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Lời cảm ơn  
Báo cáo Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp là sản phẩm của Tổ chức 
Forest Trends, phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn tới bà 
Đỗ Thị Hải Linh (PanNature) về những ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện Báo cáo. 
Nhóm tác giả cũng xin cảm ơn các nhà báo, chuyên gia trực tiếp tham gia phỏng vấn, cung cấp tư liệu cho Báo cáo. 
Forest Trends xin cảm ơn sự hỗ trợ về mặt tài chính của Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD) và Cơ quan Hợp 
tác Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID). Quan điểm thể hiện trong báo cáo là của các tác giả và không nhất 
thiết phản ánh quản điểm của nhà tài trợ và các tổ chức nơi tác giả đang làm việc. 
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Tóm tắt 
Truyền thông báo chí ở Việt Nam đang không ngừng phát triển, đặc biệt kể từ khi Luật Báo chí ra đời vào năm 1989. 
Đến nay, Việt Nam đã có trên 800 cơ quan báo chí với trên 1.100 đầu báo và khoảng 18.000 nhà báo được cấp thẻ 
hành nghề. Luật Báo chí năm 1999 quy định báo chí có vai trò cung cấp thông tin trung thực về tình hình trong nước 
và có nhiệm vụ góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, đấu tranh chống các hành vi vi phạm 
pháp luật và các hiện tượng tiêu cực. Báo chí đã và đang thâm nhập vào nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội và 
chính trị nhằm cải thiện tính minh bạch về thông tin, phản ánh trung thực các vấn đề tiêu cực trong xã hội.  

Gỗ lậu là một trong những chủ đề được các cơ quan báo chí quan tâm trong những năm vừa qua. Với vai trò là cầu 
nối thông tin giữa thực tế và công luận, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách; góp phần xây dựng chính sách 
pháp luật nói chung và chính sách lâm nghiệp nói riêng, trong những năm vừa qua, báo chí có vai trò quan trọng trong 
phòng chống gỗ lậu, góp phần bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên rừng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu 
nào đánh giá về hiệu quả của truyền thông báo chí trong việc phòng chống gỗ lậu và bảo vệ rừng.  

Báo cáo Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp mô tả thực trạng gỗ lậu 
hiện nay ở Việt Nam qua góc nhìn của báo chí. Báo cáo tập trung vào các câu hỏi sau: 

• Thực trạng gỗ lậu được các cơ quan báo chí ở Việt Nam phản ánh như thế nào? 
• Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các bài báo mô tả thực trạng đó? 
• Thực trạng gỗ lậu được phản ánh bởi các cơ quan báo chí có khác biệt gì so với thực tế và đâu là những lý do 

dẫn đến những khác biệt đó? 
• Cần có những giải pháp gì nhằm giảm thiểu các khác biệt nêu trên? 

Báo cáo phân tích thông tin từ hơn 1.300 bài báo đăng tải trên 4 tờ báo điện tử và 7 trang điện tử của các báo lớn ở 
Việt Nam trong giai đoạn 2011‐2013. Bên cạnh đó, Báo cáo còn dựa trên nguồn thông tin thu thập thông qua phỏng 
vấn sâu và thảo luận nhóm với một số nhà báo, nhà quản lý và một số cơ quan đối tác làm việc trực tiếp với các cơ 
quan báo chí. Chủ đề Gỗ lậu được trình bày trong Báo cáo hoàn toàn được tổng hợp từ các bài báo và thông tin tham 
vấn từ các bên liên quan. Nói cách khác, nhóm tác giả không trực tiếp thực hiện nghiên cứu thực địa về chủ đề gỗ lậu 
mà chỉ nghiên cứu gỗ lậu thông qua các bài báo và ý kiến tham vấn từ một số bên liên quan.  

Mặc dù nghiên cứu mới thực hiện khảo sát với một số lượng nhỏ các tờ báo điện tử, con số trên 1.300 bài báo viết về 
chủ đề gỗ lậu trong 3 năm (2011‐2013) cho thấy các cơ quan báo chí đã có sự quan tâm lớn đối với chủ đề gỗ lậu. 
Thông tin đưa ra từ các bài báo thu thập được cho thấy gỗ lậu thường xảy ra ở những địa phương còn rừng tự nhiên, 
đặc biệt là nơi có rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; các loại gỗ bị khai thác thường là các loài gỗ quý, có giá trị thị 
trường cao. Theo các bài báo, gỗ lậu chủ yếu xảy ra ở khâu khai thác, vận chuyển mà ít diễn ra ở các khâu chế biến, 
thương mại. Cũng theo các bài báo, nguyên nhân dẫn đến gỗ lậu là do các hộ dân nghèo sống gần rừng cần nguồn thu 
từ gỗ để duy trì sinh kế; các nguyên nhân khác bao gồm một số cán bộ địa phương không làm tròn trách nhiệm quản 
lý, thông đồng với các đối tượng buôn bán gỗ lậu nhằm hưởng lợi cá nhân; gỗ lậu tồn tại còn do các cơ quan chức 
năng thiếu nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và do nhu cầu thị trường về các sản phẩm gỗ rừng tự nhiên 
còn cao.  

Tuy nhiên, các bài báo về gỗ lậu tập trung chủ yếu ở dạng cung cấp thông tin mà không phân tích các nguyên nhân 
mang tính chất hệ thống dẫn đến tình trạng gỗ lậu. Số lượng các bài mang tính chất phân tích chuyên sâu như phóng 
sự điều tra và phân  ch bình luận còn ít; số lượng các bài đưa ra kiến nghị để giảm thiểu hoặc chấm dứt tình trạng gỗ 
lậu hiện nay cũng rất hạn chế. Đối với các bài đề cập đến giải pháp, các giải pháp được đưa ra thường dựa vào kiến 
nghị của các cơ quan quản lý, như tăng cường thực thi lâm luật, xử lý đối tượng vi phạm. Nói cách khác, các giải pháp 
được đưa ra thường theo hướng thiết chặt quản lý.  

Bức tranh tổng thể về chủ đề gỗ lậu được phản ánh bởi các cơ quan báo chí đã cung cấp cho độc giả một góc nhìn về 
nh hình gỗ lậu hiện nay, nguyên nhân của gỗ lậu và các giải pháp đối với tình trạng gỗ lậu. Tuy nhiên, bức tranh này 

không hoàn thiện, thậm chí méo mó trong một số trường hợp. Các hạn chế và méo mó thể hiện trên các mặt về quy 
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mô, thực trạng, nguyên nhân dẫn của gỗ lậu, và các giải pháp hạn chế và/hoặc chấm dứt tình trạng gỗ lậu. Những hạn 
chế này có tác động tiêu cực đến vai trò phản biện chính sách của báo chí cũng như các nỗ lực chung của toàn xã hội 
đối với việc bảo vệ môi trường và phòng chống gỗ lậu. 

Báo cáo chỉ ra một số yếu tố cơ bản có tác động trực tiếp đến việc tạo ra bức tranh về gỗ lậu từ các cơ quan báo chí. 
Các yếu tố này bao gồm nguồn thông tin đầu vào cung cấp cho các phóng viên, mạng  lưới kết nối nhằm thu thập 
thông tin đầu vào, thuận lợi và khó khăn đối với từng thể loại bài viết, thời gian ấn định của tòa soạn cho từng loại 
hình bài viết, thu nhập của các nhà báo từ từng loại hình bài viết, trình độ chuyên môn và rủi ro mà các nhà báo phải 
đối mặt trong quá trình tác nghiệp và rủi ro sau khi xuất bản trên mặt báo. Hạn chế về nguồn thông tin đầu vào đã hạn 
chế số lượng bài viết về chủ đề này. Về nguồn thông tin, các nhà báo chủ yếu dựa vào nguồn thông tin từ các cuộc họp 
và hội thảo mà phần lớn do các cơ quan quản lý tổ chức. Thông tin cung cấp bởi các cơ quan quản lý tuy quan trọng 
nhưng không nhất thiết phản ánh được một cách đầy đủ và khách quan về thực trạng và nguyên nhân của gỗ lậu. 
Ngoài ra, hầu hết các giải pháp được đưa ra trong các bài báo đều là các giải pháp do các cơ quan quản lý kiến nghị. 
Điều này có thể làm hạn chế các giải pháp có góc nhìn khác với các nhà quản lý.  

Khó khăn về thời gian, tài chính và hạn chế về chuyên môn cũng là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến các hạn 
chế về số lượng các bài báo chuyên sâu về chủ đề gỗ lậu. Cụ thể, các quy định hiện nay tại nhiều tòa soạn có liên quan 
đến khung thời gian và kinh phí ấn định cho phóng viên đối với mỗi loại hình bài viết không khuyến khích được các 
phóng viên đầu tư thời gian vào những bài viết chuyên sâu hình thành dựa trên thông tin điều tra thực địa. Các hạn 
chế này không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai bởi việc duy trì các quy định hiện tại của nhiều tòa soạn về 
khung thời gian và tài chính cho các loại hình bài viết, đặc biệt là các tờ báo điện tử, tự chủ, độc lập về ngân sách thì số 
lượng độc giả đóng vai trò sống còn. Nói cách khác, độc giả là người đóng vai trò quyết định về chủ đề của các bài báo, 
số lượng, thể loại và chất lượng của các bài viết. Các chủ đề được nhiều độc giả quan tâm, dễ dàng thu hút độc giả 
thường được ưu tiên; ngược lại, các chủ đề mang tính chuyên ngành sâu, bao gồm gỗ lậu, thường không tạo được sự 
quan tâm của độc giả. Thiếu quan tâm của độc giả đối với chủ đề gỗ lậu làm cho bức tranh gỗ lậu được các cơ quan 
báo chí phản ánh không đầy đủ, thậm chí méo mó trong một số trường hợp. Điều này không những đã hạn chế nỗ lực 
chung của cộng đồng đối với vấn đề bảo vệ môi trường và phòng chống gỗ lậu mà còn cung cấp thông tin không đảm 
bảo chất lượng cho việc phản biện chính sách. 

Các hạn chế và méo mó trong bức tranh về gỗ lậu có thể giải quyết thông qua việc tăng cường kết nối, tạo nguồn và 
củng cố thông  n cho phóng viên. Điều này có thể thực hiện thông qua việc tổ chức các diễn đàn để thường xuyên 
trao đổi thông tin giữa các phóng viên và các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các tổ chức xã hội dân sự hoạt động 
trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo tồn rừng, phát triển cộng đồng. Bên cạnh đó, cần củng cố mạng lưới các nhà báo môi 
trường hiện đang vận hành thông qua việc cập nhật và chia sẻ các thông tin có liên quan đến gỗ lậu. Mạng lưới cũng 
có thể đóng vai trò nền tảng cho các hoạt động đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kinh 
nghiệm cho các phóng viên. 

