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PRISON LABOR
PRISONERS WORK UNDER WHIPS

AS AUTHORITIES WHIP UP PROFITS

Vietnam’s authorities own some 60 production 
sites employing 100-200 thousand workers who 
work for free. Supervisors beat them up when 
they are too slow. Some of their products get 
exported. At work, they husk cashews without 
gloves. At night, they sleep on the �oor, with 
about 60 cm space each.

ĐÁNG (not real name)

“The prison camp contracts with an exporter, as 
prisoners are cheaper than other laborers .. The 
prison camp sells rice to outside .. Of course not! 
No pay for anyone .. no gloves for those who 
husk cashews, if you want gloves you buy them 
.. If you are thirsty you buy a drink, if the sun is 
hot or it rains, you buy a hat for yourself ..”  
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1. Key points

This report follows an investigation over 3 
months, in which Viet Labor interviewed 43 
former inmates. Our investigation found that the 
Vietnamese authorities have a policy of using 
prisoners as free laborers: All prisoners, in any 
camp throughout the country, adults or kids, any 
gender, any crime, in any health conditions, must 
work to husk cashews, produce garments, plant 
rice, make bricks... to pro�t the authorities.

Who pro�ts? All former prisoners told us what 
they produced was not for their own consump-
tion, therefore clearly someone else pro�ted. We 
followed trucks carrying processed cashews out 
of camps and saw them going to a private compa-
ny. Therefore we believe that the pro�teers are the 
ruling party, their o�cials, and people or 
businesses associated with them. 

Are prison products exported? Vietnam is among 
cashew and garment export superpowers. Drug 
rehab camps are also where in 2011 Human 
Rights Watch report in "The Rehab Archipelago" 
as where inmates were forced laborers to husk 
cashews for export. However, due to practical 
di�culties, we have not been able to �lm the 
entire route from the prison gate to the export 
site, we have been able to �lm only parts of the 
route.

Vietnam’s authorities use prison camps as 
pro�t centers with prisoners as free labor.



2.1  Interviewing

From late September to mid December 2015, 5 
Viet Labor people in North, Central, and South 
Vietnam went around to interview former 
inmates.

For the sample to be representative, we inter-
viewed former inmates in 4 Northern prison 
camps, 2 Central, and 5 Southern. About 95% 
were criminal prisoners. 15% were females. Most 
were jailed only once, but a few were jailed several 
times at di�erent camps, each time they were 
forced laborers. The former inmates were freed 
between 1992 and 2015. While in jail, their ages 
were 15 to about 50. All were forced laborers, and 
none was paid wages.

Most interviews were recorded, many of which on 
camera. Interviewees knew this and gave us 
permission.
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LÔ (not real name)

“When we worked on rubber production, we 
were not allowed to take time o� even when we 
were sick.. No, they never paid wages, but they 
paid stipends of USD 15 a month. After they 
made deductions, I had USD 9 left ."

TRAI (not real name)

“I was only 16 when I �rst entered jail so I was in 
a team of under-aged, I had to plant sugar 
canes only, from 6AM to 3PM, with 2 and a half 
hours rest in between. When I reached 18 they 
transferred me to the rubber plantation team .. 
They never paid wages to anyone .. We were not 
allowed to consume things we made.”

2. Methods and results

Below is a summary of typical answers from the 
interviews:

Were you forced to labor? What happened if you 
refused?

All former inmates said prison camps forced all 
inmates to work. Most said they never thought of 
resisting. A few said they had to pay the camps to 
escape forced labor.

How many hours did you work?

Except for a former inmate who at the time was 15 
years and worked just 35 hours a week, all other 
inmates gave hours that totaled 40-50 hours a week, 
and sometimes a lot more - a few people said they 
sometimes had to work from 5AM to 11PM when the 
prison camp needed increased production.
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CHUYẾN (not real name)

“I had to plant vegetables .. I did not have any 
money therefore I had to work, those whose 
families paid USD 133 to 223 a month were 
spared..”

Were you paid?

