa bàn làm việc hết sức tự phát, căn cứ vào số lượng 

khách hàng: “Cũng nhiều lần, mấy tháng là em chạy, em thấy quán này vắng thì em chạy sang 

quán kia, nhiều khi bạn giới thiệu nhà hàng đó nhiều khách, mày qua làm đi thì em chạy qua, có 

tiền thì mình ở đó mình làm… Dạ, cũng chạy phường này qua phường kia, thấy chỗ nào khách 

đông thì vào.” (nữ mại dâm, 24 tuổi, Tp Hồ Chí Minh). 

Bảng 13. Lý do di chuyển địa bàn làm việc lần gần đây nhất (% và số tuyệt đối) 

Lý do di chuyển địa bàn làm việc  

lần gần đây nhất 

Giới tính Tổng 

 Nam  Nữ 

Tìm khách mới** 62,5 

20 

31,4  

11 

46,3  

31 

Tìm nơi/thay khách hàng có thu nhập cao hơn 25,0 

8 

34,3 

12 

29,9  

20 

Bị các lực lượng chức năng truy quét 6,3 

2 

17,1 

6 

11,9 

8 

Mâu thuẫn với chủ, môi giới, bảo kê 6,3 

2 

14,3 

5 

10,4 

7 

Theo yêu cầu của khách hàng 15,6 

5 

5,7 

2 

10,4 

7 

Bị cạnh tranh, mâu thuẫn với người cùng nghề 9,4 

3 

11,4 

4 

10,4 

7 

Do chủ điều chuyển, trao đổi 6,3 

2 

2,9 

1 

4,5 

3 

Tổng 32 35 67 
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4.3.3. Khác biệt nam-nữ về các hình thức di chuyển 

Di chuyển do bị các lực lượng chức năng truy đuổi 

Nếu tính trong khoảng 2 năm gần đây (hoặc trước khi vào Trung tâm), có 30,1% người mại 

dâm từng bị công an các lực lượng chức năng truy đuổi. Trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ cao 

hơn (43,9% ở nhóm nữ so với 15,9% ở nhóm nam - xem Bảng 14).  ự khác biệt giữa 2 giới là 

đáng kể và chủ yếu là do các lực lượng chức năng thường tập trung sự chú ý đến mại dâm nữ 

mà không nghĩ đến sự tồn tại của mại dâm nam tại địa bàn.  

Bảng 14. Số lần bị các lực lượng chức năng truy đuổi trong 2 năm gần đây                   

phân theo giới tính (% và số tuyệt đối) 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Những người bị lực lượng chức năng truy đuổi đã đối phó với các nhà quản lý ra sao? Trong số 

116 người từng bị truy đuổi bởi các lực lượng chức năng, 10,3% thường đối phó bằng cách 

chuyển sang địa bàn mới (khác phường xã); tới một địa điểm khác làm một thời gian, sau đó quay 

lại (cũng chiếm 10,3%); Có 54,3% chọn cách nghỉ một thời gian ngắn (1-2 ngày hoặc tùy theo 

đợt) sau đó lại tiếp tục công việc; 25% ứng phó bằng các cách tiếp cận khách hàng khác nhau để 

không “ảnh hưởng đến thu nhập” (xem Bảng 15). Một nữ mại dâm ở  à Nội cho biết: “Khi bị 

truy quét thì em chạy. Chạy hôm đó, hôm sau lại ra. Có khi nghỉ ở nhà vài ngày. Nếu chuyển 

chỗ lạ sợ chúng nó bắt nạt. Em chỉ loanh quanh ở Hồ Hai Bà Trưng và công viên Thống nhất 

thôi” (nữ mại dâm, 34 tuổi,  à Nội). 

 

Số lần bị truy đuổi               Giới tính Tổng số 

Nam  Nữ 

1 lần 
8 36 44 

4,2 18,4 11,4 

2 lần 
9 14 23 

4,8 7,1 6,0 

3 lần 
4 11 15 

2,1 5,6 3,9 

4 lần 
2 7 9 

1,1 3,6 2,3 

5 lần trở lên 
7 18 25 

3,7 9,2 6,5 

Chưa lần nào 
159 110 269 

84,1 56,1 69,9 

Tổng  
189 196 385 

100,0 100,0 100,0 
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Bảng 15. Phản ứng của người mại dâm sau mỗi lần bị truy đuổi (N=116) (% và số tuyệt 

đối) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o sánh giữa nam và nữ cho thấy những khác biệt trong cách ứng phó. Nam mại dâm có tỷ lệ 

chuyển địa bàn hoặc tới nơi tạm thời cao hơn nữ giới. Nữ giới thường có cách ứng phó linh hoạt 

hơn khi 33,7% trong số này chọn các cách khác để “công việc không bị gián đoạn”: tiếp khách tại 

nhà, chuyển khu vực đường phố công viên khác và thậm chí “nghỉ một vài tiếng” cho hết đợt. 

Và đây là một cách: “cái cầu Sài Gòn thì bên đây cầu Sài Gòn  là phường 26 mà bên kia cầu Sài 

Gòn lại là phường 15. Công an hai phường không kết hợp với nhau thì nó sẽ băng qua, công an 

phường này đi chiến dịch nó sẽ băng qua bên kia” (TLN đồng đẳng nữ, Tp HCM). 

Với những người phải chuyển địa bàn hoặc chuyển tạm thời vì lý do này, hầu hết họ không có 

thời gian chuẩn bị và nam giới thường lại bị động hơn nữ (90,6% so với 76,5%).  

Để di chuyển, không phải người bán dâm nào cũng được hỗ trợ. Có thể “gia sản” của họ cũng 

không mấy cồng kềnh nên họ tự lo, cũng có thể “chuyến đi” được xác định là tạm thời nên họ 

chỉ cần mang theo những vật dụng thiết yếu nhất. Tuy nhiên, trong số đó, cũng có khỏang 7% 

được chủ người quản lý giúp đỡ và 21,4% được bạn cùng “nghề” hỗ trợ. 

 ành động sau mỗi lần bi truy đuổi Giới tính Tổng 

 Nam  Nữ 

 Chuyển hẳn sang địa bàn mới 7 5 12 

23,3 5,8 10,3 

Tới nơi mới tạm thời một thời gian 4 8 12 

13,3 9,3 10,3 

Nghỉ một thời gian ngắn 19 44 63 

63,3 51,2 54,3 

Cách khác 0 29 29 

0,0 33,7 25,0 

Tổng số 30 86 116 

100,0 100,0 100,0 
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Di chuyển do mâu thu n với chủ/người bảo kê 

Biểu 4.  Mức độ di chuyển nơi/địa bàn làm việc do mâu thuẫn với chủ/bảo kê  

trong 2 năm gần đây 

0

10

20

30

40

50

60

1 lần 2 lần 3 lần Không lần nàoKhông có chủ/môi 
giới

1.6
0 0

43.4

55

3.6 0.5 0.5

45.4
50

2.6 0.3 0.3

44.4
52.5

Nam Nữ Chung

Chỉ có dưới 50% những người làm mại dâm trong mẫu có chủ người bảo kê chuyên nghiệp và 

trong số họ, những người phải chuyển địa bàn nơi làm việc vì lý do mâu thuẫn cũng ít. Chỉ có 

12 người (nữ 9, nam 3) phải di chuyển vì lý do này. Nhìn chung, những người mại dâm được 

hỏi đánh giá tích cực mối quan hệ giữa họ và chủ. Tỷ lệ đánh giá mối quan hệ giữa chủ và 

người mại dâm là “thân thiện, được giúp đỡ lúc khó khăn” đối với nữ mại dâm là 44,0% và 

nam là 34,6%. Trong số 12 người di chuyển, có 9 người đối phó bằng cách tự ý chuyển đi nơi 

khác khi có mâu thuẫn về ăn chia… 1 trường hợp (nữ) bị đuổi do mâu thuẫn không thể hòa 

giải và 2 người khác di chuyển vì lý do khác. 

Trừ số tự ý di chuyển khi thấy có mâu thuẫn phát sinh, những người di chuyển vì mâu thuẫn 

không giải quyết được thường không có thời gian sắp xếp hoặc họ tự sắp xếp việc di chuyển.  

Di chuyển địa điểm/địa bàn làm việc do mâu thu n/cạnh tranh với bạn cùng làm 

Trong 388 người được hỏi, chỉ có 27 người phải di chuyển vì lý do mâu thuẫn hoặc cạnh 

tranh với bạn cùng làm (chiếm 7%), trong đó, nữ chiếm 8% và nam ít hơn, gần 6%. Nhiều 

hơn cả là những người từng 1 lần di chuyển. Chỉ có tỷ lệ nhỏ người có số lần di chuyển nhiều. 

Trong số 27 người phải di chuyển vì “bạn nghề”, có 40,7% không có thời gian chuẩn bị, họ 

chuyển ngay khi mâu thuẫn bùng phát và 59,3% tự sắp xếp đến thời điểm thuận lợi mới chuyển. 

Về sự hỗ trợ khi di chuyển, có 77,8% là không có ai hỗ trợ. 7,4% có sự hỗ trợ của chủ quản lý, 

người môi giới (giúp di chuyển hoặc sắp xếp cho cơ sở mới); 7,4% di chuyển có sự hỗ trợ của 

“đồng nghiệp” tại nơi làm và phần còn lại là di chuyển có sự hỗ trợ của “đồng nghiệp” nơi đến. 
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Di chuyển liên quan đến khách hàng (bị bạo lực, tìm khách mới) 

Có 12% trong mẫu khảo sát nói rằng họ phải chuyển địa bàn nơi làm liên quan đến yếu tố 

khách hàng. Nguyên nhân là bị khách hàng bạo lực hoặc chuyển chỗ để tìm khách hàng mới. 

(xem Bảng 16) 

Bảng 16. Di chuyển do khách hàng trong 2 năm qua (% và số tuyệt đối) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều đáng nói là trong số những người mại dâm phải di chuyển vì lý do liên quan đến khách 

hàng, nhóm di chuyển 5 lần trở lên trong 2 năm qua chiếm tỷ lệ cao nhất (chiếm 37,2% trong 

nhóm này) và trong tổng số người phải di chuyển vì khách hàng, tỷ lệ nam giới cao hơn nữ 

giới (13,8%, nữ 8,7%). 

Về cách thức, tỷ lệ cao nhất là tự sắp xếp đến thời điểm thuận lợi mới chuyển (72,1% nhóm 

này) và cách này được nữ mại dâm lựa chọn nhiều hơn (82,4% so với 62,4% ở nhóm nam). 

26,5% chọn cách di chuyển ngay hoặc khi thấy bị tổn thương, nghĩa là những người bị khách 

hàng hành hung, xỉ nhục thường chọn cách di chuyển ngay mà không có thời gian sắp xếp. Và 

cách này thì nam giới lựa chọn nhiều hơn (30,8% so với 17,6% ở nữ giới). 

Về sự hỗ trợ, có sự khác biệt giới tương đối rõ. Trong số 70% di chuyển là tự bản thân sắp 

xếp, nam giới có tỷ lệ cao hơn (80,8% so với 52,9%); trong khi cách di chuyển với sự hỗ trợ 

của bạn cùng làm tại chỗ chỉ có ở nhóm nữ và di chuyển với sự giúp đỡ của bạn cùng “nghề” 

ở địa bàn khác của nữ có tỷ lệ cao hơn (29,4% so với 7,7% ở nhóm nam). 