Nhằm khuyến khích các bài viết chuyên sâu, phản ánh đúng thực trạng gỗ lậu đòi hỏi cần có những ưu tiên cho các 
nhà báo từ các tòa soạn và các cơ quan liên quan. Các ưu tiên này cần được dựa trên lợi ích về mặt xã hội và môi 
trường mà các bài báo viết về chủ đề gỗ lậu có thể mang lại. Ngoài ra, cần huy động các nguồn kinh phí dành cho 
những nhà báo viết về chủ đề này. Nguồn kinh phí có thể huy động từ các cơ quan quản lý ví dụ như Quỹ Bảo vệ Môi 
trường, Quỹ Bảo vệ Phát triển Rừng và từ khu vực tư nhân thông qua khuyến khích nâng cao trách nhiệm xã hội của 
các công ty. Nguồn kinh phí cũng có thể được huy động từ các tổ chức và cá nhân quan tâm, thông qua các hoạt động 
kêu gọi hỗ trợ của xã hội đối với việc bảo vệ môi trường và phòng chống gỗ lậu. Kinh phí huy động được sẽ được dùng 
để tài trợ cho các bài viết mang tính chuyên sâu. Kinh phí này cũng có thể được sử dụng để xây dựng và củng cố mạng 
lưới kết nối giữa các phóng viên, giữa phóng viên với các nhà khoa học và với cơ quan quản lý. Kinh phí từ nguồn này 
cũng nên được sử dụng để tổ chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng có liên quan trực tiếp đến chủ đề cho 
các phóng viên. Thực hiện các ưu tiên này sẽ tạo động lực cho các phóng viên nâng cao chất lượng các bài báo viết về 
chủ đề gỗ lậu, góp phần hoàn thiện bức tranh về gỗ lậu đang tạo ra bởi các cơ quan báo chí. Điều này không chỉ giúp 
các cơ quan báo chí tạo được sự đồng thuận của xã hội trong bảo vệ môi trường, phòng chống gỗ lậu mà còn có ý 
nghĩa quan trọng trong phản biện chính sách.  
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Từ viết tắt 
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1. Giới thiệu 
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đến cuối năm 2014, Việt Nam có 838 cơ quan báo chí với 1.111 ấn phẩm 
và 18.000 phóng viên (Bộ TT&TT, 2014). Xu hướng phát triển báo chí cho thấy số lượng báo in sẽ giảm và số lượng báo 
điện tử sẽ tăng (Bộ TT&TT, 2015). Lượng độc giả chuyển sang đọc báo trực tuyến ngày càng tăng do sự phát triển của 
các thiết bị truy cập cũng như độ phủ sóng của mạng internet ngày càng rộng. Hiện nay số lượng người dùng internet 
ở Việt Nam đã tăng 15 lần so với năm 2000, chiếm 35,58% dân số1.  

Luật Báo chí chỉ ra rằng báo chí có vai trò “thông tin trung thực về tình hình trong nước” và có nhiệm vụ “góp phần xây 
dựng…chính sách”, “đấu tranh chống  lại các hành vi vi phạm pháp  luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội”. Để  làm 
được điều này báo chí cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Báo chí thực hiện tốt chức năng phản 
biện xã hội sẽ góp phần khắc phục những lỗ hổng của chính sách, nâng cao trách nhiệm xã hội của cộng đồng2. Do 
vậy, củng cố năng lực giám sát, phản biện xã hội cho các nhà báo là hết sức cần thiết.  

Rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường. Nhận thức rõ ràng về điều này, trong 
những thập kỷ gần đây Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách và chương trình bảo vệ và phục hồi rừng, trong đó 
phòng chống và ngăn chặn gỗ lậu được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.  

Với vai trò phản biện xã hội, báo chí có vai trò quan trọng trong công cuộc phòng chống và ngăn chặn buôn bán gỗ lậu. 
Mặc dù chủ đề gỗ lậu đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh nhưng đến nay chúng ta vẫn thiếu thông tin về tác 
động của truyền thông báo chí trong việc hạn chế gỗ lậu. Nghiên cứu Gỗ lậu qua góc nhìn của báo chí được thực hiện 
bởi Tổ chức Forest Trends và Trung tâm Con người và Thiên nhiên nhằm giải đáp một phần thông tin thiếu hụt này. Cụ 
thể, nghiên cứu tập trung vào các câu hỏi sau:  

• Thực trạng vấn đề gỗ lậu đang được các cơ quan báo chí ở Việt Nam phản ánh như thế nào? 
• Những yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các bài báo viết về thực trạng đó? 
• Thực trạng gỗ  lậu hiện đang được các cơ quan báo chí phản ánh có khác biệt gì so với thực tế và đâu  là 

những hạn chế dẫn đến các khác biệt đó? 
• Cần có những giải pháp gì nhằm giảm thiểu các khác biệt nêu trên? 

                                                              

1 Theo thông tin từ http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn/web/guest/nenhanhchinhdientu/-
/hn/Og4YmL3fMSm0/5503/103164/38/38/35.html;jsessionid=XwT3kePR72LCrzvRyvYbUU4W.app2 
2 Theo http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=5004&CategoryID=42 
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2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng và định tính. Phương pháp định lượng được sử dụng để đánh giá thực 
trạng và nguyên nhân của gỗ lậu được các cơ quan báo chí phản ánh. Phương pháp định tính được áp dụng nhằm tìm 
hiểu các lỗ hổng của báo chí về chủ đề gỗ lậu và các nguyên nhân tạo nên lỗ hổng đó.  

2.1. Phân tích định lượng 
Phân tích định lượng dựa trên các bài báo thu thập được từ 11 trang báo điện tử. Bảng 1 mô tả một số đặc điểm 
chính về các tờ báo được lựa chọn. Các báo này được lựa chọn vì đây là các trang báo có thông tin phủ khắp quốc gia. 
Đây cũng là các báo có số lượng độc giả lớn và có nhiều bài viết về chủ đề môi trường, bao gồm cả chủ đề gỗ lậu. Mặc 
dù đây là các báo chính, với nhiều bài viết về chủ đề gỗ lậu, nghiên cứu dựa trên 11 trang báo này cũng chỉ phản ánh 
được một phần của bức tranh về gỗ lậu được mô tả trên báo chí. Bên cạnh đó, do hạn chế về thời gian nghiên cứu 
này chỉ thu thập các bài báo phát hành trong giai đoạn 2011‐ 2013.  

Bảng 1. Một số đặc điểm chính của 11 tờ báo được chọn cho nghiên cứu 

STT Tên báo Tên viết 
tắt 

Số lượt 
truy cập 

trong 
ngày 
(triệu 
lượt)  

Cơ quan chủ quản  
Tổng 

số bài 
thu 

thập  

1 Chính phủ VGPN 1,91 Văn phòng Chính phủ 16 

2 Công an Nhân dân CAND 2,06 Bộ Công an 123 

3 Dân Trí DTRI 4,8  TW Hội Khuyến học Việt Nam 174 

4 Hải Quan HAQU 2,46  Tổng cục Hải Quan 72 

5 Lao động LADO 1,91  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 151 

6 Nông nghiệp Việt Nam NNVN 1,81  Bộ Nông nghiệp 92 

7 VietNamPLus (TTXVN) VNPL 2,18  Thông tấn xã Việt Nam 180 

8 Tiền Phong TIPH 2,25  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 199 

9 Tuổi Trẻ TTRE 2,96  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 123 

10 VietNamNet VNET 3,61  Bộ Thông tin và Truyền thông 130 

11 VnExpress VNEX 5, 89 Bộ Khoa học và Công nghệ 55 

Tổng số 
 

  1315 
Nguồn: google Alex www.alexa.com/siteinfo 

Trong nghiên cứu này, gỗ lậu được hiểu là gỗ được khai thác, hoặc/và vận chuyển, buôn bán, chế biến không tuân thủ 
đúng theo các quy định của pháp luật. Thông qua các công cụ tra cứu trên internet (chi tiết tại Phụ lục 1), nhóm tác giả 
đã chọn lọc được 1.315 bài báo có liên quan đến chủ đề gỗ lậu. Các bài báo này được mã hóa theo 3 nhóm chính, bao 
gồm (i) tin tức, (ii) phóng sự điều tra, (iii) bình luận phân tích, trong đó: 

• Tin tức: Bao gồm các bài báo ngắn gọn, tường thuật lại sự việc liên quan đến gỗ lậu và trả lời cho câu hỏi ai vi 
phạm? Vi phạm ở đâu? Vi phạm khi nào? 
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• Phóng sự điều tra: Là các bài viết dựa trên điều tra thực tế của các phóng viên, trong đó phóng viên có sử 
dụng các kỹ năng, nghiệp vụ báo chí để tiếp cận nguồn tin và thu thập bằng chứng tại hiện trường, có thể 
thông qua phỏng vấn các nhân chứng liên quan. 

• Bình  luận phân tích: Các bài báo phân tích, bình  luận, đánh giá, nhận xét các vấn đề  liên quan đến gỗ  lậu 
trong đó thể hiện quan điểm của cá nhân phóng viên với một mức độ chuyên môn nhất định. 

Các bài báo được thu thập sau đó được mã hóa theo 3 nhóm, theo địa bàn xảy ra vụ việc, tình hình gỗ lậu miêu tả 
trong bài viết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc và giải pháp được được đưa ra trong bài báo nhằm giải quyết vấn đề gỗ 
lậu.  

2.2. Phân tích định tính 
Phương pháp định tính được áp dụng nhằm thu thập thông tin về nguyên nhân của tình trạng gỗ lậu được phản ánh 
trong 1.315 bài viết thu thập được. Phương pháp này cũng giúp thu thập thông tin nhằm xác định các yếu tố làm ảnh 
hưởng đến nội dung và chất lượng của các bài viết, cũng như các lỗ hổng thông tin trong các bài báo. Thông tin định 
tính được thu thập thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu, với thảo luận nhóm giúp xác định quy trình xuất bản 
(các khâu như xác định đề tài, thu thập thông tin, viết bài và xuất bản bài viết). Ngoài ra, thảo luận nhóm cũng giúp chỉ 
ra sự khác nhau về hình thức và cơ chế quản lý các loại hình báo khác nhau; và hình thức quản lý này có tác động như 
thế nào đến quá trình hình thành các bài báo thuộc các chủ đề khác nhau.  

Phỏng vấn sâu được thực hiện với các nhà báo đã từng viết về đề tài gỗ lậu. Phỏng vấn cũng bao gồm một số cá nhân 
làm công tác quản lý trong các tòa soạn  hoặc có kinh nghiệm trực tiếp làm việc với các nhà báo. Để có cách nhìn đa 
chiều, nhóm nghiên cứu cũng phỏng vấn một số nhà báo chưa từng viết về chủ đề gỗ  lậu. Tổng số cá nhân được 
phỏng vấn là 11 người. Nội dung phỏng vấn sâu tập trung tìm hiểu thuận lợi, khó khăn trong quá trình xác định chủ 
thể, viết và đăng bài, cũng như các yếu tố tác động đến quá trình này.  
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3. Thực trạng gỗ lậu phản ánh trong các bài báo  

3.1. Một số nét tổng quan về các bài báo viết về đề tài gỗ lậu  
Phân tích từ 1.315 bài cho thấy số lượng bài thuộc thể loại tin tức chiếm đa số, với 77% trong tổng số bài. Các bài 
thuộc nhóm phóng sự điều tra chiếm tỉ lệ nhỏ (16%) và bình luận phân tích thấp nhất (3%). Error! Reference source 
not found. chỉ ra số lượng bài báo được chia ra theo 3 nhóm chính.  

Hình 1. Số lượng các bài báo theo thể loại 

 

Nguồn thông tin trong các bài báo 
Sự sẵn có về nguồn thông tin liên quan đến gỗ lậu là một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà báo xác định 
chủ đề và xây dựng bài viết. Trong số 1.315 bài thu thập có tới 1013 bài (77%) đề cập với việc thu thập thông tin sử 
dụng cho bài viết là từ địa phương xảy ra các vụ vi phạm. Các bài báo không đề cập cụ thể cách các nhà báo thu thập 
thông tin từ địa phương. Đa số các bài báo này chỉ đơn thuần cung cấp thông tin về vụ việc cho độc giả mà không có 
bình luận và phân tích, không có sự kết nối với các chính sách lâm nghiệp hiện hành.  

Một trong những nguồn thông tin cung cấp cho các nhà báo có liên quan đến chủ đề là các hội thảo chuyên đề, các 
báo cáo hoặc các văn bản, chính sách và các chuyên gia hoạt động trong ngành lâm nghiệp. Số lượng các bài báo thu 
thập thông tin từ nguồn này là 189 bài, chiếm 14,4% trong tổng số bài báo được thu thập. Trong số 189 bài sử dụng 
nguồn thông tin nêu trên có 143 bài thuộc thể loại tin tức, 15 bài phóng sự điều tra và 14 bài thuộc thể loại bình luận 
phân tích. Ngoài ra còn có 13 bài báo thuộc các thể loại khác như phỏng vấn, phóng sự ảnh, video, tin dịch tổng hợp 
từ các báo nước ngoài. Hình 2 chỉ ra tỉ lệ các bài viết thuộc các nhóm khác nhau có sử dụng nguồn thông tin từ hội 
thảo, báo cáo, chính sách hoặc chuyên gia lâm nghiệp.   