Only 1 former inmate said they were paid a stipend, 
of USD 15 a month, after camp fees they were left 
with USD 9 a month. All other former inmates said 
they were never paid at all, both while in the prison 
camps and upon release. Not only they were not 
paid, in some camps some inmates paid the camps: 
If their relatives paid (USD 22 in some places, USD 
89-134 / month in some others) then they were 
spared forced labor.

What did you work on?

Husked cashews, did farm work, made garments or 
buttons, builder laborers work, made bricks, made 
cosmetic eyelashes. Most said prison camps moved 
them from job to job depending on the camps' 
production needs.

Were the working conditions safe?

Everyone from every camp said no-one was provid-
ed with safety aids: No-one, not even those who 
husked cashews, was provided gloves. Those who 
worked under the scorching sun, bought their own 
hat or towel to wipe their sweats if they wanted to. If 
they were too thirsty to work then they bought their 
own drinks.

When sick did you get time o�? Were you ever 
beaten up?

Most said if they were sick then the camps gave them 
a few tablet but they still had to work. Most said if 
they were slow at work then they got a warning, the 
next time the cadres would beat them up or put 
them in isolation boxes. A person said when they 
walked slowly to the worksite, the cadres used steel 
wires to whip him. Another said if he did not meet his 
production target for the day then he was beaten up.

How was your food?

Everyone said they were given rice and usually either 
a few small pieces of meat or �sh ("about the size of 
my �nger") or soup, but not both.

Where did you sleep?

Most prisoners slept on about 60cm �oor space. One 
said when it’s crowded each got 40 cm. One 15-yo 
prisoner said they had plenty of space and his own 
mosquito net.



2.2  Investigating the export of prison 
products

Also during 9-12/2015, a Viet Labor investigator 
went to prison camps in 3 di�erent provinces. 
When trucks exited from prison camps, they 
followed and videotaped with the intention of 
tracking from start (prison gate) to end (export 
wharf ).

However, Viet Labor was able to videotape only 
from the prison gates to the packaging site or for 
the �rst few hundred kilometers but could not 
reach the destinations. This was because we met a 
number of practical di�culties, here are some:

Once, a truck carrying bags of cashews went from 
the prison to a site, in here there was both a build-
ing where workers bagged the cashews but also a 
building providing commercial services to trucks. 
Every day many trucks entered and left, and we 
were unable to �nd one carrying the bagged 
cashews out.

At another prison camp, we followed a truck 
leaving the prison gate. At night the truck driver 
slept at a wayside place for just a few hours, we sat 
outside waiting, then when they got up, we 
continued following through the night. Late 
morning, when the truck reached the city, at a 
slow tra�c section, motorbikes were stopped to 
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MÂY (not real name)

“When I walked slowly [to the worksite], the 
cadres used steel wires twisted with electrical 
wires to whip me.”

give priority to trucks. So, after following it for 
several hundred kilometers, we lost track.

At yet another prison camp, after a few days wait-
ing and seeing no truck leaving the gate, we left in 
case the local police noticed our presence.
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CHẮN (not real name)

“At �rst I worked on farms, when I couldn’t pay 
bribes they sent me to brickmaking. It was very 
hard to meet production targets, many times 
we didn't get back until 10 or 11PM, then 5AM 
next morning we got up to continue.. Did we 
get paid? You must be joking! Oh yes, if we did 
not meet our production targets then they paid 
us by whipping .. “

3.1  Number of prison camps

Appendix 1 is a list of 56 prison camps which we 
found. We are short by a few, and the total number 
is at least 60.

We took photos outside and found certain infor-
mation about some camps, such as the number of 
inmates. Appendix 1 also contains these details.

3.2 Number of prisoners

According to the 4 & 5 May 2009 Security Ministry 
Conference reviewing the previous 10 years of the 
prison system, “In the past 10 years, the total of 
inmates was in the order of a million.” The news 
report of this conference (in Vietnamese) was 
from a government website. Lest it disappears, we 
copy its full contents into Appendix 2.