 

Di chuyển do khách hàng 

trong 2 năm qua 

 Giới tính Tổng 

 Nam  Nữ 

 1 lần 
5 5 10 

2,6 2,6 2,6 

2 lần 
6 4 10 

3,2 2,0 2,6 

3 lần 
2 1 3 

1,1 0,5 0,8 

4 lần 
3 1 4 

1,6 0,5 1,0 

5 lần trở lên 
10 6 16 

5,3 3,1 4,2 

Chưa lần nào 
163 179 342 

86,2 91,3 88,8 

Tổng 
189 196 385 

100,0 100,0 100,0 
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Di chuyển vì lý do cá nhân(chuyển chỗ ở, di chuyển theo người khác) 

Có 9% người mại dâm (tức 32 người) phải di chuyển vì lý do này trong 2 năm qua. Chủ yếu 

chỉ di chuyển 1 lần. Trong nhóm này, số di chuyển ngay chiếm 9,4% (nam cao gấp đôi nữ). 

 ố còn lại chọn cách di chuyển với thời điểm thuận lợi hoặc có thời gian cùng bạn bè sắp xếp. 

Một nửa số phải di chuyển vì lý do cá nhân tự bản thân sắp xếp mà không cần nhờ cậy đến 

người khác (nam chiếm tỷ lệ 2 3); 28,1% được bạn “cùng nghề hỗ trợ” (nữ có tỷ lệ cao gấp 

đôi nam); 12,5% được “bạn cùng nghề” nơi khác giúp đỡ. Có thể vì lý do cá nhân, chuyển nơi 

ở mà trong phương thức này, hai phụ nữ hoạt động mại dâm nhận được sự giúp đỡ từ người 

nhà (chiếm 6,3%). 

Di chuyển vì lý do liên quan cộng đồng 

Những lý do liên quan đến cộng đồng bao gồm việc nhiều người trong cộng đồng biết việc 

người được hỏi hoạt động mại dâm, từ đó họ có thể có những cử chỉ, lời nói xúc phạm hoặc 

có những hành vi phân biệt ngầm. Chỉ có 10 người phải di chuyển vì lý do này. Nam 5 và nữ 

5. Một nửa trong số này phải di chuyển 1 lần, số còn lại di chuyển 2, 3, 4 lần… Dù bị kỳ thị, 

nhưng đa số vẫn chọn “đến thời điểm thích hợp” mới chuyển đi (7 trong số 10 người). Có 5 

người hoạt động mại dâm (4 nữ và 1 nam) được bạn “cùng nghề” hỗ trợ di chuyển. Nửa còn 

lại tự bản thân sắp xếp, với 4 nam giới và 1 nữ. 

Nhìn chung, có những lý do khác nhau liên quan đến khuôn mẫu di biến động của người mại 

dâm. Khoảng 1 3 số mại dâm từng bị truy đuổi bởi các cơ quan chức năng và khoảng trên 

dưới 10% di chuyển vì các lý do khác như tìm khách hàng mới, bạo lực do khách hàng gây ra, 

hay sự phân biệt đối xử của cộng đồng. Số liệu cho thấy có sự khác biệt giới nhất định trong 

quá trình di biến động cũng như cách đối phó, di chuyển.  

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khuôn mẫu di biến động của người mại dâm 

Mức độ di biến động của những người hoạt động mại dâm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: áp lực 

kiếm tiền; yêu cầu của khách hàng hay người quản lý; hạn chế về thời gian và địa bàn, v.v. 

Giữa nhóm nam mại dâm và nhóm nữ cũng có những khác biệt nếu phân tích riêng với từng 

yếu tố tác động. 

Thời gian làm công việc hiện tại có ảnh hưởng nhất định đến khả năng di chuyển địa bàn của 

người hoạt động mại dâm. Những người hoạt động mại dâm lâu hơn sẽ có nhiều khả năng bị 

cơ quan quản lý biết rõ hơn và dễ bị theo dõi hơn.  ơn thế nữa, những người làm việc lâu hơn 

cũng khó tạo ra sức hút với các khách hàng, vì vậy họ cũng muốn di chuyển để tìm kiếm 

khách hàng mới. Kết quả phân tích ở Bảng 17 cho thấy, trong khi tỷ lệ những người làm việc 

dưới 5 năm chỉ có 16,1% di chuyển nơi làm việc trong hai năm vừa qua thì những người hoạt 

động mại dâm từ 5 năm trở lên có 21,8% có di chuyển nơi làm việc. Tương ứng với việc di 

chuyển địa bàn nhiều hơn thì những người có thời gian hoạt động từ 5 năm trở lên cũng có tỷ 

lệ cao hơn bị truy đuổi và di chuyển theo các lý do như do mâu thuẫn cạnh tranh, do khách 
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hàng, vì các lý do cá nhân khác. Đặc biệt, tỷ lệ di chuyển địa bàn vì lý do cạnh tranh với 

người cùng làm và lý do liên quan đến khách hàng của nhóm người hoạt động mại dâm 5 năm 

trở lên là cao hơn đáng kể. 

Có bị quản lý hay hoạt động độc lập sẽ tạo ra những khác biệt về phương thức, về thu nhập hay 

các hình thức đối phó với các “rủi ro” của người mại dâm, do đó có thể ảnh hưởng đến quá trình 

di biến động của họ. Chẳng hạn, có quản lý thường phải tuân theo tỷ lệ ăn chia khi tiếp khách, 

nhưng lại được bảo vệ, can thiệp khi có rủi ro. Một số chị em trong nhóm đồng đẳng trao đổi 

như sau: “Mặt khác, về an ninh mình trong vòng chủ quán thì an toàn hơn vì chủ quán bao giờ 

cũng thuê bảo kê” (TLN đồng đẳng, Hải Phòng). Tuy nhiên, một hạn chế của hoạt động trong 

các cơ sở có quản lý là dễ lộ hơn và do đó dễ bị truy đuổi vì là hoạt động có tổ chức.   

Như đã nêu ở phần 3 về các đặc điểm nhân khẩu-xã hội, có 113 người (chiếm 29,1%) là nhóm 

hoạt động có quản lý bởi các chủ trong nhà hàng  khách sạn, các cơ sở giải trí hoặc các cơ sở 

dịch vụ. Trong số này, tỷ lệ nam mại dâm có quản lý thấp hơn nhóm nữ (nam 24,3% và nữ 

chiếm 33,7%) .  ầu hết số còn lại hoạt động độc lập (66%) hoặc theo nhóm ở nơi công cộng. 

Kết quả phân tích ở Bảng 17 cho thấy, có 15,6% người làm việc độc lập có di chuyển trong khi 

tỷ lệ đó ở những người có quản lý là 21,2%.  ự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Đối 

với việc bị truy đuổi bởi các lực lượng chức năng thì những người làm việc độc lập có tỷ lệ bị 

truy đuổi ít hơn đáng kể so với những người làm việc ở các cơ sở quản lý, nhưng đối với việc di 

chuyển địa bàn làm việc vì lý do cá nhân thì người làm việc độc lập có tỷ lệ cao hơn. Làm việc 

độc lập giúp họ có quyết định chủ động hơn về di chuyển mang tính chất cá nhân này. 

Bảng 17. Tương quan giữa đặc thù công việc với việc bị truy đuổi và tỷ lệ người di 

chuyển theo các lý do (% và số tuyệt đối) 

Đặc thù công việc và đặc 

điểm cá nhân 

Bị truy 

đuổi 

(N=385) 

Có di 

chuyển 

(N=388) 

Do mâu thuẫn 

cạnh tranh 

(N=385) 

Do khách 

hàng 

(N=385) 

Do lý do 

cá nhân 

(N=385) 

Thời gian làm việc  

1-dưới 5 năm 

5 năm trở lên 

 

28,3 (87) 

37,2 (29) 

 

16,1 (50) 

21,8 (17) 

** 

5,5 (17) 

13,8 (10) 

*** 

7,8 (24) 

24,4 (19) 

 

7,5 (23) 

11,5 (9) 

Có quản lý hay không? 

Làm việc độc lập  

Có quản lý 

* 

27,7 (76) 

36,0 (40) 

 

15,6 (43) 

21,2 (24) 

 

7,3 (20) 

6,3 (7) 

 

11,3 (31) 

10,8 (12) 

* 

9,9 (27) 

4,5 (5) 

Áp lực chu cấp tiền bạc 

Phải chu cấp tiền bạc 

Không chu cấp tiền bạc 

* 

33,6 (74) 

25,5 (42) 

 

19,0 (42) 

15,0 (25) 

 

6,4 (14) 

7,9 (13) 

 

10,0 (22) 

12,7 (21) 

 

7,7 (17) 

9,1 (15) 

Đối tượng Q  tình dục 

Người khác giới 

Người cùng giới 

Cả hai 

*** 

40,6 (84) 

14,3 (15) 

23,3 (17) 

 

17,1 (36) 

21,9 (23) 

11,0 (8) 

 

7,2 (15) 

4,8 (5) 

9,6 (7) 

 

8,7 (18) 

14,3 (15) 

13,7 (10) 

 

8,2 (17) 

10,5 (11) 

5,5 (4) 
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Ghi chú: * p<0,1 ** p<0,05  *** p<0,001 

Áp lực về chu cấp tiền bạc cho gia đình có thể trở thành yếu tố thúc đẩy di biến động 

nhằm tạo thu nhập của những người hoạt động mại dâm. Như trên đã nói, có 57% những 

người được hỏi chu cấp tiền bạc cho gia đình (tỷ lệ này ở nhóm nữ cao hơn- nam 34,4% 

và nữ 78,4%).  

 “Một tháng em làm được khoảng 3-4 triệu…nói chung còn phụ thuộc vào người giới 

thiệu. .. Mỗi tháng em cũng phải gửi cho mẹ ít nhất 1 triệu” ( PV  nữ,  ải Phòng).  oặc 

một trường hợp khác: “Anh chị em thì có chồng, có vợ hết, ai cũng có con rồi nên chỉ lo 

cho gia đình riêng, thi thoảng mới cho một ít tiền thôi, còn em bây giờ là người chính 

trong gia đình, mỗi tháng gửi tiền cho mẹ, tiền ăn, tiền nhà, tiền điện, tiền nước là em lo 

hết… Mỗi tháng gửi 2-3 triệu cho mẹ, còn khoản trả nợ riêng nữa, em dư thì em gửi 5-7 

hoặc là 10 triệu về trả nợ”(PVS nữ, Tp HCM). 

Những người có thiên hướng quan hệ tình dục cùng giới phải di chuyển nhiều hơn để thỏa 

mãn nhu cầu của mình. Tuy nhiên sự khác biệt không lớn. Tỷ lệ này là 21,9% ở người quan 

hệ tình dục cùng giới, so với 17,1% ở những người quan hệ tình dục khác giới. Đối với việc bị 

truy quét thì kết quả lại ngược lại, chỉ có 14,3% người quan hệ tình dục cùng giới bị truy quét 

nhưng tỷ lệ này ở người khác giới là 40,6%. Trong nghiên cứu này phần lớn người hoạt động 

mại dâm cùng giới là nam.  