Trong số 189 bài được thu thập có 143 bài thuộc thể loại tin tức, chủ yếu là các bài viết đưa  n về hội thảo và các văn 
bản liên quan đến chính sách phát triển và bảo vệ rừng của trung ương và địa phương.  

14 bài bình luận phân tích chủ yếu phân tích hậu quả của việc khai thác gỗ trái phép, nguyên nhân và giải pháp khắc 
phục, được trích dẫn từ ý kiến của cán bộ quản lý hoặc chuyên gia trong ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn các 
bài này (12 bài) không đưa ra được bằng chứng cụ thể về các vụ vi phạm. 
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Hình 2. Cơ cấu các bài báo theo nguồn thông tin 

 
15 bài phóng sự điều tra có nội dung chủ yếu tập trung vào các vụ vi phạm đã và đang được xử lý3. Các bài này đều có 
dẫn chứng cụ thể về các vụ vi phạm, tuy nhiên chưa nêu rõ nguyên nhân và không đưa ra được các giải pháp để giải 
quyết những vấn đề nêu trong bài phóng sự điều tra.   

Tóm lại, các bài báo về gỗ lậu thường được thu thập thông tin từ địa phương và với mục đích chính là cung cấp thông 
tin cho độc giả. Nguồn thông tin sử dụng trong các bài viết này thường không được kiểm chứng. Một số bài có thông 
tin từ hội thảo, cán bộ và chuyên gia lâm nghiệp, từ văn bản chính sách nhưng cũng chỉ nhằm cung cấp thông tin cho 
người đọc. Tỷ lệ bài có bình luận và phân tích thông tin rất thấp. Điều này cho thấy sự hạn chế về nguồn cung thông 
tin đầu vào về chủ đề gỗ lậu hiện nay cho các phóng viên, nhà báo. 

Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp của gỗ lậu trong các bài báo 
 

Hình 3.Tỷ lệ bài báo trong tổng số bài có nêu thực trạng của gỗ lậu tại Việt Nam 

 

Trong số 1.315 bài báo có tới 59% số bài chỉ đơn thuần mô tả hoặc đưa  n về thực trạng gỗ lậu; 40% số bài đề cập cả 
thực trạng và nguyên nhân; chỉ có 1% số bài đề cập đầy đủ thực trạng, nguyên nhân và có đề xuất giải pháp (Hình 3). 
Tổng số bài có đề cập đến giải pháp thu thập được là 16 bài (trong đó một số bài có đề xuất giải pháp nhưng không 
                                                              
3  Ví dụ về vụ việc liên quan đến về lô hàng  535 m3 gỗ trắc tạm giữ tại cảng Tiên Sa, hay hạt trưởng kiểm lâm bị nghi buôn gỗ lậu, lâm tặc với thủy 
điện; che giấu gỗ lậu; gỗ lậu đội lốt hàng may mặc; vận chuyển lậu gỗ trắc qua An Lão, Bình Định v.v). 



6 

nêu thực trạng và nguyên nhân). Những bài này chủ yếu thuộc nhóm thể loại phóng sự điều tra và bình luận phân 
tích. Ngoài ra còn có 752 bài (chiếm 57,2% tổng số bài) đề cập đến các biện pháp mà các cơ quan quản lý hiện đang áp 
dụng để ngăn chặn gỗ lậu (ví dụ như nghiêm cấm khai thác, khởi tố, kiểm tra, xử lý, kiện toàn bộ máy). 

3.2. Thực trạng về gỗ lậu trên các bài báo 

Địa bàn phân bố và nguồn gốc gỗ lậu trong các bài báo 
Các bài báo thu thập được chủ yếu đề cập đến gỗ lậu ở quy mô cấp tỉnh (chiếm 79,5% trong tổng số bài). Số lượng bài 
đề cập đến gỗ lậu ở cấp vùng (từ 2 tỉnh trở lên) thấp (3,7% tổng số bài). Các bài báo đề cập đến gỗ bất hợp pháp ở cấp 
quốc gia và xuyên biên giới chiếm 16,8% trong tổng số bài (Hình 4).  

Hình 4. Tỷ lệ các bài báo gỗ lậu phân theo địa bàn 

 

Bảng 2 . Số lượng bài báo và diện tích rừng tự nhiên phân theo vùng 

Vùng  
Số lượng bài báo 

thu thập 
Diện tích rừng tự nhiên 

(nghìn ha) 

Đông Bắc 123 2.357 

Tây Bắc 20 1.508 

Đồng bằng sông Hồng 13 46 

Bắc Trung Bộ 437 2.179 

Duyên dải miền Trung 196 1.454 

Tây Nguyên 231 2.548 

Đông Nam Bộ 49 247 

Tây Nam Bộ 21 59 

Tổng số 1090 10.398 
Nguồn: Diện tích rừng tự nhiên được công bố theo Quyết Định 3322/QĐ‐BNN‐TCLN ngày 28/ 7 /2014 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan tỷ lệ thuận giữa số lượng bài báo về gỗ lậu và diện tích rừng tự nhiên 
được phân theo các vùng khác nhau. Nói cách khác, gỗ lậu xảy ra chủ yếu ở những nơi còn nhiều diện tích rừng tự 
nhiên. Số lượng các bài viết đề cập đến chủ đề gỗ lậu cao thường gắn với các vùng như Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và 
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Duyên hải miền Trung. Các tỉnh có nhiều bài báo về gỗ lậu bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắc Lắk, 
Gia Lai và Phú Yên, với trên 50 bài /tỉnh trong thời gian 3 năm (2011‐2013). Ở vùng miền núi phía Bắc, Bắc Kạn và Hà 
Giang là 2 tỉnh có số lượng các bài báo viết về gỗ lậu nhiều nhất. Tại Đông Nam Bộ, Bình Phước là tỉnh có 22 bài báo đề 
cập đến gỗ lậu, nhiều hơn hẳn so với các tỉnh khác trong vùng. Bảng 2 chỉ ra sự tương quan về số lượng bài viết về gỗ 
lậu và diện tích rừng tự nhiên được phân theo các vùng. Hình 5 thể hiện tần xuất xuất hiện các bài viết về chủ đề phân 
bố theo tỉnh. 

Hình 5. Số lượng bài báo về gỗ lậu theo các tỉnh (2011-2013) 

 

Thực trạng về gỗ lậu được phản ánh trong các bài báo cho thấy gỗ lậu chủ yếu được khai thác từ rừng tự nhiên là 
rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Cụ thể, trong số 614 bài báo có đề cập đến nguồn gốc gỗ, số lượng bài đề cập đến 
gỗ có nguồn gốc từ rừng đặc dụng chiếm 66%, từ rừng phòng hộ chiếm 28%, còn lại (6%) là từ rừng sản xuất (Hình 6).  

Hình 6. Tỷ lệ bài báo đề cập đến nguồn gốc gỗ lậu 
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Nguồn phát hiện ra gỗ lậu 
Gỗ lậu được phát hiện trong nhiều khâu khác nhau. Trong tổng số các bài thu thập được, các vụ vi phạm trong các 
khâu khai thác chiếm tỉ lệ 46,9% và trong khâu vận chuyển chiếm tỉ lệ 63,3%. Số lượng bài đề cập đến việc mua bán gỗ 
lậu thấp hơn là 16,1%. Hình 7 chỉ ra tỉ lệ các bài viết đề cập về gỗ lậu được chia theo các khâu khác nhau của chuỗi 
cung ứng gỗ.  

Hình 7. Tỷ lệ các bài báo theo các khâu trên chuỗi cung ứng (%) 

 

Số lượng bài đề cập đến gỗ lậu trong khâu chế biến gỗ rất thấp vì khâu chế biến ít có cơ hội phát hiện ra gỗ lậu. Các 
hành vi khai thác và vận chuyển gỗ lậu dễ bị phát hiện hơn, do vậy có tỉ lệ các bài viết cao hơn.   

Theo các bài báo, người dân và kiểm lâm là các nhóm chủ yếu phát hiện ra sai phạm trong khâu khai thác. Ở khâu vận 
chuyển, nhóm phát hiện là kiểm lâm và an ninh. Hải quan thường phát hiện ra các vụ việc liên quan đến xuất nhập 
khẩu gỗ trái phép. Theo số liệu tổng hợp từ các bài báo, lực lượng an ninh, kiểm lâm và người dân địa phương phát 
hiện ra các vụ vi phạm tương ứng với các tỷ lệ lần lượt là 30%, 15% và 9% trong tổng số bài. Chỉ có 4% số bài đề cập 
đến Hải quan là đầu mối phát hiện ra vụ việc và 6% bài viết đề cập đến lực lượng liên ngành tại địa phương là đầu mối 
phát hiện ra vụ việc. Khoảng 36% số lượng các bài báo không đề cập đến ai là đầu mối phát hiện ra vụ việc. Hình 8 mô 
tả các nguồn phát hiện ra các vụ vi phạm.  

Hình 8. Tỷ lệ các bài báo phân theo nguồn phát hiện vi phạm 
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Đối tượng vi phạm 
Các nhóm đối tượng vi phạm tham gia vào gỗ lậu được mô tả trong Hình 9. Khoảng 4% trong tổng số bài báo đề cập 
đến người dân địa phương là đối tượng vi phạm, chủ yếu là “phá rừng” với mục đích lấy đất sản xuất hoặc lấy gỗ làm 
nhà. Trong các bài báo, người dân vi phạm thường được gọi là “lâm tặc”. Khoảng 32% trong tổng số bài báo đề cập 
đến nhóm vi phạm là người dân bên ngoài cộng đồng4. Bên cạnh đó, hơn 18% tổng số bài báo đề cập đến việc một số 
cán bộ địa phương trực tiếp tham gia vào các vụ vị phạm. Khoảng 25% tổng số bài không nêu rõ đối tượng vi phạm; 
18% số bài đề cập đến việc câu kết giữa các đối tượng như cán bộ, “đầu nậu”5 và người dân địa phương. 

Hình 9. Đối tượng vi phạm tham gia vào gỗ lậu 

 

Loại gỗ và giá trị gỗ lậu 
Theo các bài báo, gỗ lậu tại Việt Nam chủ yếu là các loại gỗ thuộc nhóm I và nhóm II. Trong tổng số bài báo thu thập, 
354 bài báo có ghi nhận khối lượng và chủng loại gỗ, với lượng thống kê lên tới 73.812 m3 và 81% trong số đó thuộc 
nhóm I và nhóm II. Gần 64% (47.193 m3) trong số này là gỗ cẩm lai, giáng hương, gỗ trắc, nghiến, pơ mu và gõ đỏ 
thuộc lại quý hiếm cấm khai thác, vận chuyển và tàng trữ. Hình 10 mô tả chi tiết các loại gỗ khai thác lậu. 

Hình 10. Tỷ lệ gỗ lậu theo phân nhóm 

 

                                                              

4 Trong Báo cáo này, người dân địa phương được hiểu là người dân trong phạm vi một xã. Người ngoài địa phương là những người buôn bán, 
thu mua gỗ ở nơi khác, không thuộc xã nơi gỗ được khai thác, thường liên kết với người dân địa phương để khai thác gỗ. 
5 Đầu nậu được hiểu là những người buôn bán, thu mua gỗ 
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Khoảng 6% trong tổng các bài báo đề cập đến giá trị thị trường của các loại gỗ lậu bị tịch thu, với giá trị khoảng 4.519 
tỷ đồng, tương đương 22 triệu đồng/m3.   