Based on the number of prisoners at camps which 
we have approached and asked locals, we 
estimate that the average camp houses 2 to 3 
thousand inmates.

So, every day the Vietnamese authorities force 
100-200 thousand laborers to work for nothing.

In August 2015, the National Assembly’s Justice 
Committee issued a report reviewing prison 
camps in Hanoi and 3 Northern provinces - Hà Nội, 
Hà Nam, Hải Dương, Vĩnh Phúc. This report provid-
ed additional information, viz:

• All camps were filled over capacity.
• It was fairly common to continue jailing 
inmates past their terms.

3. Vietnam's prison industry has 
60+ productions sites, with 
100-200 thousand workers.

"The review team found that a number of problems 
remained in the prison system, such as: A number of 
prisoners escaped or died in detention; prohibited 
substances were found in prison cells, prisoners 
were kept past their terms.. the numbers of detain-
ees were too many, well beyond their rated 
capacities.. causing frequent over-crowding, 
beyond the legal limit of 2m2/person (footnote: the 
Hải Dương police detention center has capacity of 
800 but housed 1100 to 1300 detainees)..With 
such huge populations, cadres and soldiers who 
directly administer the prisons were overworked, 
under increasing pressure..According to a Hanoi 
police report, 1075 cases were jailed past their 
terms" (emphases are ours).
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HƯỚNG (not real name)

“I made buttons for highclass garments for 
exports, I don't know to which countries, I know 
only that the prison camp contracts with an 
exporter .. They did not pay wages to me or 
anyone .. I think it's our work, they ought to pay us 
properly so we can make a clean living after we 
do our time .”

Viet Labor urges the Vietnamese authorities to 
stop coercing prisoners to work. For those prison-
ers who want to work, they must be be paid prop-
erly, they need that money so that upon release 
they can start their life over again.

4. Conclusions

(no photo, the interview
was recorded on audio only)

Viet Labor thanks all former prisoners for agreeing to be interviewed by us. Viet Labor 
also states that to guarantee its impartiality, we did not pay anyone.

ACKNOWLEDGEMENT
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APPENDIX 1
List of 56 among Vietnam’s prisons, with some photographs and details

(Note: Each line begins with the word Trại (camp), then name of prison, location, and province)

Trại Yên Hạ ở xã Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La

Trại Phú Sơn 4 ở xã Sơn Cẩm - Phú Lương - Bắc Thái

Trại Tân Lập ở xã Mỹ Lung - Yên Lập - Vĩnh Phú

Trại Thanh Hà ở xã Vô Tranh - Thanh Hoà - Vĩnh Phú

Trại Nam Hà ở xã Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam

Trại Thanh Cẩm ở xã Cẩm Thành - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

Trại Thanh Lâm ở xã Thanh Lâm - Như Xuân - Thanh Hoá

Trại số 5 ở xã Cao Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

Trại Thanh Phong ở xã Tế Lợi - Nông Cống - Thanh Hoá

Trại số 3 ở xã Nghĩa Dũng - Tân Kỳ - Nghệ An

Trại số 6 ở xã Thạnh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An

Trại An Điềm ở xã Đại Lãnh - Đại Lộc - Quảng Nam - Đà Nẵng

Trại Kim Sơn ở xã Ân Nghĩa - Hoàn Ân - Bình Định

Trại Xuân Phước ở xã Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên

Trại Gia Trung ở xã Azun - Măng Giang - Gia Lai

Trại T-15 ở xã Azun - Măng Giang - Gia Lai

Trại Đắc Trung ở tỉnh Đắc Lắc

Trại Đại Bình ở xã Lộc Thành - Bảo Lộc - Lâm Đồng

Trại Sông Cái ở huyện Đức Linh - Ninh Thuận

Trại Thủ Đức ở xã Tân Minh - Hàm Tân - Bình Thuận

Trại Xuân Lộc ở xã Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai

Trại Xuyên Mộc ở xã Bầu Lâm - Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trại Tống Lê Chân ở xã Minh Đức - Bình Long - Sông Bé

