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TÙ LAO ĐỘNG
TÙ NHÂN ĂN ĐÒN LAO ĐỘNG,

NHÀ NƯỚC ĂN LỢI QUẤT ROI

Nhà nước Việt Nam làm chủ khoảng 60 khu kỹ 
nghệ trong đó 100-200 ngàn công nhân làm việc 
không lương. Đốc công đánh đập họ khi họ làm 
việc chậm. Một số hàng mà họ sản xuất được 
đem đi xuất khẩu. Ban ngày họ bóc hạt điều 
không găng tay. Đêm về, họ ngủ dưới đất, mỗi 
người được khoảng 60 cm.

ĐÁNG (không phải tên thật)

“Nhà trại hợp đồng với công ty xuất khẩu ở 
ngoài, tù lột hạt điều thì rẻ hơn bên ngoài ... Lúa 
làm xong thì trại bán cho bên ngoài ... Không 
đâu! Không trả lương cho bất cứ ai ... Không 
phát găng tay để làm hạt điều, ai muốn thì tự 
mua .. Khát thì tự mua nước, nắng mưa thì tự 
mình mua nón ...”  
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1. Một số điểm chính

Bản tường trình này là kết quả của một cuộc 
nghiên cứu kéo dài 3 tháng, trong đó Lao Động 
Việt phỏng vấn 43 cựu tù. Cuộc nghiên cứu này 
cho thấy nhà nước Việt Nam có chính sách dùng 
tù nhân làm lao động miễn phí: Mọi tù nhân, dù ở 
trại giam nào khắp 3 miền, người lớn hay trẻ em, 
nam hay nữ, thuộc loại tội gì, sức khỏe ra sao, đều 
phải lao động, làm hạt điều, sản xuất quần áo, 
trồng lúa, làm gạch,.. để nhà nước ăn lời.

Ai hưởng lợi? Mọi tù nhân nói họ không được tiêu 
thụ sản phẩm họ làm ra, do đó rõ ràng là phải có 
người khác hưởng lợi. Chúng tôi đi theo các xe 
chở hạt điều sản xuất ra khỏi trại giam, thấy đem 
đến một công ty tư nhân. Do đó chúng tôi tin rằng 
người hưởng lợi chính là đảng cầm quyền, các 
viên chức của họ, và những người hoặc công ty có 
liên quan đến họ.

Hàng sản xuất có xuất khẩu không? Việt Nam là 
một trong những nước siêu cường về xuất khẩu 
hạt điều và đồ may mặc. Các trại giam cai nghiện 
cũng là nơi bệnh nhân bị cưỡng bách lao động để 
bóc hạt điều xuất khẩu – theo bản tường trình 
“The Rehab Archipelago” năm 2011 của tổ chức 
Human Rights Watch. Tuy nhiên, do một số khó 
khăn thực tế, chúng tôi chưa quay phim được trọn 
tuyến đường từ cổng trại gam đến nơi xuất khẩu, 
mới chỉ quay phim được một phần mà thôi.

Các trại giam là nơi nhà nước Việt Nam 
dùng tù nhân làm lao động miễn phí để 
kiếm lời. 



2.1  Phỏng vấn

Từ gần cuối tháng 9 đến giữa tháng 12/2015, 5 
người của Lao Động Việt ở 3 miền Bắc Trung Nam 
đã đi phỏng vấn cựu tù nhân.

Để cuộc nghiên cứu này có tính cách tiêu biểu, 
chúng tôi phỏng vấn cựu tù ở 4 trại giam miền 
Bắc, 2 Trung, 5 Nam, bị tù trong những thời gian 
khác nhau. Khoảng 95%, là tù nhân hình sự. 15% 
là phái nữ. Đa số chỉ ở tù một lần, nhưng có vài 
người ở tù mấy lần, ở những trại giam khác nhau, 
lần nào cũng phải lao động. Họ ra khỏi tù trong 
vòng từ 1992 đến 2015. Thời gian đang ở tù, tuổi 
của họ từ 15 đến khoảng 50. Tất cả đều phải lao 
động, và đều không được trả lương.

Phần lớn cuộc phỏng vấn đều có ghi âm, và khá 
nhiều cuộc phỏng vấn có quay phim. Người được 
phỏng vấn biết và cho phép chúng tôi.
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LÔ (không phải tên thật)

“Khi làm cao su thì dù có bịnh cũng không được 
nghỉ .. Không, họ không trả lương bao giờ, 
nhưng họ có cho tiền họ gọi là tiền bồi dưỡng, 
tiền thưởng, 300 ngàn một tháng. Họ trừ đi 100 
ngàn, tôi còn 200 ngàn một tháng.”