3.3. Nguyên nhân dẫn đến gỗ lậu 
Các bài báo đề cập nhiều nguyên nhân dẫn đến gỗ lậu. Các nguyên nhân này được tổng hợp lại thành các nhóm, bao 
gồm (i) nguyên nhân do con người (cán bộ quản lý, người dân) (ii), do thể chế, chính sách và (iii) do nhu cầu của thị 
trường. Phụ lục 2 mô tả chi tiết về các nguyên nhân này.  

Trong số 507 bài báo đề cập đến nguyên nhân có 71,4% (362 bài) đề cập đến nguyên nhân do cán bộ nhà nước, 
những người trực tiếp thực thi pháp luật tại địa phương. Ngoài ra, có 31,4% (159 bài) trong tổng số 507 bài đề cập 
đến nguyên nhân do người dân, 28% (142 bài) đề cập đến nguyên nhân do thể chế chính sách, 16,6% (84 bài) đề cập 
đến nguyên nhân do thị trường (Hình 11). 

Hình 11. Tỷ lệ các bài báo theo các nhóm nguyên nhân khác nhau 

 

Nguyên nhân do con người 
 

Hình 12. Các nguyên nhân do cán bộ địa phương 
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Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gỗ lậu được các bài báo đề cập nhiều nhất đó là do cán bộ địa 
phương, chủ yếu là lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng thiếu năng lực, nguồn lực, tắc trách và tham nhũng. 
Trong số 362 bài báo có đề cập đến việc cán bộ có liên quan đến gỗ lậu, có đến 43% số bài đề cập đến  nh trạng tham 
nhũng của cán bộ địa phương, 37% số bài đề cập đến việc nhóm này không làm tròn trách nhiệm được giao; khoảng 
20% số bài đề cập đến hạn chế về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ tại địa phương do thiếu kinh phí và nhân lực, 
trong khi diện tích rừng được giao quá lớn, Hình 12 chỉ ra chi tiết các nguyên nhân này. 

Đối với người dân địa phương, tác giả các bài báo cho rằng họ tham gia vào gỗ lậu chủ yếu vì mục đích sinh kế như lấy 
gỗ làm nhà, kiếm  ền duy trì sinh hoạt hàng ngày. Trong số 159 bài báo đề cập đến nguyên nhân do người dân có 78% 
số bài nêu ra nguyên nhân phá rừng để lấy đất sản xuất, 35% lấy gỗ làm nhà, 43% do cần có thu nhập từ gỗ để duy trì 
sinh kế. Có 22% các bài báo nêu ra các nguyên nhân khác như người dân khai thác gỗ lậu để làm giàu, người dân lợi 
dụng các chính sách của nhà nước để khai thác gỗ trái phép6 (Hình 13). 

Hình 13. Tỷ lệ các bài báo đề cập đến nguyên nhân do người dân 

 

Nguyên nhân do thể chế, chính sách 
Thể chế, chính sách không phù hợp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gỗ lậu được các bài báo 
đề cập. Cụ thể, theo các bài báo, một số chính sách đưa ra không hợp lý trong khi quá trình thực thi chính sách lại 
thiếu sự giám sát và hợp tác giữa các cơ quan ban ngành tại địa phương. Trong số 142 bài báo đề cập đến nguyên 
nhân do thể chế, chính sách, có đến 33% số bài đề cập đến vấn đề chính sách đưa ra không hợp lý (ví dụ: chính sách 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giao rừng cho các cơ quan cấp địa phương quản lý nhưng không có kinh phí bảo 
vệ rừng…), 38% đề cập đến vấn đề lỏng lẻo trong khâu giám sát thực thi chính sách, 18% đề cập đến việc thiếu hoặc 
không có sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn gỗ lậu. Khoảng 11% trong số 142 bài 
đề cập đến các nguyên nhân khác như thiếu công cụ hỗ trợ, các hình thức xử phạt chưa nghiêm, chưa dứt điểm, 
không đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng gỗ lậu (Hình 14). 

                                                              

6 Các chính sách như chuyển đổi rừng để xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc 
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Hình 14. Tỷ lệ các bài báo theo nguyên nhân do thể chế chính sách 

 

Nguyên nhân do thị trường 
Nhu cầu cao của thị trường về các sản phẩm gỗ tự nhiên cũng là động lực dẫn đến tình trạng gỗ lậu, đặc biệt trong bối 
cảnh nguồn cung giảm do chính sách đóng cửa rừng của Chính phủ. Có tới 84 bài báo đề cập đến nguyên nhân này, 
trong đó 84%  bài báo cho rằng lợi ích kinh tế do thị trường mang lại là động lực cơ bản dẫn đến  nh trạng gỗ lậu. Chỉ 
có 13% số bài báo đề cập đến cung‐cầu trên thị trường như nguồn cung ứng gỗ giảm hoặc thiếu hụt trong khi nhu cầu 
các sản phẩm gỗ tăng. Có 3% số bài đề cập đến các nguyên nhân khác như tin đồn về nhu cầu, giá cả của gỗ sưa, gỗ 
huê đã gây ra một số vụ khai thác và vận chuyển gỗ trái phép. (Hình 15).  

Hình 15. Tỷ lệ các bài báo theo nguyên nhân do thị trường gây nên 

 

3.4. Giải pháp hạn chế và ngăn chặn tình trạng gỗ lậu 
Một số bài báo có đề cập đến giải pháp nhằm giảm tình trạng gỗ lậu. Giải pháp đưa ra thuộc 2 nhóm chính: (i) giải 
pháp của các cơ quan quản lý đưa ra nhằm hạn chế tình trạng gỗ lậu và (ii) giải pháp do các nhà báo tự đề xuất trong 
bài viết. Trong nghiên cứu này, giải pháp thuộc nhóm (i) được gọi là giải pháp của cơ quan quản lý và nhóm (ii) được 
gọi là giải pháp của nhà báo.  
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Hình 16. Tỷ lệ các bài báo có giải pháp 

 

Trong tổng số 1.315 bài có 57,2% (752 bài) đề cập đến các giải pháp của cơ quan quản lý; chỉ có 1,1% (16 bài) có đề 
xuất giải pháp của các nhà báo để giải quyết tình trạng gỗ lậu. Số bài báo còn lại (chiếm 41,7%) chỉ đơn thuần đưa tin 
mà không đề cập đến bất kỳ một giải pháp nào khác (Hình 16). 

Tất cả các bài báo đề cập đến giải pháp được nhóm thành 3 nhóm chính: (i) giải pháp nhằm nâng cao ý thức và sinh kế 
người dân, (ii) giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ (iii) giải pháp nhằm tăng cường cơ 
chế quản lý (Bảng 3). Phụ lục 3 mô tả chi tiết về các giải pháp này. 

Bảng 3. Số lượng bài báo đề cập đến các giải pháp để hạn chế tình trạng gỗ lậu 
    Số lượng bài Tỷ lệ trong tổng số bài (%) 

    

Giải pháp 
của nhà 

báo 

Giải pháp 
của cơ 

quan 
quản lý 

Tổng số 
bài có giải 

pháp 

Giải pháp 
của nhà 

báo 

Giải pháp 
của cơ 
quan 

quản lý

Tổng số 
bài có giải 

pháp 

Giải pháp đối với người dân 5 302 307 0,4 23,0 23,3 

Giải pháp đối với cán bộ 8 210 218 0,6 16,0 16,6 

Giải pháp về cơ chế 9 469 478 0,7 35,7 36,3 

Giải pháp đối với người dân  
Trong nghiên cứu này, giải pháp đối với người dân được hiểu là các biện pháp, hoạt động được kiến nghị trong các bài 
báo, trong đó đặt người dân làm trọng tâm như thực hiện giao đất giao rừng, giúp cộng đồng hưởng lợi, hỗ trợ tìm 
kiếm sinh kế, nâng cao nhận thức của người dân hoặc sử dụng các công cụ pháp luật đối với người vi phạm. Các nhà 
báo chỉ  đề cập đến giải pháp thuộc nhóm này trong có 5 bài báo (0,4% trong tổng số bài thu thập).  

Trong số 302 bài báo có đề cập đến giải pháp của chính quyền đối với người dân, có đến hơn 71% (215 bài) đề cập 
đến các biện pháp xử lý các vụ vi phạm theo các quy định hiện hành, đây được coi là các biện pháp trước mắt để giải 
quyết tình trạng khai thác và buôn bán gỗ trái phép (Phụ lục 3). 

Có 29% (87 bài) trong số 302 bài đề cập đến các giải pháp dài hạn của cơ quan quản lý như giao rừng cho người dân, 
giúp cộng đồng hưởng lợi, hỗ trợ và cải thiện sinh kế, tuyên truyền nâng cao nhật thức cho người dân.  

Giải pháp đối với cán bộ 
Giải pháp đối với cán bộ bao gồm các kiến nghị như tăng nguồn nhân lực, bổ sung trang thiết bị, hỗ trợ tài chính, nâng 
cao năng lực chuyên môn, nâng cao nhận thức cho cán bộ và các biện pháp xử lý như khiển trách, cách chức, kiểm 
điểm, kỷ luật, đình chỉ công tác, cho thôi việc, bắt giam, khởi tố.  
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Chỉ có 8 bài, tương đương 0,6% tổng số bài thu thập được đưa ra kiến nghị của chính các nhà báo là giải pháp thuộc 
nhóm này. Tuy nhiên, các giải pháp được các nhà báo đưa ra thường không có lí do cụ thể tại sao lại cần có những giải 
pháp đó và cách thức thực hiện các giải pháp đó như thế nào. 

Có 210 bài chiếm 16% tổng số bài thu thập được đề cập đến giải pháp không phải của các nhà báo mà là quan điểm 
của một số cá nhân, cơ quan, tổ chức trong ngành lâm nghiệp, hoặc biện pháp mà chính quyền địa phương đang thực 
thi. Trong số 210 bài có 72,8% (153 bài) đề cập đến các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật như kiểm điểm, kỷ 
luật, cảnh cáo, khiển trách, cách chức, đình chỉ công tác, điều tra, bắt giam, khởi tố, truy tố, phạt tù. Đây được coi là 
các biện pháp của cơ quan thi hành pháp luật nhằm chỉnh đốn đội ngũ cán bộ. Có 83 bài báo (40% trong tổng số 210 
bài) đề cập đến các biện pháp mang tính lâu dài hơn như nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức, tăng cường và kiện 
toàn đội ngũ cán bộ. 

Giải pháp về cơ chế 
Giải pháp về cơ chế bao gồm các giải pháp nhằm tăng cường cơ chế giám sát, phối hợp giữa các cơ quan, khuyến 
khích, khen thưởng, xây dựng chính sách mới. 

Trong tổng số các bài báo thu thập được chỉ có 9 bài (0,7% trong tổng số bài) đề xuất các giải pháp do các nhà báo đưa 
ra nhằm cải thiện cơ chế, chính sách hiện tại, trong đó có 6 bài kiến nghị thành lập lực lượng cảnh sát bảo vệ rừng, cần 
có phương án khai thác rừng hợp lý thay vì việc đóng cửa rừng tự nhiên như hiện nay, hay khuyến khích sản xuất và 
sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm gỗ. 

Có 469 bài đề cập đến các giải pháp do cơ quan quản lý đưa ra nhằm cải thiện cơ chế, chính sách, trong đó chủ yếu là 
các biện pháp như xử lý các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật và phối hợp các cơ quan ban ngành trong bảo vệ 
rừng. Trong số 469 bài, có trên 75% số bài đề cập đến các biện pháp như kiểm tra, điều tra, lập biên bản, thành lập 
đoàn kiểm tra, thu giữ, tịch thu, bàn giao cho kiểm lâm và bán đấu giá gỗ lậu. Các biện pháp giải quyết theo hướng dài 
hạn như xây dựng cơ chế giám sát, tăng cường phối hợp giữa các ban ngành và khuyến khích khen thưởng được đề 
cập ít hơn, chiếm 26,6% trong tổng số 469 bài đề cập.  