Việc phân tích đa biến các yếu tố tác động đến khả năng phải di chuyển địa bàn làm việc 

trong 2 năm qua và khả năng bị các lực lượng chức năng truy đuổi đã được thực hiện với 6 

biến số độc lập là giới tính, người di cư đến hay người tại chỗ, thời gian làm việc mại dâm, bị 

quản lý hay làm việc độc lập, phải chu cấp tiền trong 12 tháng qua cho gia đình, và đối tượng 

quan hệ mại dâm là cùng giới hay khác giới.  

Kết quả (không nêu ra số liệu cụ thể ở đây) cho thấy rằng, đối với khả năng có di chuyển địa 

bàn làm việc chỉ có yếu tố thời gian hoạt động mại dâm và đối tượng quan hệ mại dâm có tác 

động đáng kể. Những người mới quan hệ mại dâm hơn 5 năm có nhiều gấp đôi khả năng di 

chuyển địa bàn làm việc so với người mới hoạt động trong khoảng 1-5 năm. Những người 

quan hệ mại dâm với người cùng giới có nhiều khả năng phải di chuyển hơn 2 lần so với 

những người quan hệ mại dâm với cả hai.  

Đối với việc bị các lực lượng chức năng truy đuổi, hầu hết các yếu tố đưa vào mô hình phân 

tích đều có vai trò quan trọng. Nữ mại dâm có khả năng bị truy đuổi cao hơn đáng kể so với 

nam mai dâm (gấp khoảng 5 lần). Những người làm mại dâm từ 5 năm trở lên có khả năng bị 

truy đuổi cao hơn đáng kể so với những người mới làm mại dâm trong khoảng 1-5 năm (gần 

gấp đôi). Những người làm việc độc lập ít nguy cơ bị truy đuổi hơn đáng kể so với người làm 

việc trong các cơ sở bị quản lý (khoảng hơn ½). Người quan hệ mại dâm cùng giới có ít khả 

năng bị truy đuổi hơn đáng kể so với người quan hệ mại dâm với cả hai giới (khoảng ½). 



 

 

46 

4.5.  hững tổn thương nảy sinh do ảnh hưởng của di biến động  

Nói chung chỉ khi người mại dâm gặp những khó khăn trong việc tiếp tục công việc tại địa 

bàn cũ thì mới buộc phải di chuyển. Vì vậy, họ đều kỳ vọng là tại địa bàn làm việc mới họ sẽ 

có thuận lợi hơn. Thực tế, qua đánh giá của người mại dâm có thể nhận thấy rằng, sự thay đổi 

địa bàn đã đem lại cho một số người những lợi ích nhất định như tăng số khách hàng, tránh 

được kỳ thị hoặc bị truy đuổi, và do vậy thu nhập của họ tăng lên.  

Đánh giá chung sau khi đến nơi mới của những người phải di chuyển theo ba mối quan hệ là 

với khách hàng; với người quản lý, bảo kê; và với cộng đồng, thấy rằng: trên 2 3 ý kiến của 

những người này cho rằng quan hệ của họ với cộng đồng, người quản lý mới là tốt lên (xem 

Biểu 5). Quan hệ với khách hàng mới tuy tỷ lệ đánh giá thuận lợi không cao bằng nhưng cũng 

vượt trội hơn (43,7%) so với nhóm đánh giá khó khăn hoặc cả thuận lợi và khó khăn. Xây 

dựng mối quan hệ thuận lợi với khách hàng có thể mất nhiều thời gian hơn. Khoảng ¼ số 

người được hỏi nhìn nhận cả thuận lợi và khó khăn trong tất cả các mối quan hệ tại nơi mới 

sau khi họ di chuyển.  

Tuy nhiên, những người mại dâm cũng phải đương đầu với những khó khăn, rủi ro khác trong 

cuộc sống, nhất là khi đến địa bàn mới, chưa quen đường sá, chưa có mạng lưới bạn bè… Có 

những khó khăn, rủi ro ở nơi mới lặp lại những điều họ đã phải đương đầu ở nơi cũ, có những 

khó khăn mới nảy sinh. 

Biểu 5. Đánh giá chung của nhóm di chuyển theo các quan hệ mới (%) 

 

  

Một cách chung nhất, những khó khăn của người mại dâm sau khi di chuyển địa bàn làm việc 

thể hiện ở việc có ít khách hàng hơn, tiếp đó là khó khăn về nơi ở, sinh hoạt và việc cạnh 

tranh trong nghề. Những khó khăn khác như về đăng ký hộ khẩu hay việc khám chữa bệnh 
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hầu như rất ít gặp. (xem Bảng 18 ) Ý kiến của một nữ mại dâm ở thành phố  ồ Chí Minh cho 

biết về khó khăn khi đến nơi mới, tìm cách hòa nhập để có khách: 

“Ví dụ như chị [sống] ở Lan Ông mà chị ra Bình Triệu là chị bị cái dân Bình Triệu này nó đập 

chết. Như là đất người nào người đó sống, đất người nào người đó ở, trường hợp mình quen 

bảo kê, cho chị gửi người này ở đây ở bên kia bị chiến dịch quá chị gửi vài bữa, như vậy đó.” 

(TLN nữ TP  CM). 

Bảng 18:  hững khó khăn của người mại dâm sau khi di chuyển địa bàn làm việc (số 

tuyệt đối) 

Các khó khăn 

nảy sinh 

Bị các lực lượng 

chức năng truy đuổi 

Di chuyển vì mâu 

thuẫn với bạn nghề 

Di chuyển vì lý 

do khách hàng 

Di chuyển vì lý 

do cá nhân 

Nam 

(N=11) 

Nữ 

(N=17) 

Nam 

(N=11) 

Nữ 

(N=16) 

Nam 

(26) 

Nữ 

(N=17) 

Nam 

(N=16) 

Nữ 

(N=16) 

Nơi ở, sinh hoạt 2 2 3 4 4 1 4 3 

Cạnh tranh 2 7 2 7 3 1 0 2 

Bị truy đuổi 2 1 0 0 2 1 0 0 

Ít khách hơn 5 5 6 5 3 5 7 6 

Bị quản lý chặt 

hơn 
1 0 0 2 0 1 0 0 

Ko đăng ký được 

hộ khẩu 

0 0 0 0 
1 0 

0 0 

Ko khám được 

bệnh vì ko có hộ 

khẩu 

0 0 0 0 0 0 

0 1 

 

4.6.  guy cơ của hoạt động mại dâm đối với cuộc sống của người mại dâm và việc tiếp 

cận các dịch vụ của họ 

4.6.1. Những tổn thương về sức khỏe và xã hội đối với người hoạt động mại dâm 

Phân tích trong phần này tập trung vào một số điểm chính sau: đánh giá chung của người hoạt 

động mại dâm về các rủi ro trong quá trình hoạt động mại dâm; rủi ro nảy sinh trong mối quan 

hệ với khách hàng; rủi ro nảy sinh trong mối quan hệ với chủ người quản lý; những tâm trạng 

không thoải mái của người hoạt động mại dâm. 

Rủi ro chung trong quá trình hoạt động mại dâm 

Trước hết là đánh giá của chính người hoạt động mại dâm về những rủi ro chung trong quá 

trình hoạt động mại dâm. Những tổn thương viêm nhiễm cơ quan sinh dục là hay gặp nhất với 

35,1% người hoạt động mại dâm từng bị. Tỷ lệ nữ từng bị cao hơn rõ rệt so với nam giới 

(42,7% so với 27,0%). Nguy cơ thứ hai chính là bị đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động-Xã 

hội với 42,7% nữ hoạt động mại dâm đã từng bị (chưa áp dụng cho nam giới). Có 14,2% 

người đã từng bị lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, nam và nữ không khác nhau 
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nhiều. Ngoài ra là một số rủi ro khác, với tần suất xảy ra ít hơn song cũng thể hiện có khác 

biệt đáng kể giữa nam và nữ như sự kỳ thị của cộng đồng nơi ở, lây nhiễm  IV (với tỷ lệ bị 

nhiễm cao hơn đối với nữ).  

Khả năng bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục còn tùy thuộc vào nơi bán dâm 

của người hoạt động mại dâm. Những người hoạt động mại dâm ở nơi công cộng, không có 

nhà riêng hay tại các cơ sở có quản lý thường bị rủi ro nhiều hơn. Một nữ đồng đẳng viên nói 

“So việc bị nhiễm HIV giữa cơ sở dịch vụ với lại đứng đường, thì khả năng bị lây nhiễm của 

người đứng đường nhiều hơn, tại vì thứ nhứt chị đứng đường chị tiếp khách không phải là dễ, 

trời nhiều người đứng lắm, ví dụ chị hên thì chị bắt anh này anh kia đi, mà đôi lúc chị vã 

[mệt] quá đi có nhiều khách yêu cầu không dùng bao thì cũng phải đi nên khả năng chị bị 

nhiễm HIV nhiều hơn” (nữ đồng đẳng viên,  à Nội). 

Bảng 19: Tỷ lệ các loại rủi ro từng gặp trong quá trình hoạt động mại dâm                 

phân theo giới tính (%) 

Các rủi ro Nam  ữ Chung 

Tổn thương viêm nhiễm cơ quan sinh dục*** 27,0 

51 

42,7 

85 

35,1 

136 

Bị đưa vào Trung tâm LĐ-XH KAD 42,7 

85 

 

Lây nhiễm các bệnh qua đường TD 13,8 

26 

14,6 

29 

14,2 

55 

Bị đánh ghen 9,0 

17 

9,5 

19 

9,3 

36 

Bị cộng đồng nơi ở kỳ thị* 5,8 

11 

10,6 

21 

8,2 

32 

Bị gia đình hắt hủi, kỳ thị 4,8 

9 

8,5 

17 

6,7 

26 

Mang thai ngoài ý muốn  KAD 7,5 

15 

 

Lây nhiễm  IV* 1,1 

2 

5,0 

10 

3,1 

12 

Bị cộng đồng quê hương kỳ thị 1,6 

3 

2,5 

5 

2,1 

8 

Ghi chú: * p<0,1     ** p<0,05        *** p< 0,001 

Khoảng 23% số người mại dâm được phỏng vấn hiện sử dụng ma túy hoặc các chất hướng 

thần, gây nghiện, trong đó số có tiêm chích chiếm 23,6% (21 người). Có 9 người mại dâm có 

dùng chung bơm kim tiêm khi sử dụng ma túy từ một số lần đến tất cả các lần. 

Rủi ro trong quan hệ với khách hàng 

Về những rủi ro trong mối quan hệ với khách hàng, chủ yếu là người hoạt động mại dâm bị 

bạo lực, quỵt tiền, kéo dài thời gian phục vụ không trả thêm tiền, v.v. và đối với hầu hết các 

hình thức rủi ro này, tỷ lệ bị rủi ro của nữ mại dâm đều cao hơn nam mại dâm một cách đáng 

kể (xem Biểu 6), tuy nhiên tỷ lệ bị rủi ro đều đáng kể với cả 2 giới. Tính chung có 26,5% 
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người mại dâm từng bị bắt kéo dài thời gian phục vụ nhưng không trả tiền (nam 22,8% và nữ 

30,2%). Xếp vị trí thứ 2 là bị bạo lực tinh thần như chửi, mắng, lăng mạ với 25,8% người mại 

dâm bị (nam 15,9% và nữ 35,2%). Tiếp đó, ở vị trí thứ 3 là bị bạo lực tình dục với 25,8% 

người mại dâm bị (nam 23,8% và nữ 27,6%). Có 18,0% người mại dâm không được trả tiền 

sau khi phục vụ khách, trong đó có 24,6% nữ và 11,1% nam. 