Trại An Phước ở xã An Ninh - Đồng Phú - Sông Bé

Trại Đồng Tháp ở xã Tân Hoà - Cai Lậy - Tiền Giang

Trại Cồn Cát ở huyện Long Phú - Sóc Trăng

Trại Cái Tàu ở xã Khánh Hiệp - Giá Rai - Minh Hải

Trại Hồng Ca thuộc tỉnh Yên Bái

Trại Quyết Tiến thuộc tỉnh Tuyên Quang

Trại Vĩnh Quang ở xã Đạo Trù - Lập Thạch - Vĩnh Phú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Trại Ngọc Lý ở xã Ngọc Lý - Tân Yên - Hà Bắc

Trại Quảng Ninh ở xã Đông Hồng Thái - Đông Triều - Quảng Ninh

Trại Hải Phòng ở xã Lại Xuân - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Trại Hoàng Tiến ở xã Hoàng Tiến - Chí Linh - Hải Hưng

Trại Thanh Xuân ở xã Mỹ Hưng - Thanh Oai - Hà Tây

Trại Văn Hoà ở xã Hoà Phú - Thường Tín - Hà Tây

Trại Văn Tảo ở xã Vân Tảo - Thường Tín - Hà Tây

Trại Ninh Khánh ở xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình

Trại Đồng Sơn ở phường Đồng Sơn thị xã Đồng Hới - Quảng Bình

Trại Hoàn Cát ở xã Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

Trại Bình Điền ở xã Bình Điền - Hương Trà - Thừa Thiên - Huế

Trại A1 ở xã Hoà Phong - Tuy Hoà - Phú Yên

Trại A2 Khánh Hoà ở xã Diễn Lâm - Diễn Khánh - Khánh Hoà

Trại Quảng Ngãi ở xã Hành Thiện - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Trại Huy Khiêm ở xã Lạc Tánh - Tánh Linh - Bình Thuận

Trại K4 ở thị trấn Xuân Lộc - Long Khánh - Đồng Nai

Trại 1 Sông Bé ở xã Phước Hoà - Tân Uyên - Sông Bé

Trại Cây Cầy ở huyện Tân Biên - Tây Ninh

Trại Mộc Hoá ở xã Tân Lập - Tân Thành - Long An

Trại Kênh 5 ở huyện Vị Thanh - Cần Thơ

Trại Định Thành ở xã Định Thành - Thoại Sơn - An Giang

Trại Châu Bình ở xã Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre

Trại Bến Giá ở xã Long Hữu - Long Hũ - Trà Vinh

Trại Mỹ Phước ở xã Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

Trại Cao Lãnh ở xã Tân Hội Trung - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Trại Kênh 7 ở xã Đồng Thái - An Biên - Kiên Giang
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Trại Yên Hạ ở xã Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La

Trại Phú Sơn 4 ở xã Sơn Cẩm - Phú Lương - Bắc Thái

Trại Tân Lập ở xã Mỹ Lung - Yên Lập - Vĩnh Phú

Trại Thanh Hà ở xã Vô Tranh - Thanh Hoà - Vĩnh Phú

Trại Nam Hà ở xã Ba Sao - Kim Bảng - Hà Nam

Trại Thanh Cẩm ở xã Cẩm Thành - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

Trại Thanh Lâm ở xã Thanh Lâm - Như Xuân - Thanh Hoá

Trại số 5 ở xã Cao Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

Trại Thanh Phong ở xã Tế Lợi - Nông Cống - Thanh Hoá

Trại số 3 ở xã Nghĩa Dũng - Tân Kỳ - Nghệ An

Trại số 6 ở xã Thạnh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An

Trại An Điềm ở xã Đại Lãnh - Đại Lộc - Quảng Nam - Đà Nẵng

Trại Kim Sơn ở xã Ân Nghĩa - Hoàn Ân - Bình Định

Trại Xuân Phước ở xã Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên

Trại Gia Trung ở xã Azun - Măng Giang - Gia Lai

Trại T-15 ở xã Azun - Măng Giang - Gia Lai

Trại Đắc Trung ở tỉnh Đắc Lắc

Trại Đại Bình ở xã Lộc Thành - Bảo Lộc - Lâm Đồng

Trại Sông Cái ở huyện Đức Linh - Ninh Thuận

Trại Thủ Đức ở xã Tân Minh - Hàm Tân - Bình Thuận

Trại Xuân Lộc ở xã Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai

Trại Xuyên Mộc ở xã Bầu Lâm - Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Trại Tống Lê Chân ở xã Minh Đức - Bình Long - Sông Bé