TRAI (không phải tên thật)

“Khi mới vô tù em mới 16 tuổi nên chỉ phải làm 
trong đội của mấy đứa nhỏ. Em trồng mía, từ 6g 
sáng đến 3g chiều, được nghỉ 2 giờ rưỡi buổi 
trưa. Đủ 18 tuổi họ chuyển em qua đội làm cao 
su .. Họ không bao giờ trả tiền cho bất cứ ai .. Họ 
không cho dùng sản phẩm do mình làm ra.”

2. Phương pháp và kết quả

Dưới đây là các câu trả lời tiêu biểu từ nhiều cuộc 
phỏng vấn:

Có bị bắt buộc phải lao động không? Nếu 
không muốn lao động thì sao?

Mọi cựu tù đều nói trại giam bắt mọi tù nhân phải 
lao động. Đa số cựu tù nói chưa từng nghĩ đến việc 
chống lại. Vài cựu tù nói họ phải trả tiền cho trại 
giam để được không phải lao động.

Lao động khoảng bao nhiêu tiếng?

Trừ một cựu tù lúc đó là 15 tuổi chỉ làm khoảng 35 
tiếng một tuần, mọi cựu tù khác nói lao động 
khoảng 40-50 tiếng mỗi tuần, đôi khi hơn nhiều - có 
vài người nói nhiều ngày họ phải làm từ 5g sáng đến 
11g đêm khi trại giam cần họ sản xuất nhiều.
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CHUYẾN (không phải tên thật)

“Tôi phải làm rau ... Tôi không có tiền nên phải lao 
động, ai có gia đình đóng 3 đến 5 triệu đồng một 
tháng cho trại giam thì không phải lao động.”

Có được trả lương không?

Chỉ có 1 cựu tù nói họ được trả tiền tượng trưng, 300 
ngàn đồng một tháng, trừ phí tổn trại giam lấy lại thì 
còn 200 ngàn. Mọi cựu tù khác nói họ không bao giờ 
được trả bất cứ một đồng nào, cả khi họ đang bị 
giam lẫn lúc họ được trả tự do. Không những không 
được trả lương, ở một số trại giam vài tù nhân còn 
trả tiền cho trại giam: tháng nào người nhà cho họ 
tiền để đóng cho trại (có nơi 500 ngàn, có nơi 3 đến 5 
triệu đồng) thì họ không phải lao động.

Lao động làm cái gì?

Bóc hạt điều, làm ruộng, may quần áo, làm nút áo, 
xây cất, làm gạch, làm mi mắt giả. Phần lớn cựu tù 
nói họ không chỉ làm một món mà trại giam điều 
hành họ làm những món khác nhau tùy theo nhu 
cầu sản xuất của trại giam.

Điều kiện làm việc có an toàn không?

Mọi người ở mọi trại giam đều nói không ai có điều 
kiện lao động an toàn: Không ai, kể cả những người 
làm hạt điều, được cung cấp găng tay. Lao động 
ngoài trời dưới nắng gắt, ai muốn có nón để đội hay 
khăn để lau mồ hôi thì tự mua, ai muốn có nước 
uống để không kiệt sức thì tự mua.

Bịnh có được nghỉ không? Có bao giờ bị đánh 
đập không?

Phần lớn nói nếu họ bịnh thì trại giam cho vài viên 
thuốc nhưng phải tiếp tục làm việc. Phần lớn nói nếu 
họ làm việc chậm thì bị cán bộ khiển trách, tiếp tục 
chậm thì bị cán bộ đánh hoặc biệt giam. Có người 
nói khi họ bước chậm trên đường đến chỗ lao động 
thì bị cán bộ dùng roi dây thép quất. Có người nói 
nếu họ làm không đủ sản lượng trong ngày thì bị 
cán bộ đánh.

Việc ăn uống ra sao?

Mọi người nói họ được trại giam cho ăn chén cơm 
với vài miếng cá nhỏ hoặc miếng thịt nhỏ ("bằng 
ngón tay"), thường thường thì bữa nào có thịt cá, 
bữa đó không có canh, và ngược lại.

Chỗ ngủ ra sao?

Đa số tù nhân nằm trên sàn nhà, được khoảng 60 cm. 
Một tù nhân nói khi đông quá thì chỉ 40 cm. Một tù nhân 
15 tuổi nói được chỗ ngủ rộng rãi và được có mùng.