3.5. Một số kết quả chính từ phân tích định lượng 
• Có mối tương quan tỷ lệ thuận giữa số lượng bài báo viết về chủ đề gỗ lậu và diện tích rừng tự nhiên, với tần 

suất các bài báo cao ở các địa phương nơi có các diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.  
• Chủng loại gỗ lậu chủ yếu thuộc nhóm I và nhóm II, bao gồm các loại gỗ quý hiếm, có giá trị thị trường cao.  
• Số lượng bài báo đề cập đến gỗ lậu trong khâu chế biến thấp hơn hẳn so với các khâu khác như khai thác, 

vận chuyển và buôn bán. Kết quả này không nhất thiết phản ánh tình trạng gỗ lậu trong khâu chế biến nhỏ 
mà đơn thuần phản ánh mức độ tiếp cận nguồn thông tin trong khâu chế biến khó khăn hơn so với các khâu 
khác của chuỗi cung.  

• Nhiều nhóm đối tượng tham gia vào gỗ lậu, trong đó người dân và kiểm lâm thường tập trung ở khâu khai 
thác; kiểm lâm, an ninh và lực lượng liên ngành ở khâu vận chuyển và buôn bán; hải quan thường tập trung 
vào các vụ xuất ‐ nhập khẩu xuyên biên giới.  

• Đối tượng vi phạm thuộc khâu khai thác, vận chuyển và buôn bán chủ yếu là do người ngoài địa phương, câu 
kết với các cơ quan quản lý như kiểm lâm địa bàn, an ninh, quản lý thị trường. Người dân địa phương tham 
gia vào gỗ lậu, chủ yếu với mục đích tạo và duy trì sinh kế. 

• Một số cán bộ nhà nước liên quan đến vấn đề gỗ lậu thể hiện tình trạng tham nhũng, thiếu tinh thần trách 
nhiệm và thiếu năng lực trong việc quản lý và bảo vệ rừng.  

• Các cơ chế chính sách bảo vệ rừng hiện tại chưa hợp lý, thiếu giám sát trong việc thực thi chính sách và thiếu 
sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ lậu.  

• Nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm gỗ từ rừng tự nhiên cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
gỗ lậu 
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• Ít bài báo đề cập đến giải pháp nhằm giảm thiểu gỗ lậu. Các bài có đề cập thì thường không đưa ra cơ sở và 
cách thức thực hiện của các giải pháp đó? Các giải pháp thường tập trung đề cập đến các biện pháp của cơ 
quan quản lý đang áp dụng mà không đưa ra các giải pháp về cơ chế mang tính chất dài hạn. 

Các bài báo về đề tài gỗ lậu đã phần nào mô tả được thực trạng gỗ lậu tại Việt Nam thông qua nguồn thông tin từ địa 
phương. Các thông tin này ít được kiểm chứng, có đưa ra nguyên nhân nhưng chưa đề xuất được các giải pháp cụ thể, 
khả thi nhằm ngăn chặn gỗ lậu. Với thực trạng như vậy, đóng góp của báo chí đối với vấn đề gỗ lậu hiện nay mới chỉ 
dừng lại ở việc cung cấp thông tin, chưa thể hiện rõ nét vai trò phản biện xã hội để góp phần xây dựng, hoàn thiện và 
thực thi chính sách lâm nghiệp, bảo vệ rừng nói chung và phòng chống gỗ lậu nói riêng.  

Mặc dù có tiềm năng và khung pháp lý hiện tại cho phép các cơ quan báo chí tham gia mạnh mẽ vào quá trình hình 
thành và thực thi chính sách. Tại sao vai trò của báo chí đặc biệt trong mảng phòng chống gỗ lậu lại hạn chế như hiện 
nay? Tại sao báo chí chỉ dựa chủ yếu vào nguồn thông tin từ địa phương? Tại sao báo chí mới chỉ dừng lại ở mức độ 
mô tả các vụ việc mà thiếu những bài bình luận, đưa ra thông tin sâu, bao gồm cả những thông tin phân tích nguyên 
nhân dẫn đến vụ việc? Tại sao các bài báo hạn chế đưa ra các cơ chế kiến nghị nhằm cải thiện tình hình và nếu có đưa 
ra thì chỉ là những kiến nghị mang tính chất tình thế, không phải là những giải pháp mang tính lâu dài, giải quyết được 
tận gốc rễ của vấn đề? Dựa trên các thông tin định tính, Phần 4 dưới đây sẽ giải đáp các câu hỏi trên. Kết quả của 
phần 4 chỉ ra quy trình sản xuất một bài báo, các khó khăn trong tiếp cận với chủ đề gỗ lậu và một số bất lợi khác có 
vai trò quan trọng trong việc tạo ra các kết quả như đã trình bày trong phần định lượng. 
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4. Phân tích định tính 

4.1. Quy trình sản xuất một bài báo  
Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, quy trình sản xuất một bài báo thường bao gồm 4 bước: Xác định đề tài, thu 
thập thông tin, viết bài và xuất bản (Hình 17). 

Hình 17. Quy trình chung sản xuất một bài báo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Khâu xác định đề tài: Thông thường các phóng viên sẽ là người xác định các đề tài. Đề tài sau đó được gửi đến ban 
biên tập. Trưởng ban biên tập là người quyết định đề tài có được lựa chọn hay không. Nếu đề tài được lựa chọn, tùy 
theo thể loại bài viết (ví dụ tin tức, phóng sự điều tra) bài viết sẽ được xác định kinh phí và địa phương cần điều tra.  

Thu thập thông tin: Sau khi ban biên tập đồng ý với đề tài và phê duyệt các nội dung đề xuất, phóng viên sẽ tiến hành 
thu thập thông tin để viết bài. 

Viết bài: Bài viết có thể được hình thành sau khi thu thập thông tin hoặc trong quá trình phóng viên khảo sát thực địa. 
Phóng viên thường sẽ viết bài tùy thuộc vào hạn mức, được dựa trên thể loại bài viết (tin tức, phóng sự điều tra hay 
bình luận phân tích) được quyết định với trưởng ban biên tập. Một số tờ báo có định mức cho phóng viên 1 bài/ngày 
đối với thể loại tin tức, 1 bài/tuần đối với chủ đề phóng sự. Với mức quy định này, một phóng viên mỗi năm sẽ có tối 
đa 52 bài phóng sự, còn lại chủ yếu là các bài thuộc thể loại tin tức.  

Đăng bài: Sau khi hoàn thiện, phóng viên gửi bản thảo cho cán bộ phụ trách (có thể là trưởng hoặc phó bộ phận nơi 
phóng viên công tác). Nếu được thông qua, bản thảo sẽ được gửi cho ban biên tập. Hiện một số tờ báo điện tử không 
có trưởng hoặc phó các bộ phận thì bài viết được gửi thẳng lên ban biên tập. Nếu chất lượng bài viết chưa đạt tiêu 
chuẩn, ban biên tập sẽ yêu cầu phóng viên sửa  lại hoặc trực  ếp can thiệp chỉnh sửa bài viết. Khi bài viết đạt tiêu 
chuẩn, ban biên tập sẽ gửi bài cho ban thư ký tòa soạn. Sau khi ban thư ký phê duyệt, bài viết sẽ được gửi cho tổng 
biên tập duyệt trước khi xuất bản (Hình 17).  

Phóng viên Ban biên tập 

Trưởng ban 
(Phó ban) 

Ban thư ký  

Tổng biên tập

1 

2 

3 

Đề tài

Bài viết 

Thu thập 
thông tin

Đăng báo 4 
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Với quy trình như vậy, một bài viết không đơn thuần chỉ do tác giả thực hiện mà chịu tác động ở nhiều khâu khác 
nhau trong quy trình từ xác định chủ đề đến đăng tải bài viết.  

4.2. Các khó khăn cơ bản trong thực hiện bài viết về gỗ lậu 
Theo ý kiến các nhà báo, với quy trình làm báo nói chung như trên, việc thu thập thông tin và viết bài về gỗ lậu gặp 
nhiều khó khăn hơn so với các chủ đề khác vì phóng viên thiếu kiến thức và thiếu sự trợ giúp của các chuyên gia lâm 
nghiệp.  

Khó khăn trong thu thập thông tin: “Cái khó nhất của chủ đề gỗ lậu là nguồn tin”, một nhà báo cho biết. Nguồn thông 
tin đầu vào cho bài viết bao gồm hội nghị, hội thảo và thông tin từ địa phương. Thông tin từ hội nghị, hội thảo chủ yếu 
là các thông tin liên quan đến các cơ chế chính sách của nhà nước; thông tin về các vụ việc gỗ lậu chủ yếu được thu 
thập từ địa phương thông qua mạng lưới cộng tác viên và phóng viên thường trú. Tại cuộc thảo luận nhóm với các 
nhà báo ngày 24/10/2014, các nhà báo tham gia cho rằng khoảng 70‐80% nguồn tin cho các bài viết về chủ đề gỗ lậu 
hiện tại được thu thập từ các hội nghị hội thảo, trong số đó có 70% là từ các cuộc hội thảo do các cơ quan quản lý tổ 
chức.  

Thông tin về gỗ lậu từ địa phương thu thập từ các cơ quan kiểm lâm, UBND xã và người dân địa phương. Tuy nhiên, 
kiểm lâm và UBND xã thường không cung cấp thông tin cho báo chí về các vụ phá rừng và gỗ lậu, bởi cung cấp các 
thông tin này đồng nghĩa với việc chỉ ra các yếu kém trong khâu quản lý của các cơ quan này. Một nhà báo cho biết: 
“Kiểm lâm và chính quyền xã sẽ không tố cáo mất rừng, phá rừng vì xã và kiểm lâm chịu trách nhiệm bảo vệ rừng. Nếu 
tố cáo mất rừng, phá rừng tức là tố cáo chính mình à? Làm như vậy thì xã và kiểm lâm bị phê bình, thậm chí mất hết 
cơ hội. Có thể có cán bộ có lương tâm nhưng không dám tố cáo.” Theo các nhà báo, trong một số trường hợp đặc biệt 
thì một số cán bộ/cơ quan quản lý cung cấp thông tin cho báo chí, tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi các các nhân, tổ 
chức hoặc địa phương cạnh tranh lẫn nhau về mặt lợi ích7.   

Do cư trú tại địa phương, phóng viên thường trú các báo Trung  ương và phóng viên thuộc các báo địa phương (báo 
tỉnh) có điều kiện tiếp cận với nguồn thông tin thực địa nhiều hơn so với phóng viên không cư trú tại địa phương. Tuy 
nhiên, báo địa phương là cơ quan trực thuộc tỉnh, do vậy thường không viết bài không tốt về địa phương của mình. 
Trong khi đó, vai trò của phóng viên thường trú là đưa tin về các hoạt động tại địa phương. Tin cần phải đưa hàng 
ngày và do vậy hầu như phóng viên thường trú không có các bài viết sâu đòi hỏi nhiều thời gian. Theo một nhà báo: 
“Chỉ chạy tin [hàng ngày] đã đủ chết rồi… làm gì còn thời gian mà viết bài chuyên sâu.” 

Điều này có nghĩa việc tác nghiệp của các nhà báo về chủ đề gỗ lậu tại cấp địa phương thường rất khó nhận được sự 
phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan chức năng địa phương. Nói cách khác, thông tin gỗ lậu từ địa phương chủ yếu do 
người dân địa phương cung cấp thông qua mạng lưới kết nối mà phóng viên tự thiết lập. Trong quá trình phỏng vấn, 
nhiều phóng viên đề cập đến sự cần thiết phải hình thành mạng  lưới thông tin tại các địa phương nhằm thu thập 
thông tin đầu vào cho các bài viết. Một nhà báo nói: “Không có mối quan hệ chân rết với các địa phương thì không thể 
có được thông tin để viết bài.” Điều này cũng có nghĩa rằng thông tin về gỗ lậu rất khó có cơ hội được kiểm chứng. 
Một phóng viên khác chia sẻ: “Có những địa bàn xảy ra khai thác gỗ lậu, để đến được địa bàn phải mất cả ngày đi bộ 
đường rừng. Đến nơi thì chẳng còn gì, làm sao mà kiểm chứng được.”  