 

Biểu 6. Rủi ro của  MD đối với khách hàng ( =388) 
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Chúng tôi đã nhóm gộp các hình thức rủi ro với khách hàng thành 2 loại là Từng bị bạo lực 

(thể chất, tinh thần, tình dục) và Từng bị quỵt tiền (tăng số lần phục vụ không trả tiền, kéo dài 

thời gian phục vụ không trả tiền, tiếp thêm khách không trả tiền, không nhận được tiền sau 

khi đã phục vụ) và kiểm tra tác động của các yếu tố như giới tính, người di cư hay người tại 

chỗ, làm việc độc lập hay có quản lý, đối tượng khách hàng là cùng giới hay khác giới. 

Kết quả phân tích mô hình đa biến cho thấy rằng, yếu tố giới tính có tác động đáng kể đến khả 

năng bị bạo lực do khách hàng gây ra. Nữ hoạt động mại dâm có nguy cơ bị khách hàng bạo 

lực gấp 2 lần so với nam giới. 

Đối với hành vi quỵt tiền, yếu tố giới tính và đối tượng quan hệ mại dâm có tác động đáng kể 

đến khả năng bị khách hàng quỵt tiền. Nữ mại dâm có nguy cơ bị khách hàng quỵt tiền gấp 

hơn 2 lần so với nam mại dâm. Những người có khách hàng là người khác giới hoặc người 

cùng giới ít khả năng bị quỵt tiền hơn người có đối tượng khách hàng là cả hai giới.  

Đối với cả hai hành vi bạo lực và quỵt tiền, số liệu không cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê về nguy cơ giữa hai nhóm di cư và nhóm không di cư. 

Một hình thức rủi ro khác trong quan hệ với khách hàng đó là việc sử dụng bao cao su trong 

khi quan hệ tình dục.  ố liệu cho thấy rằng, tính chung có 64,4% người hoạt động mại dâm sử 

dụng bao cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục với khách hàng, 27,8% sử dụng trong 
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đa số các lần, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ (1,5%, 6 người) là không bao giờ sử dụng bao cao su, 

gồm toàn là nam hoạt động mại dâm. Có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ mại dâm trong 

vấn đề này. Ý thức sử dụng bao cao su của nữ mại dâm cao hơn rõ rệt so với nam mại dâm. 

Cụ thể, trong khi có 74,9% nữ mại dâm sử dụng bao trong tất cả các lần quan hệ tình dục thì 

nam mại dâm chỉ có 53,4% sử dụng. Phân tích các yếu tố tác động đến khả năng sử dụng bao 

cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục bằng mô hình phân tích đa biến với 4 biến số độc 

lập là: giới tính, người di cư hay không di cư, người làm việc độc lập hay có quản lý, và thời 

gian hoạt động mại dâm, thì kết quả cho thấy (số liệu cụ thể không trình bày ở đây) rằng khả 

năng nam giới sử dụng bao cao su trong tất cả các lần chỉ bằng khoảng 1 3 so với nữ mại 

dâm; người di cư có ít khả năng sử dụng bao cao su trong tất cả các lần hơn so với người sống 

tại thành phố từ nhỏ; và những người hoạt động mại dâm độc lập có ít khả năng sử dụng bao 

cao su trong tất cả các lần hơn so với người làm trong các cơ sở có quản lý. 

Đối với việc sử dụng bao cao su khi quan hệ với khách quen, tỷ lệ sử dụng trong tất cả các lần 

hay phần lớn các lần cũng rất cao, khoảng 87%, và chỉ có 3% là không bao giờ sử dụng với 

khách quen. 

 ố liệu cho thấy người mại dâm có quyền chủ động nhất định trong việc sử dụng bao cao su. 

Có 77,3% trường hợp tiếp khách hàng do người mại dâm quyết định biện pháp an toàn, còn 

lại 16,2% là do thỏa thuận giữa người mại dâm và khách hàng. Chỉ có 6,4% trường hợp là do 

khách hàng quyết định. 

Rủi ro trong quan hệ với chủ/người quản lý 

Người mại dâm cũng gặp những rủi ro trong quan hệ với chủ hay người quản lý. Chiếm tỷ lệ 

cao nhất là bị chủ trừ, giữ tiền công, với tỷ lệ chung là 19,4% trong số những người có chủ 

quản lý (nam là 20% và nữ là 19,0%). Tiếp đó là bị chủ chửi, mắng, hay lăng mại, có 15,7% 

người mại dâm đã từng bị, với tỷ lệ nữ bị hành vi bạo lực này cao hơn nam một cách đáng kể. 

Ngoài ra, nữ mại dâm cũng bị nhiều rủi ro khi phải tiếp khách trong điều kiện ốm đau hơn là 

nam mại dâm. (xem Bảng 20) 

Kiểm tra sự khác nhau giữa nhóm di cư và nhóm sống tại thành phố từ nhỏ (nhóm không di 

cư) về rủi ro liên quan đến quan hệ với chủ chúng tôi nhận thấy rằng không có sự khác biệt 

đáng kể.  

Bốn yếu tố (giới tính, người di cư hay người sống tại thành phố từ nhỏ, thời gian hoạt động 

mại dâm, và đối tượng khách hàng là người cùng giới hay khác giới) có thể liên quan đến rủi 

ro trong quan hệ với người chủ (về tiền công, bạo lực tinh thần và ép buộc tiếp khách khi ốm 

đau), đó là:. Kết quả phân tích đa biến cho thấy (số liệu không trình bày ở đây), sau khi kiểm 

soát cho tất cả các yếu tố, sự khác biệt giữa nam và nữ về khả năng gặp rủi ro trong quan hệ 

với người chủ trở nên không đáng kể. Trong khi đó, thời gian hoạt động mại dâm lại là một 

yếu tố quan trọng. Những người mới hoạt động mại dâm từ 1 đến dưới 5 năm có nhiều khả 

năng gặp phải một trong các vấn đề như trừ tiền công, bạo lực tinh thần và phải tiếp khách 
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trong tình trạng ốm đau gấp gần 8 lần so với những người hoạt động mại dâm từ 5 năm trở 

lên. 
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Bảng 20: Tỷ lệ các loại rủi ro từng gặp trong quan hệ với chủ/người môi giới               

theo giới tính (% và số tuyệt đối) 

Các rủi ro Nam 

(N=45) 

 ữ 

(N=63) 

Chung 

(N=108) 

Bị trừ, giữ tiền công 20,0 

9 

19,0 

12 

19,4 

21 

Bị bạo lực tinh thần (chửi, mắng, lăng mạ, đe dọa)** 6,7 

3 

22,2 

14 

15,7 

17 

Bị ép buộc tiếp khách khi ốm đau** 2,2 

1 

17,5 

11 

11,1 

12 

Bị ép quan hệ TD với chủ bảo kê 4,4 

2 

7,9 

5 

6,5 

7 

Bị ép buộc tiếp khách trong kỳ kinh  9,5 

6 

5,6 

6 

Bị bạo lực thể chất (đánh đập, bạt tai, đá, v.v)* 0,0 

0 

6,3 

4 

3,7 

4 

Bị ép buộc tiếp khách khi mang thai  1,6 

1 

0,9 

1 

Ghi chú: * p<0,1     ** p<0,05     *** p< 0,001 

Tâm trạng không thoải mái của người hoạt động mại dâm 

Khi được hỏi “hãy nêu tối đa 3 yếu tố anh chị cảm thấy không thỏai mái của công việc hiện tại”, 

kết quả là có 4 yếu tố làm cho người mại dâm cảm thấy không thoải mái nhất: Nguy cơ mắc 

bệnh  IV; lo sợ công an cơ quan chức năng; bị kỳ thị; và sợ gia đình phát hiện. Có ít nhất một 

phần ba trong số người trả lời đề cập tới cả 4 yếu tố này. Trong số 4 yếu tố này, sự khác biệt nam-

nữ thể hiện rõ nhất ở yếu tố lo sợ công an cơ quan chức năng. Lý do là vì hiện nay vấn đề xác 

định chính xác mại dâm nam còn gặp nhiều khó khăn và dư luận cũng như lực lượng cảnh sát 

thường tập trung sự chú ý đối với mại dâm nữ hơn. Như đã phân tích ở trên, tỷ lệ mại dâm nam 

từng bị truy đuổi bởi các cơ quan chức năng thấp hơn một cách đáng kể so với nữ mại dâm. Để 

kiểm tra vai trò của yếu tố giới tính, chúng tôi đã phân tích mô hình đa biến với biến số phụ thuộc 

là “Lo sợ cơ quan công an” và 4 biến số độc lập là: giới tính; người di cư hay tại chỗ; đã từng bị 

truy đuổi bởi cơ quan công an trong 2 năm qua hay chưa; làm việc độc lập hay trong cơ sở có chủ 

quản lý. Kết quả (số liệu không trình bày ở đây) cho thấy yếu tố giới tính và việc đã từng bị truy 

đuổi có tác động đáng kể đến việc có cảm giác lo sợ cơ quan công an. Khả năng nữ mại dâm lo sợ 

về vấn đề này cao gấp đôi so với nam giới và khả năng những người đã từng bị truy đuổi có cảm 

giác lo sợ gấp 2 lần so với những người chưa từng bị truy đuổi. 

Khoảng ½ số người mại dâm đã ý thức được tác hại của hoạt động mại dâm, đặc biệt là về 

nguy cơ mắc bệnh. Không có sự khác biệt nam-nữ về vấn đề này. Một phần ba số người hoạt 

động mại dâm cũng ý thức rất rõ về sự kỳ thị của cộng đồng và xã hội đối với mình, nhất là 

đối với mại dâm nam vì lâu nay họ vẫn biết rằng một bộ phận xã hội có thể chấp nhận mại 

dâm nữ nhưng không chấp nhận mại dâm nam. Nam giới cũng lo lắng nhiều hơn về sợ gia 

đình phát hiện, một nỗi lo gần với lo ngại về sự kỳ thị của cộng đồng đối với mại dâm nam. 
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Và cũng do vậy mà tỷ lệ nam giới mại dâm lo ngại ảnh hưởng đến danh dự gia đình cao hơn 

đáng kể so với nữ (18,0% so với 11,1%). 

Đối với hai yếu tố có khác biệt giới cũng khá rõ là lo ngại bị bạo lực và ảnh hưởng đến con cái. 

Nữ mại dâm lo lắng về sự bạo lực hơn so với nam giới, đồng thời họ cũng lo ngại sự ảnh hưởng 

đến con cái nhiều hơn (nguyên nhân chính có thể là vì có nhiều người hoạt động mại dâm nư 

có con hơn mại dâm nam). 