2.2  Điều tra việc xuất khẩu sản phẩm làm 
trong tù

Cũng trong các tháng 9-12/2015, một người của 
Lao Động Việt đến một số trại giam ở 3 tỉnh khác 
nhau. Khi xe chở hàng ra khỏi trại giam thì họ đi 
theo và quay phim với ý định thâu bằng chứng từ 
đầu (trại giam) đến cuối (cửa khẩu).

Tuy nhiên, Lao Động Việt chỉ quay phim được 
những đoạn từ cổng trại giam đến nơi đóng hộp 
hoặc theo xe vài trăm cây số chứ không đến đích. 
Lý do là chúng tôi gặp một số khó khăn thực tế, 
sau đây là vài thí dụ:

Có một lần xe chở hàng chở các bao hạt điều từ 
trại giam đến một khuôn trại, trong đây có một 
khu để công nhân đóng gói hạt điều, nhưng trong 
khuôn trại này, sát cạnh khu đóng gói lại là một 
khu cung cấp dịch vụ thương mại cho các xe chở 
hàng. Hàng ngày có nhiều xe ra vô, nên chúng tôi 
không tìm được xe nào chở hạt điều ra ngoài.

Tại một trại giam khác, chúng tôi chạy theo một xe 
từ cổng trại giam, đến tối thì tài xế ngủ qua đêm chỉ 
vài tiếng ở quán trọ, chúng tôi ngồi bên ngoài chờ 
họ, đến khi họ thức dậy thì chúng tôi theo tiếp từ 
đêm tới sáng. Đến gần trưa, xe đến gần thành phố 
thì tại một khúc đường kẹt xe, các xe gắn máy bị 
chặn lại, các xe chở hàng được đi trước. Thế là sau 
nhiều trăm cây số, chúng tôi mất dấu tích xe này.
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MÂY (không phải tên thật)

“Khi tôi bước đi chậm [đến nơi lao động] thì cán 
bộ dùng giây ba sa, gồm dây thép cuốn vào 
giây điện, quất vào sau lưng.”

Tại một trại giam khác nữa, sau mấy ngày đợi 
không thấy xe chở hàng chạy ra khỏi cổng thì 
chúng tôi đi, vì ở lâu có thể bị công an chú ý.
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CHẮN (không phải tên thật)

“Lúc đầu tôi làm cây, sau đó vì tôi không có tiền 
nên họ chuyển qua làm gạch, làm khoán, cực 
lắm, nhiều ngày 10, 11g đêm mới về, 5g sáng 
hôm sau lại thức dậy đi lao động tiếp .. Trả tiền 
à? Ha ha, trả roi thì có! Ai làm không đủ khoán 
thì họ đánh .. “

3.1  Số trại giam

Phụ Lục 1 là danh sách 56 trại giam mà chúng tôi 
tìm tòi được. Chúng tôi còn sót ít nhất là vài trại, 
do đó số trại giam ít nhất là 60.

Với một số trại, chúng tôi chụp hình được bên 
ngoài và tìm ra được những chi tiết như có khoảng 
bao nhiêu người bị giam. Phụ Lục 1 cũng chứa các 
chi tiết này.

3.2 Số tù nhân

Theo Hội Nghị vào ngày 4 & 5/5/2009 của Bộ Công 
An, tổng kết việc quản lý tù nhân trong 10 năm 
trước đó, thì “Trong 10 năm qua, tổng số người bị tạm 
giam là hàng triệu lượt người.” Bản tin thuật lại Hội 
Nghị này, có trên một trang mạng của nhà nước 
Việt Nam. Đề phòng trường hợp bản tin này biến 
mất, chúng tôi cho toàn bộ nội dung vô Phụ Lục 2. 

Dựa vào số tù nhân ở các trại mà chúng tôi đã đến 
gần và hỏi thăm người dân địa phương thì chúng 
tôi ước lượng trung bình mỗi trại giam có 2 đến 3 
ngàn tù nhân.

Vậy, mỗi ngày nhà nước Việt Nam buộc 100-200 
ngàn công nhân làm việc không công.

Tháng 8/2015, Uỷ Ban Tư Pháp của Quốc Hội Việt 
Nam có ra một bản báo cáo cuộc khảo sát các trại 
giam ở Hà Nội và 3 tỉnh miền bắc -, Hà Nam, Hải 
Dương, Vĩnh Phúc. Bản báo cáo này cho biết một 
số chi tiết khác như:

• Mọi trại đều giam số người quá tải.
• Tình trạng giam giữ lâu hơn thời hạn, khá 
phổ biến.

