Tin mới vụ giải cứu 136 phụ nữ Việt khỏi 'động quỷ' Malaysia
Thứ năm, 08 Tháng 1 2015 07:56

136 phụ nữ Việt được giải cứu hôm 3/1 khỏi một hộp đêm Malaysia, đã được chuyển đến Trung
tâm bảo trợ xã hội của Malaysia. Bộ Ngoại giáo đang làm việc với phía Malaysia theo hướng
đưa những người này về nước.

Cảnh sát thuộc Đơn vị Chống Buôn người thuộc cảnh sát Hoàng gia Malaysia kiểm tra hộ chiếu
của một phụ nữ nghi là nạn nhân của nạn buôn người. Ảnh: Bernam

Thông tin kể trên được bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho
biết trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay.

Bà Phạm Thu Hằng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, Bộ Ngoại giao
đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên hệ với các cơ quan chức năng của phía
Malaysia khẩn trương xác minh vụ việc cũng như danh tính của những người liên quan. Phía
Malaysia đã ghi nhận quan tâm của phía Việt Nam và cho biết họ đang trong quá trình điều tra.
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Những phụ nữ này đã được chuyển đến Trung tâm bảo trợ xã hội của Malaysia. Sau khi xác
định được nhân thân của những người này, Malaysia và Việt Nam sẽ làm việc theo hướng để
đưa các công dân này về nước. “Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần
thiết”, bà Hằng cho biết.

Về câu hỏi gần đây, theo luật xuất nhập cảnh mới được Việt Nam áp dụng, phí visa đối với du
khách nhập cảnh vào Việt Nam đã tăng 9 lần, gây phản ứng từ các doanh nghiệp lữ hành quốc
tế, Phó Phát ngôn viên Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 16/6/2014, Luật nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã được Quốc hội thông qua và chính thức
có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật này được xây dựng trên cơ sở tổng kết trên 20 năm
thực hiện Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm
2000 và duy trì các quy định đáp ứng được các nhu cầu đối với giai đoạn phát triển mới của đất
nước và đưa ra nhiều quy định phù hợp hơn với tập quán quốc tế. Hiện Bộ Ngoại giao đang
phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện cho người nước ngoài xuất cảnh, nhập
cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Theo báo điện tử Tiền Phong.
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