Rủi ro khi viết bài về gỗ lậu. Các nhà báo viết về gỗ lậu có thể gặp phải một số rủi ro trong quá trình tác nghiệp, do chủ 
đề này có động chạm đến lợi ích của nhiều cá nhân. Theo phỏng vấn trực tiếp nhà báo, cán bộ quản lý Trung tâm 
Truyền thông Môi trường (MEC), hiện nay chủ đề mà nhà báo bị hành hung nhiều nhất là phòng chống tham nhũng và 
bảo vệ tài nguyên môi trường, trong đó có chủ đề gỗ lậu. Thông tin phỏng vấn sâu với các nhà báo cho thấy khung 
pháp lý hiện hành để bảo vệ các nhà báo hiện nay còn yếu. Hầu hết trong tất cả các luật hiện nay chưa có cơ chế nào 
đủ mạnh để bảo vệ nhà báo. Ví dụ, theo Bộ Luật Hình sự, Điều 207, quy định các hành vi chống người thi hành công 
vụ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà báo không phải là công vụ do vậy không được pháp luật bảo vệ theo cơ chế này. Trong 

                                                              

7 Ý muốn đề cập đến các nhóm không chính thức ví dụ: nhóm lợi ích 
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khi đó, Hội Nhà báo cũng chưa phát huy được vai trò bảo vệ thành viên của mình. Điều này làm nhụt chí một số nhà 
báo khi tham gia vào đề tài gai góc này. 

Bên cạnh đó, việc khó kiểm chứng thông tin do hạn chế trong tiếp cận địa bàn như đề cập ở trên đặt các nhà báo viết 
về đề tài gỗ lậu trước rủi ro về mặt pháp lý. Thông tin chia sẻ từ các nhà báo cho thấy nếu thông tin trong bài đăng báo 
không chính xác nhà báo có thể bị kiện và bị khởi tố. 

Thu hút độc giả: Số lượng độc giả là một trong những lý do quan trọng để ban biên tập quyết định chủ đề bài viết, bởi 
điều này có tác động trực tiếp đến nguồn thu của tờ báo, đặc biệt đối với các báo điện tử trong bối cảnh số lượng độc 
giả có vai trò quyết định tới sự sống còn của tờ báo. Chủ đề gỗ lậu có tính chuyên biệt nên lượng độc giả thấp, thường 
là những người làm trong ngành lâm nghiệp, người dân ở các tỉnh và vùng nông thôn; độc giả thành thị thường chiếm 
tỷ lệ thấp. Một nhà báo đưa ra so sánh khi viết bài trên báo mạng: “Nếu viết về sự việc một cây xăng cháy, hay một vụ 
gây rối tôi có thể có 10.000 lượt độc giả, trong khi đó nếu viết về chủ đề gỗ lậu chắc chỉ có vài chục độc giả”. Một ví dụ 
khác về mối quan hệ giữa chủ đề và lượng độc giả: “Bài viết về “hàng hiệu” tạo được hiệu ứng rất gần đối với độc giả, 
trong khi bài viết về “gỗ lậu” lại rất xa độc giả. Đối với các báo mạng,  mục đích chính là câu view, do vậy chắc chắn họ 
không lựa chọn chủ đề gỗ lậu vì lượng view sẽ không cao”. Điều này cũng lý giải vì sao số lượng các bài viết về gỗ lậu 
không cao. 

Hạn chế nguồn kinh phí: Kinh phí làm báo được cung cấp từ 3 nguồn chính: ngân sách nhà nước, bán báo và quảng 
cáo. Những tờ báo có nguồn ngân sách nhà nước (ví dụ: Báo Nông nghiệp Việt Nam) thì không bị sức ép quá nhiều 
trong việc tạo nguồn thu và chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo cơ quan chủ quản. Những tờ báo có nguồn 
kinh phí huy động chủ yếu từ bán báo và quảng cáo (ví dụ: Tuổi Trẻ, VnExpress, Dân Trí) thì thường tập trung vào các 
đề tài được nhiều độc giả quan tâm. Đặc tính của nguồn ngân sách này quyết định đến các chủ đề và định hướng của 
từng tờ báo. Trong bối cảnh nguồn kinh phí như vậy, chủ đề gỗ lậu thường là chủ đề không được ưu tiên.  

Bên cạnh đó, hạn chế về nguồn kinh phí cũng tác động trực tiếp đến tần xuất các bài mang tính chất phân tích sâu 
thuộc thể loại phóng sự điều tra. Một nhà báo chia sẻ những khó khăn, bao gồm cả những chi phí về tài chính mà các 
nhà báo này phải bỏ ra khi thực hiện các bài phóng sự về chủ đề gỗ lậu. “Làm vụ gỗ lậu tại Sơn Đông, Quảng Ninh tôi 
phải đi 240 km miền núi, tự tôi phải bỏ ra toàn bộ chi phí, xe tự đi, xăng tự lo, ăn uống ngủ nghỉ tự lo. Tổng thời gian 
mất 3 ngày, 1 đôi giày tôi mua 2,6 triệu nát bươm. Sau khi đăng bài, nhuận bút 1,2 triệu thử hỏi lợi ích ở đâu ra [khi 
thực hiện các bài điều tra kiểu này]”? Nhà báo này cũng cho biết ở một số báo tiền nhuận bút trả cho tác giả đối với 
mỗi bài phóng sự là 250.000 đồng, số tiền này bao gồm tất cả các loại chi phí liên quan đến quá trình tác nghiệp; số 
tiền này “không đủ uống cà phê” theo lời của nhà báo này.   

Nhuận bút các tòa soạn trả cho phóng viên đối với từng thể loại bài viết cũng tác động trực tiếp đến lựa chọn của nhà 
báo với thể loại bài viết. Thông thường, các tòa soạn trả nhuận bút khoảng 1,2‐1,5 triệu đồng cho mỗi bài phóng sự 
điều tra và 400‐500 ngàn đồng cho mỗi bài thể loại tin tức. Một bài phóng sự cần khoảng 1 tuần cho tác nghiệp và viết 
bài, trong đó một bài tin tức thường mất 1 ngày. Như vậy, xét về thu nhập, viết bài phóng sự không đem lại hiệu quả 
so với viết bài thể loại tin.  

Hạn chế trong mối quan hệ: Để có tư liệu viết bài phóng viên cần phải có mối quan hệ tốt với nguồn cung cấp thông 
tin như từ người dân, cán bộ địa phương như kiểm lâm địa bàn hay cán bộ thôn, xã.  Một nhà báo chia sẻ: “Tôi phải có 
mạng lưới chân rết với địa phương, có việc gì là họ gọi điện ngay cho mình. Nếu không làm vậy thì lấy đâu ra thông 
tin.” Thiếu mạng lưới cung cấp thông tin từ địa phương các nhà báo không có nguồn thông tin đầu vào để viết bài.  

Hạn chế về chuyên môn: Các phóng viên hiện nay chủ yếu là những người có chuyên ngành từ ngôn ngữ, văn hóa và 
nghiệp vụ báo chí. Tại các tòa soạn, thông thường mỗi phóng viên được phân công phụ trách một số mảng rộng như 
nông nghiệp, kinh tế, chính trị, pháp luật, đời sống hoặc xã hội. Với phổ công việc rộng, phóng viên thường phải tự tìm 
hiểu kiến thức về chuyên ngành được phân công. Tuy nhiên, hầu hết các phóng viên không có đủ thời gian và công 
sức để thu thập các kiến thức chuyên môn sâu trong mỗi chuyên ngành. Thông thường khi viết bài, nhiều phóng viên 
phải dựa vào hệ thống chuyên gia. Tuy nhiên, mảng đề tài về gỗ lậu lại không có nhiều chuyên gia, do vậy phóng viên 
thiếu thông tin đầu vào cho các bài báo. Một nhà báo cho biết: “Chủ đề gỗ lậu viết rất khó. Phóng viên chẳng biết thế 
nào là gỗ lậu. Để biết chính xác gỗ lậu hay không cần phải hiểu rất rõ về chính sách, nhưng làm sao mà biết hết được 
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chính sách nào có đề cập đến vấn đề này… Viết linh tinh, không đúng không cẩn thận lại bị kiện.” Một nhà báo khác 
cũng cho biết: “Nếu viết về mảng tài chính ngân hàng chẳng hạn, chuyên gia rất dễ, gọi một cú điện thoại là xong 
thông tin. Viết về gỗ lậu biết tìm đâu ra chuyên gia.” Thiếu chuyên gia làm hạn chế thông tin và điều này trực tiếp ảnh 
hưởng đến số lượng và thể loại bài viết về chủ đề này. 

Đòi hỏi nhiều thời gian: Các tòa soạn thường có định mức về thời gian cho các nhà báo. Ví dụ mỗi ngày phóng viên 
phải hoàn thành được một bài tin tức, mỗi tuần phải hoàn thành một bài phóng sự. Với yêu cầu như vậy, các phóng 
viên thường bị áp lực về thời gian, đặc biệt những bài phóng sự, đòi hỏi nhiều thời gian cho tác nghiệp. Một nhà báo 
chia sẻ: “Một ngày mà không ra được một bài báo [thể loại tin tức] thì cơ quan tôi đuổi cổ.” Yêu cầu và sức ép về mặt 
thời gian cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn của các nhà báo trong việc chọn thể loại bài viết.  

Đặc tính vùng miền: Các cơ quan báo chí hiện nay bao gồm các báo trung ương và báo địa phương (báo tỉnh). Báo 
trung ương đưa tin trên phạm vi toàn quốc; báo địa phương tập trung đưa tin trong phạm vi một tỉnh, nơi báo hoạt 
động. Một số báo có văn phòng chính tại các thành phố lớn và văn phòng thường trú, văn phòng đại diện tại một số 
tỉnh, thành khác hoặc có mạng lưới cộng tác viên tại địa phương.  

Báo chí địa phương là cơ quan của Đảng nằm dưới sự quản lý trực tiếp của tỉnh và vai trò quan trọng nhất là đưa tin 
về các hoạt động diễn ra trong tỉnh. Với đặc điểm này, phóng viên các báo địa phương thường tập trung vào việc cung 
cấp thông tin và không có các bài chuyên sâu. Bên cạnh đó, do chịu sự quản lý của tỉnh, các báo địa phương thường có 
xu hướng không đưa các bài viết mang  nh tiêu cực, bao gồm cả chủ đề gỗ  lậu, xảy ra trong phạm vi địa phương 
mình. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tần suất và thể loại các bài báo về chủ đề gỗ lậu được phản ánh bởi các báo 
địa phương. 

Những đặc điểm nêu trên đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự lựa chọn của phóng viên, nhà báo về chủ đề, thể loại bài 
viết. Bên cạnh đó, các yếu tố như đặc tính vùng miền cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo ra bức 
tranh về gỗ lậu thể hiện trên báo chí như hiện nay. Bảng 4 tóm tắt các khác biệt chính trong các thể loại bài viết khác 
nhau.  