Bảng 21. Tâm trạng cá nhân của  MD với công việc hiện nay 

 

Các yếu tố cảm thấy  

không thoả mái 

Giới tính Tổng 

Nam Nữ 

Nguy cơ mắc bệnh  IV 47,6 48,7 48,2 

Lo sợ công an cơ quan chức năng*** 27,5 50,3 39,2 

Bị kỳ thị 36,0 30,2 33,0 

 ợ gia đinh phát hiện 35,4 29,1 32,2 

 ợ ảnh hưởng danh dự gia đình* 18,0 11,1 14,4 

Luôn phải đối phó lo lắng 10,1 11,1 10,6 

Bị bạo lực có nguy cơ bị bạo lực** 3,7 10,6 7,2 

Ảnh hưởng đến con cái*** 0,5 13,6 7,2 

Cảm thấy bị bóc lột 5,3 7,5 6,4 

Thu nhập không ổn định 7,4 5,0 6,2 

Cuộc sống không ổn định 2,1 3,5 2,8 

Nguy cơ mang thai - 4,5 2,3 

Không lo được cho con đi học 0,5 1,5 1,0 

Phải sống xa gia đình 0,5 1,0 0,8 

Không có chỗ ở ổn định 0,5 0,5 0,5 

Ghi chú: * p<0,1     ** p<0,05      *** p< 0,001 

4.6.2. Tiếp cận với dịch vụ y tế-xã hội của người mại dâm 

Có 90,5% số người mại dâm được hỏi cho rằng họ dễ dàng thăm khám sức khỏe tại các cơ sở 

y tế ở địa phương. Tỷ lệ này ở nam giới cao hơn nữ khoảng 4 điểm phần trăm. Chỉ có 6,7% 

cho rằng họ khó tiếp cận và còn 2,8% người trả lời chưa đi khám bệnh lần nào nên không 

đánh giá được.  

 o sánh giữa nhóm di cư và nhóm sống tại thành phố từ nhỏ không thấy có sự khác biệt. Tương 

tự như vậy, nhóm có di chuyển địa bàn làm việc trong 2 năm qua và nhóm không di chuyển 

không có khác biệt đáng kể về tỷ lệ đánh giá việc thăm khám sức khỏe tại các cơ sở y tế địa 

phương là dễ dàng. 

Trong số những người đã từng đi khám bệnh, 31,8% khám 2-3 tháng 1 lần; 27,6% khám 6 
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tháng một lần và 4,2% khám 1 năm một lần. Gần 20% chỉ khám bệnh khi được yêu cầu hoặc 

khi bị ốm. 

Cũng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chỉ có 24,7% trong mẫu là có mua bảo hiểm y tế 

(nam 32,3% và nữ 17,6%), thấp hơn nhiều so với mức trung bình của toàn quốc.
9
 Một số 

người không mua BHYT vì không quan tâm; một số khác thì cảm thấy khỏe nên không mua 

và một tỷ lệ nhất định không mua vì thấy khám chữa bệnh bằng bảo hiểm vừa chậm, vừa 

không hiệu quả nên thường sử dụng dịch vụ tự nguyện cho nhanh.  

 o sánh giữa người mại dâm di cư và người sống ở thành phố từ nhỏ cho thấy tỷ lệ có B YT 

của người mại dâm sống ở thành phố cao hơn rõ rệt (19,4% so với 32,7%). Tuy nhiên, không 

có sự khác biệt đáng kể giữa người phải di chuyển địa bàn làm việc trong 2 năm qua với 

người không di chuyển địa bàn làm việc về tỷ lệ có BHYT. 

Tại cộng đồng, đã có 34,5% người làm mại dâm tham gia các lớp tập huấn phổ biến kỹ năng, kiến 

thức về chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ nữ tham gia gần gấp đôi nam (43,2% so với 25,4% ở nam). 

Những người không di cư có tỷ lệ tham gia cao hơn đáng kể so với người di cư (chênh lệch 

khoảng 11 điểm phần trăm), trong khi đó những người phải di chuyển địa bàn làm việc trong 2 

năm qua lại có tỷ lệ tham gia cao hơn, tuy nhiên khác biệt không đáng kể. 

Có 14,4% những người làm mại dâm đã từng tham gia các khóa đào tạo nghề khác (nam 

15,9%; nữ 13,1%). Không có sự khác biệt đáng kể giữa người di cư và người không di cư 

cũng như giữa người phải di chuyển địa bàn làm việc trong hai năm qua với người không phải 

di chuyển về tỷ lệ tham gia các khóa đào tạo nghề khác. 

Các câu lạc bộ hỗ trợ dành cho người hoạt động mại dâm được thành lập ngày càng nhiều ở 

Việt Nam. Mục đích của các CLB này nhằm nâng cao hiểu biết về xã hội, về kiến thức chăm 

sóc sức khỏe, tình dục an toàn cho các hội viên. Có 45,5% những người hoạt động mại dâm 

trong mẫu khảo sát từng tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ (48,7% đối với nam và 42,2% 

đối với nữ). Có 20,7% ý kiến cho rằng không muốn sinh hoạt CLB vì không muốn thấy 

không cần thiết. 23,5% muốn tham gia nhưng không có thời gian và khoảng 10% không biết 

có những câu lạc bộ nào để tham gia. 

Có mối quan hệ nhất định giữa việc người hoạt động mại dâm tham gia sinh hoạt trong câu lạc 

bộ với mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội và sức khỏe.  ầu hết những người tham gia sinh hoạt 

câu lạc bộ đều đánh giá việc tham gia là hữu ích cho họ (96% trong số hiện đang tham gia sinh 

hoạt). Tỷ lệ những người từng tham gia CLB hay hiện tham gia có dự tập huấn về kiến thức 

chăm sóc sức khỏe đều gấp khoảng ba lần so với những người không tham gia CLB. 

                                                           

9
 Tính đến năm 2010, tỷ lệ người tham gia B YT chiếm gần 60% dân số cả nước (Bộ Y tế và nhóm đối tác y tế 

2010).  ố liệu TCTK năm 2011 cũng cho thấy, tỷ lệ của nhóm nghèo khám, chữa bệnh có B YT là 64% (Trang 

tin điện tử của B YT). 
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Về các kiến thức pháp luật, nhiều người chưa quan tâm tiếp cận các Tư vấn pháp luật. Chỉ khi 

bản thân hay gia đình họ cần giải quyết một sự việc gì đó liên quan đến quyền hay lợi ích, họ 

mới quan tâm. Cũng trong tình trạng như vậy, chỉ có 15,5% nói rằng họ biết các địa chỉ tư vấn 

pháp luật (nam nhiều hơn nữ khoảng 5 điểm phần trăm). Có 6 60 (10%) số người biết các 

dịch vụ tư vấn này và đã sử dụng để can thiệp bảo vệ quyền lợi của bản thân hoặc gia đình 

mình.  

Xu hướng chung là những người di cư và phải di chuyển địa bàn làm việc trong hai năm qua 

có tỷ lệ biết các địa chỉ tư vấn pháp luật thấp hơn so với nhóm không di cư và nhóm không 

phải di chuyển, tuy nhiên sự khác biệt không lớn. Sự khác biệt giữa những người hiện đang 

sinh hoạt CLB và không sinh hoạt về tỷ lệ biết các địa chỉ tư vấn pháp luật là khá rõ ràng. 

Trong số những người hiện tham gia sinh hoạt CLB có 24,8% biết các địa chỉ tư vấn pháp 

luật, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 11% ở những người không tham gia sinh hoạt CLB. 

Ở Việt Nam, di cư nội địa thường được kiểm soát bởi hệ thống đăng ký hộ khẩu. Việc tiếp cận với 

các dịch vụ xã hội thường gắn với nơi đăng ký hộ khẩu. Tuy nhiên, thậm chí khi đã đăng ký tạm 

trú nơi ở mới, những người di cư có thể có khả năng tiếp cận khác với người gốc tại địa phương 

(United Nations Vietnam, 2010). Chỉ có 46% trong số người hoạt động mại dâm di cư đã đăng 

ký tạm trú với chính quyền (tự đăng ký hoặc nhờ chủ nhà trọ…), số còn lại “thấy không cần 

thiết” hoặc thiếu giấy tờ tùy thân, hoặc hay di chuyển nên hiện vẫn không đăng ký tạm trú.  

Trong số 234 người trong diện “cần đăng ký” (kể cả người gốc nội thành, vì tách ra sống 

riêng), có 12% (28 người) cho rằng họ gặp khó khăn trong giao dịch này (nữ chiếm tỷ lệ cao 

hơn- 16,8%). Chẳng hạn, như là không có thẻ CMND để đăng ký hay không biết các thủ tục 

đăng ký. Chiếm tỷ lệ cao nhất trong số những người gặp khó khăn là số người không có 

CMND (57,1% hay 16 người, trong đó chủ yếu là nữ-14 người). Một nữ đồng đẳng viên tham 

gia thảo luận nhóm cho biết “Có khi mình muốn thuê nhà mà không có giấy tờ chẳng hạn. 

Như chị em ở ngoại tỉnh lên đây, ví dụ chỗ nào chủ người ta nghiêm, người ta đòi tạm vắng, 

tạm trú, đó là cái khó khăn” (TLN nữ ĐĐ,  N). 

4.6.3. Tiếp cận các nguồn thông tin 

Trên thực tế, những người hoạt động mại dâm đều biết công việc của họ là trái pháp luật. Tuy 

nhiên những quy định pháp luật liên quan đến việc điều chỉnh hành vi của họ và của những 

người tổ chức, môi giới mại dâm thì không phải ai cũng biết. Có đến 33,9% số người được 

phỏng vấn nói rằng họ hoàn toàn không biết các quy định pháp luật liên quan đến xử lý mại 

dâm; 25,1% biết rõ một số điều luật, quy định xử phạt người bán dâm, mua dâm, tổ chức môi 

giới… và khoảng 41% nghe nói nhưng không nắm rõ (xem Biểu 7).  

Nhìn chung tỷ lệ nữ hiểu biết về chính sách, pháp luật xử lý hoạt động mại dâm cao hơn đáng 

kể so với nam mại dâm. Không có sự khác biệt lớn giữa các nhóm di cư hay nhóm không di 

cư cũng như giữa nhóm có di chuyển địa bàn làm việc trong 2 năm qua với nhóm không di 

chuyển về mức độ hiểu biết pháp luật xử lý hoạt động mại dâm. 
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Biểu 7. Tỷ lệ hiểu biết về chính sách, pháp luật xử lý mại dâm 

 

 

 

 

 

 

 

Trong số những người biết rõ một số điều khoản hoặc nghe nói đến, nguồn thông tin thông 

dụng nhất của họ là qua tivi, báo (59,3%) và qua bạn bè cùng làm (50,8%). Một số người hoạt 

động mại dâm lại biết được thông tin này qua các đợt truy quét (13,6%) và nữ có tỷ lệ hiểu 

biết qua nguồn này cao hơn nam (17,4% so với 8,8%) có thể do họ “thường gặp” tình huống 

này hơn. Tương tự như vậy là nguồn thông tin từ các đợt học tập trung, từ các trung tâm với 

tỷ lệ là 27,1% (nữ là 45,1% trong khi nam mại dâm chỉ có 4,4%). Ngoài ra, chủ quản lý cũng 

chiếm một tỷ lệ nhất định trong việc cung cấp thông tin pháp luật cho “nhân viên” của mình. 