3. Kỹ nghệ trại giam Việt Nam có 
hơn 60 địa điểm sản xuất, với 
100-200 ngàn công nhân.

"Đoàn khảo sát cho rằng công tác tạm giữ, tạm 
giam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: vẫn để 
một số trường hợp đối tượng bị giam giữ bỏ trốn 
hoặc chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam; đưa 
vật cấm vào buồng giam giữ, giam giữ quá hạn.. cơ 
sở giam giữ còn chật chội, số lượng người bị giam 
giữ quá đông so với quy mô cơ sở giam giữ..gây 
nên tình trạng thường xuyên quá tải, không bảo 
đảm quy định của pháp luật về diện thích tối thiểu 
nơi giam giữ là 2m2/người (chú thích cuối trang: Lưu 
lượng giam giữ của Công an tỉnh Hải Dương 
khoảng 1100 đến 1300 người / quy mô 800 
chỗ)..Với lưu lượng giam giữ quá lớn nên cán bộ, 
chiến sỹ trực tiếp làm công tác quản lý tạm giữ, tạm 
giam rất vất vả, áp lực công việc ngày càng cao.. 
Theo báo cáo của Công an Tp Hà Nội thì có..1.075 
trường hợp quá hạn tạm giam" (chữ đậm do chúng 
tôi bôi)
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HƯỚNG (không phải tên thật)

“Tôi làm nút áo nút cho áo loại sang trọng để 
xuất khẩu, không biết xuất khẩu đến đâu, chỉ biết 
là công ty xuất khẩu có hợp đồng với trại giam .. 
Họ không trả lương cho tôi hay bất cứ ai .. Tôi 
nghĩ lẽ ra công làm của tụi tôi thì phải trả xứng 
đáng để khi ra tù chúng tôi hoàn lương được .”

Lao Động Việt yêu cầu nhà nước Việt Nam ngưng 
bắt buộc tù nhân phải lao động. Đối với những tù 
nhân nào muốn lao động, thì phải trả lương đúng 
đắn cho họ, họ cần số tiền đó để khi được tự do thì 
có thể làm lại cuộc đời.

4. Kết luận

(Không có hình,
chỉ ghi âm cuộc phỏng vấn)

Lao Động Việt xin cám ơn mọi cựu tù nhân đã bằng lòng cho chúng tôi phỏng vấn. Lao 
Động Việt cũng xác nhận rằng để giữ tính cách khách quan của cuộc nghiên cứu, chúng tôi 
không trả tiền cho bất cứ ai.

CẢM TẠ
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PHỤ LỤC 1 

Danh sách 56 trong số các trại giam ở VN, với vài hình ảnh và chi tiết

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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PHỤ LỤC 1 

(Phụ lục 1, tiếp theo) 
Hình ảnh và chi tiết về một số trại giam

Trại Thủ Đức (số 20 trong danh sách) 12.000 người:

- Trại này gồm 7 khu và 3 phân trại. Đang giam khoảng 12.000 người, có cả tù nhân ngoại quốc.

Trại Định Thành (số 51) 3.500 người:

- Trại giam này có 3 khu liền kề mỗi khu cách 
nhau khoảng 2 km. Theo người dân địa 
phương, trại giam giữ khoảng 3.500 người, 
công việc của tù nhân là làm ruộng lúa, trồng 
mía, hạt điều xuất khẩu, làm cá ..

Trại Xuân Lộc (số 21) 6.000 người:

- Đây là một trại giam lớn thuộc Tổng Cục 8, ở 
đây có 5 phân trại: Phân trại K1 là trung tâm. 
Phân trại K2, K3 liền kề nhau, cách nhau 2-4 km. 
K4 thuộc xã Trà Tân, huyện Đức Linh (Bình 
Thuận). K5 thuộc thị xã Long Khánh. Xuân Lộc 
có  khoảng  6.000 tù nhân.

Trại Kênh 7 (số 56) 2.500 người:

- Trại này có 2 phân trại, giam giữ trên  2.500 tù 
nhân.

Trại Gia Trung (Số 15):

Hình ảnh
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PHỤ LỤC 2 

Bản tin của nhà nước Việt Nam về

Hội Nghị của Bộ Công An năm 2009 về trại giam,

Bản tin này tiết lộ số tù nhân

TỔNG KẾT 10 NĂM

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TẠM GIỮ, TẠM GIAM
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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