Bảng 4. Sực khác nhau giữa các thể loại bài viết 
Nội dung Tin tức Phóng sự điều tra Bình luận phân tích 

Nguồn thông tin Đa phần được cung cấp 
bởi nguồn thông tin thứ cấp 
như hội thảo, hội nghị 

Phóng viên tự tiến hành điều 
tra, kết hợp với các nguồn 
thông tin khác 

Phóng viên tự tiến hành điều 
tra, kết hợp phỏng vấn 

Nội dung bài viết Chủ yếu cung cấp thông tin, 
đưa tin về một vụ việc cụ 
thể 

Bài viết dựa trên các thông tin 
thu thập từ thực tế, với các 
bằng chứng cụ thể 

Bài viết dựa trên các thông tin 
thu thập từ thực tế, với các 
bằng chứng cụ thể và phân 
tích và bình luận, có thể kết 
hợp với các ý kiến bên ngoài 
(ví dụ từ chuyên gia, cơ quan 
quản lý) 

Thời gian hoàn thành bài báo  Thông thường 1 ngày Thông thường 1 tuần 1-2 tuần 

Tiền thù lao/bài 200-500 ngàn đồng 1,2 – 1,5 triệu đồng 1,2 – 1,5 triệu đồng 

Yêu cầu từ nhà báo  Không yêu cầu chuyên môn 
sâu. Hầu hết là các phóng 
viên trẻ, không đòi hỏi nhiều 
kinh nghiệm và mối quan hệ 
rộng 

Đòi hỏi chuyên môn sâu về 
chủ đề; cần có kinh nghiệm 
và mạng lưới quan hệ tốt để 
tiếp cận thông tin; cần có 
đam mê với chủ đề 

Đòi hỏi chuyên môn sâu về 
chủ đề, có kinh nghiệm và 
mạng lưới quan hệ để tiếp 
cận thông tin, có đam mê. Có 
kiến thức sâu để có thể đưa 
ra những nhận định và quan 
điểm riêng của mình về chủ 
đề 
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5. Gỗ lậu qua góc nhìn báo chí: Hạn chế và méo mó thông tin 

5.1. Gỗ lậu qua báo chí: Thiếu và yếu về thông tin  
Con số trên 1.300 bài báo viết về chủ đề gỗ lậu trong 3 năm (2011‐2013) thu thập được từ các báo được lựa chọn cho 
thấy các cơ quan báo chí đã có sự quan tâm lớn  đối với chủ đề gỗ lậu. Tần suất xuất hiện các bài báo có liên quan trực 
tiếp đến phân bố và diện tích rừng tại các địa phương. Gỗ lậu thường xảy ra ở những địa phương nơi còn có các diện 
tích rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, với các loại gỗ khai thác là các loài gỗ quý, có giá trị thị 
trường cao. Các bài báo viết về gỗ lậu cũng tập trung chủ yếu vào các khâu như khai thác, vận chuyển mà ít phản ánh 
sai phạm ở các khâu chế biến, thương mại. Theo các bài báo, gỗ lậu tồn tại bởi những hộ dân nghèo sống gần rừng 
cần nguồn thu từ gỗ để duy trì sinh kế. Gỗ lậu cũng tồn tại bởi một số cán bộ địa phương không làm tròn trách nhiệm 
của mình, thông đồng với các đối tượng tham gia vào gỗ lậu nhằm hưởng lợi cá nhân. Theo các bài báo, gỗ lậu cũng 
tồn tại bởi các cơ quan chức năng thiếu nguồn lực về con người và tài chính cho hoạt động bảo vệ rừng. Nhu cầu thị 
trường cao về các sản phẩm gỗ tự nhiên cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tồn tại gỗ lậu.  

Mặc dù báo chí đã thể hiện sự quan tâm lớn đến chủ đề gỗ lậu, nhưng thông tin về chủ đề này thể hiện trên báo chí 
vẫn còn thiếu và yếu. Các thông tin đưa ra thường chỉ là mô tả sự việc; số lượng các bài mang tính chất phân tích 
chuyên sâu như phóng sự điều tra và bình luận còn hạn chế. Số lượng các bài báo đưa ra kiến nghị để làm giảm thiểu 
hoặc chấm dứt tình trạng gỗ lậu hiện nay thấp. Đối với các bài có đề cập đến giải pháp, các giải pháp được đưa ra 
thường dựa vào kiến nghị của các cơ quan quản lý, như tăng cường thực thi lâm luật, xử lý đối tượng vi phạm.  

Cụ thể, các bài báo chưa phản ánh được một cách đầy đủ về sự phức tạp của chủ đề gỗ lậu về các khía cạnh như quy 
mô, địa bàn phân bố, các khâu vi phạm; nguyên nhân dẫn đến gỗ lậu cũng như các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng 
gỗ lậu. Nghiên cứu thực địa về gỗ lậu của các tác giả như Pamela McElwee (2004), Hoàng Cầm (2011), Thomas Sikor 
và Tô Xuân Phúc (2011) đã chỉ ra rằng trên thực tế bức tranh gỗ  lậu còn phức tạp hơn rất nhiều. Nghiên cứu của 
McElwee và Hoàng Cầm chỉ ra rằng để hiểu rõ bản chất của “gỗ lậu” chúng ta cần phải hiểu rõ lịch sử sử dụng, quản lý 
đất đai và tài nguyên thiên nhiên của các cộng đồng dân tộc và quá trình Chính phủ thực hiện việc quốc hữu hóa tài 
nguyên thiên nhiên trên phạm vi cả nước sau khi dành độc lập. Cụ thể, việc quốc hữu hóa tài nguyên đã biến một số 
hoạt động sử dụng tài nguyên như canh tác, khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ của các cộng đồng dân tộc trở thành bất 
hợp pháp. Tương tự, Thomas Sikor và Tô Xuân Phúc khi nghiên cứu về gỗ lậu đã chỉ ra rằng cần có cách nhìn khách 
quan và công bằng hơn về người dân địa phương khi họ tham gia vào gỗ lậu. Mặc dù thông thường những người dân 
địa phương chính là nhóm đầu tiên trong chuỗi gỗ lậu và trong nhiều trường hợp báo chí gọi họ với cái tên “lâm tặc”, 
nhiều người trong số họ thực chất chỉ là những người làm thuê; những người quyết định sự hình thành và phát triển 
của chuỗi gỗ lậu chính là những đầu nậu và một số cán bộ địa phương thông đồng. Kết quả là tuy người dân đóng vai 
trò quan trọng trong chuỗi cung, lợi ích mà họ thu được từ gỗ lậu nhỏ hơn rất nhiều so với lợi ích mà đầu nậu và các 
cán bộ tham gia, bao gồm cả nhóm cán bộ có nhiệm vụ bảo vệ rừng nhận được.  

5.2. Gỗ lậu qua báo chí: Méo mó về thông tin, hạn chế về giải pháp 
Mặc dù người dân địa phương đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung gỗ lậu, gắn người dân với hình ảnh “lâm tặc” 
có thiên hướng đỗ lỗi cho người dân là nhóm đối tượng chủ yếu gây ra gỗ lậu. Báo cáo này không có ý định phủ nhận 
vai trò của người dân trong các đường dây gỗ lậu, tuy nhiên thiên hướng đổ lỗi người dân thông qua việc gắn họ với 
hình ảnh “lâm tặc” làm lệch lạc và méo mó thông tin. Cụ thể, gắn hình ảnh “lâm tặc” với người dân đã biến họ thành 
nhóm “tội đồ” và cách ly họ với thực tế rằng họ thực chất chỉ là những người làm thuê cho những nhóm người khác. 
Dùng hình ảnh “lâm tặc” để miêu tả người dân tham gia vào gỗ lậu cũng làm lu mờ những khó khăn trong cuộc sống 
của nhiều người dân, những người đã, đang và sẽ còn tiếp tục phải gắn kết cuộc đời của họ với gỗ lậu bởi đó là một 
trong những nguồn sinh kế quan trọng của họ, đặc biệt trong bối cảnh thiếu vắng những nguồn sinh kế thay thế. Các 
bài báo tập trung vào người dân là “lâm tặc” cũng vô tình định hướng và điều chỉnh sự chú ý của độc giả tới các nhóm 
đối tượng khác, như đầu nậu hoặc cán bộ địa phương tham gia vào gỗ lậu – là các nhóm có vai trò chính trong việc 
hình thành, duy trì và phát triển của các đường dây gỗ lậu. Bên cạnh đó, kết tội những người dân vi phạm pháp luật 
bảo vệ rừng đang được thực thi mà không quan tâm đến lịch sử sử dụng tài nguyên, đặc biệt ở những cộng đồng có 
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tập quán từ xa xưa coi rừng là tài sản của cộng đồng, hay những nơi mà chính sách trước đây đã cho phép người dân 
được sử dụng hợp pháp tài nguyên rừng làm cho người dân bị đối xử không công bằng. Nói cách khác, việc gắn kết 
trực tiếp người dân với hình ảnh “lâm tặc” trong một số trường hợp không những thể hiện sự hạn chế về mặt thông 
tin trong các bài báo mà còn làm lệch lạc hay méo mó về thông tin, bao gồm thông tin có liên quan đến vai trò của 
người dân trong các chuỗi cung gỗ lậu. 

Do nhìn nhận người dân/“lâm tặc” là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến gỗ lậu, các bài báo đưa ra kiến 
nghị  chủ yếu tập trung theo hướng siết chặt các cơ chế chính sách nhằm hạn chế và chấm dứt tình trạng gỗ lậu. Theo 
các bài báo này, để thực hiện được việc siết chặt các cơ chế chính sách đòi hỏi Chính phủ đầu tư thêm nguồn lực con 
người và vật chất cho lực lượng bảo vệ rừng, đặc biệt ở cấp địa phương. Hầu hết các kiến nghị này đều dựa trên các ý 
kiến của cơ quan quản lý mà không phải là các ý kiến của các nhà nghiên cứu độc lập hay các tổ chức dân sự xã hội. 
Mặc dù một số kiến nghị được dựa trên ý kiến của cơ quan quản lý được đưa ra trong các bài báo có thể góp phần 
làm giảm tình trạng gỗ lậu, tuy nhiên các kiến nghị mới chỉ phản ánh được ý nguyện của các nhà quản lý do vậy chưa 
hoàn thiện và sẽ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Khi nghiên cứu về chuỗi gỗ lậu tại Việt Nam, Thomas Sikor 
và Tô Xuân Phúc (2011) đã chỉ ra rằng trong bối cảnh các cơ chế thực thi pháp luật đặc biệt tại cấp địa phương còn 
lỏng lẻo và một số cán bộ địa phương phụ trách công tác bảo vệ rừng còn trực tiếp tham gia vào đường dây gỗ lậu 
thông qua việc làm ngơ hoặc thậm chí bảo kê cho gỗ lậu, việc tăng cường nguồn lực con người và tài chính cho các lực 
lượng bảo vệ rừng không những không giải quyết được tình trạng gỗ lậu mà còn có thể tạo thêm cơ hội tham nhũng 
cho một số cán bộ phụ trách bảo vệ rừng và thúc đẩy tình trạng gỗ lậu. Các tác giả này kiến nghị rằng tình trạng gỗ lậu 
có thể được giải quyết triệt để thông qua việc tăng cường thực thi pháp luật đặc biệt ở cấp địa phương kết hợp với 
trao quyền gắn liền với lợi ích cho cộng đồng dân cư sống cạnh rừng. Các kiến nghị này có tính khác biệt rất lớn so với 
kiến nghị được đưa ra bởi các nhà báo. Nói cách khác, do dựa trên các thông tin chưa hoàn thiện, kiến nghị nhằm giải 
quyết gỗ lậu được đưa ra trong các bài báo thường hạn chế trong việc giải quyết triệt để vấn đề.   
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6. Gỗ lậu qua góc nhìn của báo chí: thực trạng và những tồn tại 
Thời gian vừa qua báo chí đã góp phần không nhỏ trong việc cung cấp thông tin, phản ánh thực trạng khai thác, vận 
chuyển, chế biến và thương mại gỗ lậu. Bên cạnh đó, báo chí cũng tập trung vào một số vụ việc cụ thể, chỉ ra nguyên 
nhân dẫn đến gỗ lậu và đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết gỗ lậu. Thông tin của báo chí là một trong 
những kênh thông tin quan trọng góp phần cải thiện nhận thức xã hội về vấn đề gỗ lậu, thông qua đó nâng cao ý thức 
bảo vệ rừng, phòng chống gỗ  lậu của người dân. Bên cạnh đó, báo chí trực tiếp tham gia vào bảo vệ rừng, phòng 
chống gỗ lậu thông qua việc chỉ ra các vụ vi phạm, làm bằng chứng cho các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các đối 
tượng vi phạm, từ đó đóng góp trực tiếp vào quá trình thực thi lâm luật. Ngoài ra, báo chí còn góp phần phản ánh 
những khía cạnh cần cải thiện của chính sách.  