Trại An Phước ở xã An Ninh - Đồng Phú - Sông Bé

Trại Đồng Tháp ở xã Tân Hoà - Cai Lậy - Tiền Giang

Trại Cồn Cát ở huyện Long Phú - Sóc Trăng

Trại Cái Tàu ở xã Khánh Hiệp - Giá Rai - Minh Hải

Trại Hồng Ca thuộc tỉnh Yên Bái

Trại Quyết Tiến thuộc tỉnh Tuyên Quang

Trại Vĩnh Quang ở xã Đạo Trù - Lập Thạch - Vĩnh Phú

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Trại Ngọc Lý ở xã Ngọc Lý - Tân Yên - Hà Bắc

Trại Quảng Ninh ở xã Đông Hồng Thái - Đông Triều - Quảng Ninh

Trại Hải Phòng ở xã Lại Xuân - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Trại Hoàng Tiến ở xã Hoàng Tiến - Chí Linh - Hải Hưng

Trại Thanh Xuân ở xã Mỹ Hưng - Thanh Oai - Hà Tây

Trại Văn Hoà ở xã Hoà Phú - Thường Tín - Hà Tây

Trại Văn Tảo ở xã Vân Tảo - Thường Tín - Hà Tây

Trại Ninh Khánh ở xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình

Trại Đồng Sơn ở phường Đồng Sơn thị xã Đồng Hới - Quảng Bình

Trại Hoàn Cát ở xã Cam Nghĩa - Cam Lộ - Quảng Trị

Trại Bình Điền ở xã Bình Điền - Hương Trà - Thừa Thiên - Huế

Trại A1 ở xã Hoà Phong - Tuy Hoà - Phú Yên

Trại A2 Khánh Hoà ở xã Diễn Lâm - Diễn Khánh - Khánh Hoà

Trại Quảng Ngãi ở xã Hành Thiện - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Trại Huy Khiêm ở xã Lạc Tánh - Tánh Linh - Bình Thuận

Trại K4 ở thị trấn Xuân Lộc - Long Khánh - Đồng Nai

Trại 1 Sông Bé ở xã Phước Hoà - Tân Uyên - Sông Bé

Trại Cây Cầy ở huyện Tân Biên - Tây Ninh

Trại Mộc Hoá ở xã Tân Lập - Tân Thành - Long An

Trại Kênh 5 ở huyện Vị Thanh - Cần Thơ

Trại Định Thành ở xã Định Thành - Thoại Sơn - An Giang

Trại Châu Bình ở xã Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre

Trại Bến Giá ở xã Long Hữu - Long Hũ - Trà Vinh

Trại Mỹ Phước ở xã Mỹ Phước - Châu Thành - Tiền Giang

Trại Cao Lãnh ở xã Tân Hội Trung - Cao Lãnh - Đồng Tháp

Trại Kênh 7 ở xã Đồng Thái - An Biên - Kiên Giang
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APPENDIX 1

(Appendix 1, cont.)
photos and information on some prison camps

Trại Thủ Đức (no. 20 in the list), 12,000 inmates:

- This Thu Duc prison camp (no. 20 in the list) comprises 7 facilities and 3 blocks. Currently it has about 
12,000 inmates, including foreigners.

Trại Định Thành (no. 51), 3,500 inmates:

- This Dinh Thanh prison camp (no. 51) has 3 
adjoining facilities about 2 km apart. Accord-
ing to locals, it has about 3,500 inmates who 
plant rice, sugarcane, husk cashews for exports, 
process �sh..