Đối với các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe và các địa chỉ tư vấn luật pháp, một số 

nguồn tin chính mà nhóm mại dâm trong mẫu khảo sát thường sử dụng là:  ách báo, tivi, internet, 

người cùng nghề, khách hàng, nhân viên y tế, cán bộ Trung tâm, đồng đẳng, bạn bè… Trong đó, 

nguồn từ sách báo, tivi, đồng đẳng hoặc người cùng nghề chiếm tỷ lệ cao nhất (Bảng 22). 

Bảng 22. Tỷ lệ nhận thông tin của người mại dâm từ các nguồn (%) 

 guồn cung cấp thông tin Nam  ữ Chung 

Hiểu biết về chăm sóc sức khỏe 

Đồng đẳng 43,4 49,7 46,6 

Sách báo 46,0 35,7 40,7 

Tivi 43,4 29,6 36,3 

Người cùng nghề 24,3 27,6 26,0 

Internet 34,4 2,0 17,8 

Nhân viên y tế 14,8 20,6 17,8 

Bạn bè 18,5 15,6 17,0 

Cán bộ Trung tâm GDLĐ 2,6 20,6 11,9 

Đài 4,2 3,0 3,6 

Khách hàng 3,2 2,0 2,6 

Hiểu biết về nơi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật 

Đồng đẳng 42,9 48,0 45,0 

Sách báo 20,0 28,0 23,3 

Internet 34,3 4,0 21,7 

Bạn bè 17,1 20,0 18,3 

Tivi 17,1 12,0 15,0 
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4.7. Tái hòa nhập cộng đồng 

Giúp người mại dâm tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương lớn của nhà nước, đang được 

triển khai và thực hiện ở các trung tâm Lao động Xã hội, chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, 

các cơ quan, câu lạc bộ trực thuộc hội phụ nữ ... Tuy nhiên, việc tái hòa nhập cộng đồng của 

người mại dâm còn gặp nhiều khó khăn.  

Trong số 388 người hiện đang hoạt động mại dâm mà nhóm nghiên cứu đã tiếp cận, chỉ có 

22,9% (tức 89 người) đã từng ít nhất một lần từ bỏ công việc này trong khoảng thời gian trên 

6 tháng. Trong số đó, tỷ lệ nữ đã từng từ bỏ mại dâm là 29,6%, cao hơn tỷ lệ này ở nhóm nam 

(15,9%). Các lý do chính để họ rời bỏ hoạt động mại dâm là ý thức muốn tìm công việc hợp 

pháp (12,5%), đã kiếm đủ tiền để trả nợ hoặc làm vốn (9,1%) hoặc đã tìm được công việc 

khác thay thế (6,8%). Phát hiện này cũng trùng hợp với kết luận của khá nhiều nghiên cứu 

(Trang and Lan, 2005). Ngoài ra, các yếu tố khác như được gia đình, người yêu ngăn cản, 

khuyên bảo (5,7%).  

Có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm nam mại dâm và nữ mại dâm về các lý do từ bỏ hoạt động 

mại dâm trong lần gần đây nhất. Đặc biệt ở nhóm nữ, có tới 30,5% số trường hợp buộc phải 

từ bỏ hoạt động mại dâm khi bị đưa vào các trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội và 10,2% là 

vì mang thai. Rõ ràng là hai lý do này không áp dụng cho nam hoạt động mại dâm. Trong khi 

đó, đối với nam mại dâm, lý do quan trọng nhất là “đã kiếm đủ tiền” (24,1%) và thứ hai là 

“muốn tìm công việc hợp pháp” (17,2%). 

Trong số 88 trường hợp đã từng từ bỏ hoạt động mại dâm sau đó quay lại, những lý do chủ 

yếu là thu nhập của công việc mới quá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống và thói quen 

Cán bộ Trung tâm GDLĐ 8,6 16,0 11,7 
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tiêu dùng đã được hình thành trước đó (30,7%) và kiếm tiền để giúp đỡ gia đình (28,4%). Đặc 

biệt, một số người quay lại hoạt động mại dâm do không cai nghiện được (12,5%).  

Có sự khác biệt rõ rệt giữa nam và nữ mại dâm. Mặc dù đều chủ yếu nêu lý do về thu nhập 

khi quay trở lại hoạt động mại dâm nhưng có 37,3% nữ (tỷ lệ cao nhất) quay trở lại vì cần 

“kiếm tiền phụ giúp gia đình”, trong khi chỉ có 10,3% nam mại dâm nêu lý do này. Đối với lý 

do “có thu nhập cao hơn công việc cũ”, có 37,9% nam mại dâm đề cập (tỷ lệ nêu lý do cao 

nhất đối với nam giới) trong khi chỉ có 27,1% nữ mại dâm đề cập. 

Khi được hỏi về ý định trong thời gian tới, 48,2% người mại dâm muốn rời bỏ công việc này 

(187 người), tỷ lệ này ở nữ là 55,3% (110 nữ) và ở nam là 40,7% (77 nam). Có 37,9% vẫn 

muốn tiếp tục công việc này (147 người trong đó có 78 nam-chiếm 41,3% số nam và 69 nữ-

chiếm 34,7% số nữ) và 13,9% chưa đưa ra được quyết định. Bảng 23 dưới đây đưa ra 5 lý do 

phổ biến nhất liên quan tới việc rời bỏ hoặc tiếp tục việc làm mại dâm, ở mỗi phương án theo 

thứ tự ưu tiên và giới tính nhằm tìm hiểu sự khác biệt về giới khi nhìn nhận về vấn đề này.  

 

Bảng 23. Lý do từ bỏ hoặc tiếp tục làm mại dâm ở thời điểm hiện tại                                     

phân theo giới tính người trả lời (%) 

Nam Tỷ lệ 

(%) 

 ữ Tỷ lệ 

(%) 

Lý do muốn từ bỏ  ại dâm (trong số 110 nữ và 77 nam) 

Lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền 

nhiễm,  IV 

37,7 Bị kỳ thị, coi thường 33,6 

Bị kỳ thị, coi thường 32,5 Lo sợ công an cơ quan chức năng 30,9 

Lo sợ công an cơ quan chức năng 16,9  ợ ảnh hưởng tới con cái 23,6 

 ợ gia đình phát hiện 16,9 Lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền 

nhiễm,  IV 

22,7 

Luôn phải lo lắng, đối phó 15,6  ợ gia đình phát hiện 20,0 

Lý do muốn tiếp tục làm  ại dâm (trong số 78 nam và 69 nữ) 

Công việc nhàn, thu nhập cao 47,6 Công việc nhàn, thu nhập cao 50,3 

Thu nhập ổn định 35,7 Thu nhập ổn định 45,1 

Quen biết nhiều người 27,0 Chưa tìm được việc khác 22,3 

Thỏa mãn nhu cầu tình dục 22,7 Quen biết nhiều người 16,0 

Chưa tìm được việc khác 18,9 Tự do, không gò bó 10,9 

 

Với dự định rời bỏ mại dâm, lý do phổ biến của nam giới liên quan tới cá nhân (nguy cơ mắc 

bệnh truyền nhiễm cao – 37,7%), sau đó là hai yếu tố liên quan tới cộng đồng (bị kỳ thị, phân 

biệt đối xử) và chính quyền (lo sợ công an cơ quan chức năng), tiếp theo là yếu tố gia đình. 

Lý do của nữ giới bao gồm cộng đồng kỳ thị và lo sợ chính quyền là hai yếu tố quan trọng 
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nhất, xếp thứ 3 là yếu tố gia đình (lo ảnh hưởng tới học tập, danh dự của con cái) rồi mới tới 

yếu tố cá nhân. 

Với dự định tiếp tục làm mại dâm hoặc có ý định rời bỏ nhưng chưa thực hiện được, nam và 

nữ giới đều cho rằng thu nhập cao và ổn định là hai lợi thế vượt trội của công việc mại dâm. 

 o với các yếu tố khác, hai yếu tố liên quan tới thu nhập này có tỷ lệ đồng thuận cao hơn khá 

nhiều. Điểm khác biệt có thể nhận thấy rõ là nam giới rất đề cao việc thỏa mãn nhu cầu tình 

dục khi muốn duy trì công việc này và xếp yếu tố này ở vị trí thứ 3. 22,7% ý kiến của nam 

giới cho rằng đây là lý do hợp lý để duy trì hoạt động mại dâm của mình, trong khi con số này 

ở nữ giới chỉ dừng lại ở 2,6%. Nhu cầu “quen biết nhiều dạng người trong xã hội” cũng là một 

lý do quan trọng khiến cho 27% nam mại dâm (lý do xếp thứ 3) và 16% nữ mại dâm (lý do 

xếp thứ 4) muốn tiếp tục làm mại dâm. Có khoảng 1 5 số nam và nữ mại dâm cho rằng muốn 

tiếp tục làm mại dâm vì “chưa tìm được việc khác”, như vậy có thể là họ chỉ làm một thời 

gian, sau khi tìm được việc khác họ sẽ chấm dứt làm mại dâm. 

Như vậy, các lý do muốn rời bỏ mại dâm của nam giới liên quan nhiều hơn tới cá nhân và cộng 

đồng; còn ở nữ giới thiên về tính cộng đồng và gia đình. Trong khi đó, động lực giúp cả hai giới 

tiếp tục duy trì công việc này ở thời điểm hiện tại khá tương đồng, trong đó yếu tố kinh tế đóng 

vai trò quyết định. Tuy nhiên, nam giới coi trọng nhu cầu tình dục bản thân hơn khi quyết định 

tiếp tục làm mại dâm. Cũng cần đề cập thêm rằng, trong mẫu có một số lượng không nhỏ đồng 

tính nam. Khi mà tình dục đồng giới còn bị cấm kỵ về mặt xã hội ở Việt Nam thì hoạt động mại 

dâm có thể được coi như một cách thức để họ đáp ứng cuộc sống tình dục. 

Khi được hỏi về dự định lâu dài hơn trong khoảng 3 năm tới, tỷ lệ người mại dâm muốn tiếp 

tục công việc là 34,9% và khác biệt giới ở quan điểm này là không đáng kể. Rõ ràng mại dâm 

vẫn là công việc ổn định, thu nhập cao và thu hút nhiều người.  

Bảng 24. Thời gian làm mại dâm và dự định tiếp tục công việc trong 3 năm tới (%) 

(N=387) 

 

Dự định 

tiếp tục 

Nam  ữ** Chung** 

1-dưới 

5 năm 

(152) 

5 năm 

trở lên 

(37) 

Tổng 

 

(189) 

1- dưới 

5 năm 

(157) 

5 năm 

trở lên 

(41) 

Tổng 

 

(198) 

1- dưới 

5 năm 

(309) 

5 năm 

trở lên 

(78) 

Tổng 

 

(387) 

Có 34,2 

52 

51,4 

19 

37,6 

71 

27,4 

43 

51,2 

21 

32,3 

64 

30,7 

95 

51,3 

40 

34,9 

135 

Không 58,6 

89 

45,9 

17 

56,1 

106 

67,5 

106 

43,9 

18 

62,6 

124 

63,1 

195 

44,9 

35 

59,4 

230 
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Chưa quyết 

định 

7,2 

11 

2,7 

1 

6,3 

12 

5,1 

8 

4,9 

2 

5,1 

10 

6,1 

19 

3,8 

3 

5,7 

22 

Ghi chú: * p<0,1     ** p<0,05         *** p< 0,001 

Bảng 24 cho thấy, thời gian làm mại dâm có mối quan hệ khá mật thiết với dự định tương lai 

của họ. Những người làm công việc này càng lâu, họ càng không muốn từ bỏ và ngược lại. 

Trong khi có 30,7% những người mới tham gia vào hoạt động mại dâm 1 năm-dưới 5 năm dự 

định tiếp tục công việc này trong vòng 3 năm tới thì đối với những người đã làm mại dâm từ 5 

năm trở lên có 51,3% dự định tiếp tục công việc. Xu hướng này đúng với cả nam và nữ. Với 

những người mới làm mại dâm, họ chưa có sự gắn kết nhiều với công việc, thường ít tuổi nên 

có nhiều cơ hội tìm được công việc phù hợp. Nhiều người trong số này chỉ làm mại dâm như 

một giải pháp tình thế để trả nợ, hoặc kiếm thêm thu nhập để thỏa mãn nhu cầu ăn tiêu, đặc 

biệt ở nhóm học sinh, sinh viên. Nhiều người làm mại dâm khi được hỏi nói rằng họ sẽ từ bỏ 

công việc này khi nào có người yêu hoặc lập gia đình bởi khi đó họ xác định một cuộc sống 

ổn định.  

Với những người đã dấn bước vào hoạt động mại dâm trong thời gian dài, họ thường là những 

người đã lớn tuổi, khó tìm được việc khác. Rất nhiều người trong phỏng vấn sâu cho biết họ 

đã từ bỏ mại dâm nhiều lần nhưng vì không có kỹ năng làm việc hoặc chỉ được nhận làm 

công nhân với đồng lương rất hạn chế, trong khi thói quen chi tiêu thoải mái đã được hình 

thành từ lâu trong quá trình làm mại dâm, họ không thể kiềm chế được bản thân và quay lại 

con đường cũ. Một số người trong số họ xác định mại dâm như một “nghề” theo đuổi cả đời, 

là một “thú vui”, một “cuộc chơi” (nam, 40 tuổi, người mại dâm, M M) mà trong đó không ai 

là người bị mất mát hay thiệt thòi! 

Biểu đồ 8 cho thấy trong số 59,4% người dự định từ bỏ mại dâm, công việc họ mong muốn 

làm nhất là mở cửa hàng buôn bán nhỏ tại nhà (34,8%). Theo họ, đây là công việc không cần 

nhiều kỹ năng và vốn nên có thể dễ dàng thực hiện. Tỷ lệ nữ mại dâm mong muốn thực hiện 

việc kinh doanh cao hơn rõ rệt so với nam mại dâm. Xếp vị trí thứ hai là các công việc như 

công nhân, thợ thủ công với tỷ lệ mong muốn là 16,1%, tỷ lệ nam giới dự định công việc này 

cao hơn nữ mại dâm (24,8% so với 8,8%). Có 14,3% người mại dâm muốn làm việc trong các 

dịch vụ, nhà hàng, quán Karaoke, vũ trường, với tỷ lệ nam là 17,1% và nữ là 12,0%.  So sánh 

giữa nhóm di cư và nhóm không di cư cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về công việc 

dự định sau khi thôi làm mại dâm (số liệu không trình bày ở đây). 

Biểu 8. Công việc mong muốn khi từ bỏ mại dâm (%) 
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Những hỗ trợ mà người mại dâm đề xuất có thể giúp họ thực hiện được dự định của mình đó 

là: (1) hỗ trợ vốn vay ưu đãi ở địa phương, (2) tham gia miễn phí hoặc với chi phí rẻ các lớp 

tập huấn kỹ năng việc làm và (3) được giới thiệu việc làm sau khi họ được học nghề. Thông 

tin từ thảo luận nhóm với cán bộ chi cục phòng chống tệ nạn xã hội cho hay mặc dù Nhà nước 

có chính sách hỗ trợ vay vốn cho các chị em mại dâm trở về với cộng đồng, tuy nhiên nhiều 

người không đăng ký vì lo sợ bị cộng đồng kỳ thị. Do vậy, số lượng người mại dâm tiếp cận 

vốn vay rất thấp, hiệu quả của chính sách không cao. Nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước với các 

chị em làm mại dâm luôn s n có nhưng không được sử dụng hiệu quả nên chỉ có số lượng ít 

các nữ mại dâm tiếp cận được. 

Một số dự án từ các tổ chức Phi chính phủ như Life (thành phố  ồ Chí Minh) đã tổ chức các 

lớp dạy nghề ngắn hạn và hỗ trợ vốn làm nghề sau khi kết thúc khóa học. Tuy nhiên, hiệu quả 

chưa được khẳng định, một phần là do ý thức và thói quen của những người hoạt động mại 

dâm. “Thực tế các bạn muốn kiếm tiền lấy một số vốn các bạn quay trở về, nhưng mà nghề 

này kiếm tiền dễ nên các bạn lại quay trở lại.” (Thảo luận nhóm đồng đẳng, nam, tp  ồ Chí 

Minh). Đây là vấn đề chung được nhiều cán bộ chi cục, cán bộ câu lạc bộ và bản thân người 

mại dâm nhìn nhận đó là thu nhập quá chênh lệch của những công việc khác so với thu nhập 

từ việc mại dâm, trong khi thói quen tiêu sài không phải lo nghĩ và gánh nặng nuôi gia đình 

vẫn thường trực, người mại dâm khó lòng từ bỏ công việc mang lại miếng cơm manh áo cho 

gia đình và cuộc sống dư dả cho bản thân họ. 

Như vậy, trở ngại chủ yếu đối với người hoạt động mại dâm muốn từ bỏ công việc này chính là 

thu nhập. Thói quen tiêu sài hình thành do có thu nhập cao khi hoạt động mại dâm là rất khó 

thay đổi và họ cũng sẽ khó cung cấp hỗ trợ tài chính cho gia đình hơn.  

5. Kết luận và khuyến nghị 

5.1.  Kết luận 

Qua phân tích số liệu thu được từ kết quả khảo sát tại ba thành phố, có một số phát hiện chính 

sau đây về đặc điểm di biến động của người mại dâm nhìn từ góc độ giới: 
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1. Trong số những người mại dâm được phỏng vấn, lý do di cư chủ yếu là để có thu nhập cao 

hơn. Có sự khác biệt giữa nam và nữ về các lý do di cư. Các yếu tố gia đình dường như ảnh 

hưởng nhiều hơn tới quyết định di cư của phụ nữ, trong khi có các quyết định di cư ở nam giới 

mang đặc trưng cá nhân đậm nét hơn. Tỷ lệ phụ nữ ra đi vì lý do kiếm tiền phụ giúp gia đình cao 

hơn so với nam giới. Nhiều người trong số phụ nữ xuất thân từ các gia đình kinh tế khó khăn hơn so 

với nam giới. Mức độ đóng góp của phụ nữ di cư cho gia đình cao hơn rõ rệt so với nam giới, 

nguyên nhân có thể là vì có nhiều phụ nữ di cư có trách nhiệm chính với gia đình của họ trong khi 

nam giới di cư không như vậy.  

Chỉ có khoảng một nửa người mại dâm di cư biết hoặc được cung cấp thông tin về việc làm 

của mình ở nơi đến trước khi di cư.  

2. Nam và nữ mại dâm đều có tỷ lệ lớn tham gia ngay vào hoạt động mại dâm hoặc làm việc 

tại các địa điểm dịch vụ, giải trí, massage gần với hoạt động mại dâm ngay sau khi đến thành 

phố. Tuy nhiên, yếu tố kinh tế có vai trò quan trọng nhất đối với việc tham gia mại dâm 

đối với cả nam và nữ.  o với nhiều việc làm khác, hoạt động mại dâm thực sự tạo ra thu 

nhập cao hơn đáng kể trong khi không đòi hỏi đầu tư nhiều tiền. 

Yếu tố cá nhân chi phối nam giới mạnh hơn khi tham gia mại dâm như: thu nhập, công 

việc phù hợp, bạn rủ rê, đáp ứng một phần nhu cầu tình dục... Còn ở nhóm nữ, các nguyên 

nhân liên quan đến gia đình chiếm tỷ lệ cao hơn: kiếm thu nhập giúp đỡ gia đình; khủng 

hoảng quan hệ gia đình... 

3. Một đặc điểm của hoạt động mại dâm trong giai đoạn hiện nay là có một bộ phận lớn 

người mại dâm làm việc độc lập.  ọ liên lạc với khách hàng thông qua các phương tiện 

thông tin hiện đại như điện thoại, internet.  am và nữ mại dâm khác nhau về phương thức 

hoạt động và do đó về mức độ tổn thương. Nam giới có tỷ lệ làm việc độc lập cao hơn và 

chủ động hơn, trong khi tỷ lệ phụ nữ làm việc tại các cơ sở có quản lý là cao hơn.  

4. Khoảng 17% người hoạt động mại dâm đã từng di chuyển địa bàn làm việc trong vòng 10 

năm trở lại đây. Lý do chủ yếu phải di chuyển địa bàn làm việc là để tìm khách hàng mới để 

có thu nhập cao hơn. Ngoài ra cũng có một số người di chuyển vì bị các lực lượng chức năng 

truy quét, mâu thuẫn với bạn cùng làm hay với chủ. Có sự khác biệt trong khuôn mẫu di biến 

động của nam và nữ mại dâm. Chẳng hạn, tỷ lệ nữ mại dâm bị các lực lượng chức năng truy 

đuổi cao hơn so với nam do các lực lượng chức năng thường chú ý đến mại dâm nữ hơn. Trong 

khi đó, tỷ lệ nam di chuyển để tìm khách hàng mới lại cao hơn so với nữ.  

5. Với nhóm nam mại dâm được khảo sát, có những khác biệt giữa 3 thành phố về 

phương thức hoạt động và thu nhập, chẳng hạn ở thành phố  ồ Chí Minh nam giới tập 

trung ở các cơ sở quản lý nhiều hơn và thu nhập cũng cao hơn so với hai thành phố  à Nội và 

 ải Phòng. Trong nhóm nam mại dâm, nhóm mại dâm có khách hàng khác giới có thu nhập 

cao hơn nhóm đồng giới hoặc lưỡng giới. Đáng lưu ý là hoạt động của nhóm mại dâm 

đồng tính nam thường diễn ra lén lút để tránh sự kỳ thị của cộng đồng nên khả năng 
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kiểm soát bệnh tật bị hạn chế. Ngoài ra, chỉ có khoảng hơn 50% nam mại dâm sử dụng bao 

cao su trong tất cả các lần quan hệ tình dục.  