Trại Xuân Lộc (no. 21):

- This Xuan Loc camp (no. 21) is a large prison 
camp run by Directorate 8, comprising 5 facili-
ties. K1 is the central one, K2 & K3 adjoin each 
other, about 2-4 km apart. K4 is at Tra Tan of 
Duc Linh of Binh Thuan province. K5 is in Long 
Khanh town. The camp has about 6,000 
inmates.

Trại Kênh 7 (no. 56 in the list):

- This camp has 2 facilites, containing more 
than 2,500 inmates.

Gia Trung camp (no. 15 in the list):

Hình ảnh
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APPENDIX 2

A news report by the Vietnamese authorities on the

Security Ministry’s 4-5 May 2009 conference on prisons

disclosing the number of prisoners

“Over The Past 10 Years, Detainees Numbered In The Millions” And

"13,069 Prison Cadres And Soldiers Were Given Awards"

http://www.phutho.gov.vn/web/guest/chi-tiet-trang-chu/-/vcms-
viewcontent/6Yqj/1099/21245/8080/web/guest/du-khach

Khi đưa vào giam giữ, các phạm nhân đều được kiểm tra sức khỏe và được học tập nội quy, quy chế. Phạm 
nhân được phân loại theo giới tính, tội danh, đối tượng trong cùng vụ án, người chưa thành niên… để có 
những biện pháp quản lý hữu hiệu. 

"Trong những năm qua, công tác quản lý trại tạm giam, nhà tạm giữ đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Về cơ 
bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý giam giữ với số lượng lớn người bị tạm giữ, tạm giam là bị can, bị 
cáo và phạm nhân. Công tác quản chế giam giữ đảm bảo nghiêm ngặt, chặt chẽ, phục vụ tốt yêu cầu điều 
tra khám phá các vụ án và đưa đi xét xử an toàn nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do các 
cơ quan điều tra ở Bộ và địa phương thụ lý…".

Đó là những đánh giá của Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam 
được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/5 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, theo hình thức trực tuyến.

Trong 10 năm qua, tổng số người bị tạm giam là hàng triệu lượt người. Khi đưa vào giam giữ, các phạm 
nhân đều được kiểm tra sức khỏe và được học tập nội quy, quy chế. Phạm nhân được phân loại theo giới 
tính, tội danh, đối tượng trong cùng vụ án, người chưa thành niên… để có những biện pháp quản lý hữu 
hiệu. Vì thế đã chủ động hơn trong việc giám sát, quản lý, giáo dục, quản chế đối với can phạm nhân.

Nhiều địa phương đã xây dựng được quy trình tuần tra kiểm soát buồng giam; đẩy mạnh công tác nắm tình 
hình, diễn biến tư tưởng của phạm nhân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời những âm 
mưu, hành động chống phá. Những năm gần đây, hầu hết các trại tạm giam trong toàn quốc đã được đầu 
tư về phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin với các phần mềm vào công tác quản lý. Do vậy đã 
phục vụ kịp thời, nhanh chóng và có hiệu quả trong việc quản lý, theo dõi và khai thác, tra cứu thông tin 
nghiệp vụ.

Trong 10 năm đã có 71.066 phạm nhân được tha hết án, hơn 50.000 phạm nhân được giảm án, hơn 15.000 
phạm nhân được tha tù trước thời hạn, gần 20.000 phạm nhân thi hành án ở các trại tạm giam được đặc xá 
theo quyết định của Chủ tịch nước.

Sau 10 năm thực hiện, công tác tổ chức xây dựng lực lượng ở các trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Công 
an và Bộ Quốc phòng đã có sự chuyển biến rõ rệt, tăng về số lượng và đảm bảo từng buớc nâng cao về chất 
lượng cán bộ, chiến sĩ làm công tác quản lý giam giữ.

Trong 10 năm đã có 13.069 lượt cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng (209 huân chương, 45 bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ, có 2 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới).
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