6. Việc di chuyển địa bàn làm việc bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố thời gian hoạt động 

mại dâm và đối tượng quan hệ mại dâm. Những người hoạt động mại dâm lâu hơn có khả 

năng cao hơn di chuyển địa bàn làm việc. Người quan hệ mại dâm với người cùng giới, hầu 

hết là nam giới, có khả năng phải di chuyển cao hơn so với người có quan hệ mại dâm với cả 

hai giới, chủ yếu là nữ giới. Đối với việc bị các lực lượng chức năng truy đuổi, nữ mại dâm có 

khả năng bị truy đuổi cao hơn khoảng 5 lần so với nam mai dâm. Những người hoạt động mại 

dâm lâu hơn thì có khả năng bị truy đuổi cao hơn đáng kể so với những người mới hoạt động 

mại dâm.  hững người làm việc độc lập ít nguy cơ bị truy đuổi hơn đáng kể so với người 

làm việc trong các cơ sở bị quản lý.  gười quan hệ mại dâm cùng giới có ít khả năng bị 

truy đuổi hơn đáng kể so với người quan hệ mại dâm với cả hai giới. 

7.  gười hoạt động mại dâm gặp nhiều tổn thương về sức khỏe và xã hội trong quá trình 

làm việc. Trước hết là những rủi ro chung như tổn thương, viêm nhiễm cơ quan sinh 

dục; lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Thứ hai là các rủi ro trong quan hệ với khách 

hàng như người mại dâm bị bạo lực, bị quỵt tiền, không sử dụng bao cao su trong khi quan hệ 

tình dục, v.v. Có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ theo xu hướng nữ dễ bị bạo lực và bị 

kỳ thị hơn, trong khi đó nam dễ bị nguy cơ cao lây nhiễm hơn do ít sử dụng bao cao su trong 

quan hệ tình dục hơn. Thứ ba là rủi ro trong quan hệ với chủ người quản lý như bị chủ trừ, giữ 

tiền công, chủ lăng mại. Nhìn chung nữ dễ bị các hành vi bạo lực của chủ hơn và cũng bị 

nhiều rủi ro khi phải tiếp khách trong điều kiện ốm đau hơn, tuy nhiên sự khác biệt nam-nữ 

không lớn. Những người mới hoạt động mại dâm dễ bị rủi ro trong quan hệ với chủ hơn. Thứ 

tư là những tổn thương về tâm lý thể hiện qua tâm trạng không thoải mái của người mại dâm. 

Có 4 yếu tố làm cho người hoạt động mại dâm không thoải mái nhất là: nguy cơ mắc bệnh 

  IV; lo sợ công an cơ quan chức năng; bị kỳ thị; và sợ gia đình phát hiện.  ự khác biệt nam-nữ 

thể hiện rõ nhất ở yếu tố lo sợ cơ quan chức năng. Nữ mại dâm lo sợ vấn đề này cao gấp đôi nam 

giới.  

8. Có sự khác biệt giới và giữa những người di cư hoặc không di cư trong tiếp cận thông 

tin và dịch vụ xã hội. Tỷ lệ nam giới có B YT cao hơn so với nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham 

gia các lớp tập huấn phổ biến kỹ năng, kiến thức về sức khỏe cao hơn so với nam. Về các kiến 

thức pháp luật, tỷ lệ nam biết các địa chỉ tư vấn pháp luật nhiều hơn nữ nhưng không đáng kể. 

Trong khi đó nữ hiểu biết chính sách, pháp luật xử lý hoạt động mại dâm lại cao hơn đáng kể 

so với nam giới.  o sánh giữa người di cư và người không di cư cho thấy tỷ lệ có B YT và tỷ 

lệ tham gia các lớp tập huấn của người không di cư cao hơn so với người di cư. Không có 

khác biệt lớn về tỷ lệ biết các địa chỉ tư vấn pháp luật cũng như về chính sách, pháp luật xử lý 

hoạt động mại dâm của người di cư so với người không di cư. 

9. Có gần ¼ trong tổng số 388 người mại dâm được phỏng vấn đã từng từ bỏ hoạt động mại 

dâm sau quay lại, trong đó tỷ lệ nữ từng từ bỏ cao hơn nam giới. Về mong muốn trong 
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thời gian tới, có 37,9% muốn tiếp tục công việc và 48,2% muốn rời bỏ công việc. Tỷ lệ nữ 

muốn rời bỏ công việc là cao hơn.  hững lý do chính muốn rời bỏ công việc là không muốn bị 

kỳ thị, lo sợ nguy cơ m c bệnh truyền nhiễm,  IV, và lo sơ cơ quan chức năng. Phụ nữ suy 

nghĩ nhiều hơn tới lý do ảnh hưởng con cái. Lý do chính đối với cả hai giới tiếp tục duy trì 

công việc này khá tương đồng, trong đó yếu tố kinh tế đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, 

nam giới coi trọng nhu cầu tình dục bản thân hơn, có lẽ là đề cập đến quan hệ tình dục với khách 

hàng cùng giới.  

10. Từ góc độ quản lý nhà nước, việc kết hợp các biện pháp phòng chống và giảm hại 

trong các hoạt động phòng chống mại dâm hiệu quảcòn chưa cao . Tuy đã có văn bản chỉ 

đạo từ Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, nhưng cơ chế và các hoạt động triển khai hoặc phối 

hợp, hỗ trợ các tổ chức NGO, các dự án, các CLB ở cộng đồng còn hạn chế. Điều đó bao gồm 

cả về phương pháp, tài chính, nhân lực và kỹ năng. 
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5.2. Khuyến nghị 

1. Tăng cường truyền thông cho cả nhóm đích và người dân/nhóm cán bộ quản lý cộng 

đồng trong việc nâng cao nhận thức về tác hại và ảnh hưởng của hoạt động mại dâm đối 

với gia đình và xã hội, tạo sự đồng thuận trong phòng chống/giảm hại từ mại dâm. Một 

trong những nội dung truyền thông quan trọng là giảm sự kỳ thị. Như kết quả nghiên cứu đã 

chỉ ra, sự kỳ thị làm cho người mại dâm gặp nhiều khó khăn hơn trên con đường dứt bỏ công 

việc này và trở về với cuộc sống bình thường. Tăng cường truyền thông về vấn đề này sẽ tạo 

điều kiện tốt hơn cho người mại dâm tái hòa nhập cộng đồng và bảo vệ an toàn cho họ khi họ 

chưa dứt khỏi việc đó.  

2. Tiếp tục cung cấp một số dịch vụ xã hội cho nhóm hoạt động mại dâm như cung cấp 

thông tin, nâng cao hiểu biết để giảm hại và nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe 

thông qua hoạt động của các câu lạc bộ. Các câu lạc bộ đã chứng tỏ được sức hút và là nơi 

sinh hoạt lành mạnh của rất nhiều người mại dâm, nhưng số lượng và hình thức hoạt động cần 

được mở rộng hơn.  Trong khi vẫn tiếp tục duy trì trọng tâm hoạt động giảm hại như nâng cao 

nhận thức về phòng ngừa  IV, các câu lạc bộ nên phát triển mạng lưới giới thiệu việc làm 

trong nhóm người mại dâm sinh hoạt (giới thiệu nghề cho nhau), nâng cao khả năng tiếp cận 

các lớp tập huấn nghề miễn phí học phí thấp cho những người hoạt động mại dâm và giúp họ 

phát triển các chiến lược sinh kế thay thế khi mong muốn thôi hoạt động mại dâm. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục thực hiện hoạt động phòng ngừa và giảm hại 

trong việc phòng chống mại dâm.. Do tính chất bất hợp pháp của loại hoạt động mại dâm, 

việc phòng ngừa và can thiệp để kiểm soát tình hình bệnh tật, lây nhiễm  IV lây truyền qua 

đường tình dục của những người mại dâm rất khó khăn. Cần tạo điều kiện nhiều hơn cho các 

tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội khác tham gia các hoạt động hỗ trợ phòng ngừa, 

giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm.  

4. Để giúp cho người mại dâm tái hòa nhập cộng đồng một cách hiệu quả chính quyền cần 

tăng cường giúp đỡ họ học nghề và nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Cần thiết phải đầu tư 

dạy nghề trọng điểm, tạo sự kết nối và hỗ trợ giữa ba khâu: nhu cầu thị trường, đào tạo nghề và 

hỗ trợ giới thiệu việc làm. Tạo thuận lợi hơn cho người hoạt động mại dâm tiếp cận các nguồn 

vốn đã có. Điều hết sức quan trọng là bảo đảm giữ bí mật cho người hoạt động mại dâm 

về việc làm mại dâm trước đây của họ để họ có thể xin việc làm và tiếp cận nguồn vốn hỗ 

trợ dễ dàng hơn.  

5. Xây dựng các mô hình hỗ trợ, tạo điều kiện cho người hoạt động mại dâm được dễ 

dàng tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng lây truyền  IV  ID  và các bệnh lây 

truyền qua đường tình dục; giúp đỡ phụ nữ hoạt động mại dâm giảm các tổn thương do bị lừa 

gạt, bạo lực bóc lột tình dục và nâng cao khả năng tái hoà nhập cộng đồng. 

6.  âng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về hoạt động mại dâm, 

đặc biệt là tiếp cận với những kinh nghiệm khác nhau trong việc giải quyết vấn đề này. 
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Tổ chức cho cán bộ phụ trách công việc có liên quan đến quản lý hoạt động mại dâm ở các bộ, 

ngành tham gia các chuyến khảo sát nước ngoài để tìm hiểu những cách tiếp cận luật pháp khác 

nhau đối với hoạt động mại dâm.  

7. Tiến hành các nghiên cứu toàn diện và hệ thống về những khía cạnh kinh tế-xã hội 

của hoạt động mại dâm, đặc biệt là con đường dẫn đến làm mại dâm và khả năng tái 

hòa nhập cộng đồng của những người làm hoạt động này. Việc nghiên cứu cũng cần quan 

tâm đến các nhóm mại dâm khác nhau (những người có sự quản lý của chủ-những người làm 

việc độc lập; mại dâm nam và mại dâm nữ, đặc biệt là mại dâm nam vì hiện nay nguy cơ lây 

nhiễm  IV từ các hoạt động mại dâm đồng giới mà chủ yếu là nam là khá cao; nhóm di biến 

động nhiều và ít). Có hệ thống theo dõi ở các cấp để thu thập được số liệu tin cậy về tình hình 

mại dâm. 
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Phụ lục: 

Bảng 1. Loại hình công việc ngoài mại dâm của những người được phỏng vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loại công việc Nam  ữ Tổng 

Không làm công việc khác 89 107 196 

47,1 53,8 50,5 

Có làm công việc khác 100 92 192 

Kinh doanh, chủ hàng quán ăn 
4 17 21 

4,0 18,5 10,9 

Thủ công, sửa chữa, thợ, công nhân 
11 1 12 

11,0 1,1 6,3 

Viên chức, Nhân viên văn phòng 
2 2 4 

2,0 2,2 2,1 

Lao động tự do, làm thuê, giúp việc gia đình 
31 29 60 

31,0 31,5 31,2 

Phục vụ nhà hàng giải khát massage karaoke… 
31 39 70 

31,0 42,4 36,5 

 ọc sinh sinh viên nội trợ… 
21 4 25 

21,0 4,3 13,0 
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Mại dâm và Di biến động nhìn từ góc độ giới 

       (Nghiên cứu được thực hiện tại 3 thành phố lớn của Việt Nam) 
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