Con số trên 1.300 bài báo viết về chủ đề gỗ lậu trong 3 năm (2011‐2013) thu thập từ 4 tờ báo và 7 trang điện tử cho 
thấy các cơ quan báo chí đã có sự quan tâm lớn  đối với chủ đề gỗ lậu. Tuy nhiên, bức tranh tổng thể về chủ đề gỗ lậu 
được phản ánh bởi các cơ quan báo chí chưa hoàn thiện, thậm chí méo mó trong một số trường hợp. Điều này làm 
hạn chế nỗ lực chung của xã hội trong bảo vệ môi trường nói chung và phòng chống gỗ lậu. Trong một số trường hợp, 
các thông tin chưa hoàn thiện, méo mó còn đem lại rủi ro tạo ra các tác động ngược, bởi các kiến nghị chính sách 
được dựa trên các thông tin méo mó sẽ không thể đem lại hiệu quả khi thực thi.  

Dựa trên các thông tin định tính thu thập được trong quá trình nghiên cứu, Báo cáo chỉ ra các lỗ hổng của báo chí 
trong việc tạo ra bức tranh chưa hoàn thiện thậm chí méo mó về chủ đề gỗ lậu. Thông tin định tính cho thấy những 
yếu tố tác động trực tiếp đến việc hình thành bức tranh gỗ lậu do báo chí tạo ra bao gồm nguồn thông tin đầu vào 
cung cấp cho các nhà báo, mạng lưới kết nối nhằm thu thập thông tin đầu vào, thể loại bài viết, thời gian ấn định của 
tòa soạn cho mỗi loại hình bài viết khác nhau, mức nhuận bút của các loại hình bài viết, trình độ chuyên môn và các rủi 
ro mà các phóng viên phải đối mặt trong quá trình tác nghiệp cũng như sau khi xuất bản. Hạn chế về nguồn thông tin 
đầu vào về các vụ việc liên quan đến gỗ lậu làm giới hạn số lượng bài viết về chủ đề này. Khi có nguồn thông tin viết 
bài, các nhà báo dựa chủ yếu vào nguồn thông tin từ các cuộc họp và hội thảo được tổ chức bởi các cơ quan quản lý, 
bao gồm các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng. Thông tin cung cấp bởi các cơ quan quản lý chưa chắc đã phản 
ánh một cách đầy đủ và khách quan về thực trạng và nguyên nhân của gỗ lậu; các giải pháp đưa ra trong các bài báo 
đều dựa trên kiến nghị của các cơ quan quản lý, từ đó hạn chế các giải pháp khác được đưa ra từ các tổ chức và cá 
nhân khác.  

Khó khăn về thời gian, tài chính và chuyên môn về chủ đề gỗ lậu cũng là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến các hạn 
chế về số lượng các bài báo mang tính chất chuyên sâu về chủ đề này. Các quy định hiện nay tại các tòa soạn có liên 
quan đến khung thời gian và hạn mức kinh phí ấn định cho phóng viên đối với mỗi loại hình bài viết khác nhau chưa 
khuyến khích được các phóng viên có những bài viết chuyên sâu dựa trên những thông tin điều tra thực địa. Các hạn 
chế này không thể giải quyết được trong ngày một ngày hai, bởi việc duy trì các quy định hiện tại của các tòa soạn về 
khung thời gian và tài chính cho các loại hình bài viết, đặc biệt là các báo điện tử hạch toán độc lập về mặt kinh phí thì 
số lượng độc giả đóng vai trò sống còn đối với các tờ báo này. Nói cách khác, số lượng độc giả sẽ là yếu tố quyết định 
cho các tờ báo trong việc xác định chủ đề của các bài báo, số lượng các bài, thể loại cũng như chất lượng bài viết. Các 
chủ đề được nhiều độc giả quan tâm ví dụ như các câu chuyện trong giới nghệ sĩ, các vụ việc giật gân dễ dàng thu hút 
lượng độc giả lớn hơn. Ngược lại, các chủ đề mang tính chuyên ngành sâu trong đó có chủ đề gỗ lậu, không tạo được 
kết nối, thu hút được sự quan tâm của khối độc giả phổ biến, đặc biệt là những độc giả thành thị. Việc thiếu quan tâm 
của độc giả đối với chủ đề gỗ lậu dẫn đến bức tranh gỗ lậu được phản ánh trên báo chí không được hoàn thiện thậm 
chí méo mó như hiện nay. Điều này không những làm hạn chế việc tạo ra tiếng nói chung của cộng đồng đối với vấn 
đề bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, phòng chống gỗ lậu mà còn hạn chế vai trò phản biện chính sách từ phía các cơ 
quan báo chí. 
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7. Kết luận  
Nghiên cứu “Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” phản ánh thực trạng 
bức tranh gỗ lậu được tạo ra bởi các cơ quan báo chí trong thời gian vừa qua. Bức tranh này sử dụng tư liệu đầu vào 
từ các nguồn thông tin được khai thác qua các kênh khác nhau, với kênh chủ đạo là từ các cơ quan quản lý. Bức tranh 
cũng phản ánh thực trạng, nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp nhằm giảm thiểu hoặc chấm dứt tình trạng gỗ 
lậu đang diễn ra hiện nay. Bức tranh này đã giúp chuyển tải một số thông điệp quan trọng – gỗ lậu vẫn diễn ra ở nhiều 
khâu khác nhau trong chuỗi cung, tập trung chủ yếu ở khâu vận chuyển và khai thác. Tình trạng gỗ lậu diễn ra ở những 
nơi còn có nhiều diện tích rừng tự nhiên, là rừng phòng hộ và đặc dụng, với các loài gỗ khai thác là gỗ quý. Bức tranh 
này cho thấy gỗ lậu diễn ra do người dân địa phương cần nguồn thu để duy trì sinh kế; gỗ lậu tồn tại còn bởi một số 
cán bộ quản lý địa phương không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng của mình, thậm chí câu kết với lâm tặc để khai thác và 
vận chuyển gỗ; gỗ lậu cũng diễn ra bởi cầu của thị trường về các sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên cao và 
bởi các cơ quan quản lý không có đủ nguồn lực để bảo vệ rừng hiệu quả. Thông điệp từ bức tranh này cũng cho thấy 
để bảo vệ rừng hiệu quả cần tăng cường các biện pháp thực thi lâm luật, thông qua củng cố nguồn lực về con người 
và tài chính cho các cơ quan quản lý bảo vệ rừng, kết hợp với xử phạt nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. 

Tuy nhiên, bức tranh về gỗ lậu được tạo ra bởi các cơ quan báo chí là bức tranh chưa hoàn thiện và còn nhiều méo 
mó. Các thông tin đưa ra còn hạn chế, chưa phản ánh được quy mô và bản chất thực sự của vấn đề. Thông tin chủ yếu 
dừng lại ở dạng mô tả, hạn chế những phân tích sâu. Các kiến nghị đưa ra còn mang tính chủ quan, chủ yếu phản ánh 
ý tưởng của các cơ quan quản lý mà thiếu các góc nhìn đa chiều về gỗ lậu. Điều này làm hạn chế các kiến nghị mang 
tính khách quan. Với bức tranh này, độc giả không có cơ hội cảm nhận được bản chất thực của  nh trạng gỗ lậu, bao 
gồm cả nguyên nhân và những giải pháp khả thi. Các hạn chế trong bức tranh có thể giải quyết được thông qua việc 
tăng cường kết nối, tạo nguồn và củng cố thông tin cho các nhà báo. Điều này có thể thực hiện thông qua các diễn đàn 
trao đổi thông tin giữa các nhà báo và các nhà khoa học, các nhà quản lý, đại diện các tổ chức xã hội dân sự làm về 
bảo tồn rừng, phát triển cộng đồng vùng cao. Bên cạnh đó, cần củng cố mạng lưới các nhà báo môi trường thông qua 
việc cập nhật và chia sẻ các thông tin về gỗ lậu. Việc chia sẻ cần được thực hiện ở cả chiều dọc (giữa các cá nhân/tổ 
chức cấp quốc gia với cấp địa phương) và chiều ngang (giữa các cá nhân/cơ quan cùng cấp). Mạng lưới cũng có thể 
đóng vai trò nền tảng trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kinh 
nghiệm cho các phóng viên, nhà báo. 

Các chủ đề mà độc giả quan tâm đóng vai trò quyết định đến sự vận hành của các tờ báo, đặc biệt đối với các báo 
mạng độc lập về tài chính. Các chủ đề mang tính chuyên môn sâu, trong đó có chủ đề gỗ lậu không lôi kéo được độc 
giả nên khó có thể tồn tại. Đây là những khó khăn mang tính chất hệ thống của các cơ quan báo chí trong việc phản 
ánh về chủ đề gỗ lâu. Giải quyết khó khăn này đòi hỏi cần có cơ chế đặc thù từ các tòa soạn và các cơ quan liên quan, 
trong đó bao gồm những ưu tiên của các cơ quan này cho các lợi ích về môi trường và xã hội. Cơ chế đặc thù có thể 
bao gồm kinh phí được huy động từ nhiều nguồn khác nhau (ví dụ nguồn kinh phí nhà nước dành cho bảo vệ môi 
trường, từ khối tư nhân thông qua trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân). Nguồn kinh phí này có 
thể sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tác nghiệp của các nhà báo, nhằm tạo ra những bài viết mang tính chuyên 
sâu, thông tin dựa vào thực tế. Nguồn kinh phí này cũng có thể được sử dụng để xây dựng và củng cố mạng lưới kết 
nối giữa các nhà báo và giữa các nhà báo với các bên liên quan. Kinh phí từ nguồn này cũng có thể được sử dụng để tổ 
chức các buổi tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng cho các nhà báo. Các cơ chế này sẽ góp phần 
tạo động lực cho các nhà báo tham gia vào chủ đề gỗ lậu, nâng cao chất lượng của các bài báo viết về chủ đề này. Làm 
được điều này không những giúp các cơ quan báo chí tạo được sự đồng thuận của xã hội trong bảo vệ môi trường và 
phòng chống gỗ lậu mà còn góp phần vào quá trình hình thành và phản biện chính sách của nhà nước.  
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Phụ lục 1: Phương pháp sưu tầm và lựa chọn bài báo 
Tiêu chí lựa chọn các bài báo: Tất cả các bài báo có liên quan đến gỗ lậu hay còn gọi là gỗ bất hợp pháp, gỗ trái phép, 
gỗ phi pháp trong hai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến của chuỗi cung ứng gỗ và sản phẩm phẩm gỗ tại Việt Nam. 

Phương pháp tra cứu và lưu trữ thông tin 

Từ khóa để tra cứu các bài báo 
‐ Gỗ lậu 
‐ Gỗ trái phép 
‐ Gỗ bất hợp pháp 
‐ Gỗ phi pháp 
‐ Phá rừng 
‐ Lâm tặc 
‐ Gỗ lậu + “vận chuyển” 
‐ Gỗ lậu + “chế biến” 
‐ Gỗ lậu + “thương mại” 
‐ Gỗ lậu + “xuất khẩu” 
‐ Gỗ lậu + “nhập khẩu” 
‐ Gỗ lậu + “xuyên biên giới” 

Cách tra cứu các bài báo 
‐ Công cụ tra cứu: google.com.vn 
‐ Công thức tra cứu: “site:website + từ khóa” 
‐ Chọn giới hạn phạm vi thời gian: 01/01/2011 tới 31/12/2013 
‐ Xem và đọc qua từng bài sau đó lưu trữ dưới dạng .html 
‐ Đặt tên từng bài báo theo quy định: Năm_tháng ngày và tên viết tắt của tờ báo_thêm số thứ tự bài nếu 

trùng 
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Phụ lục 2: Mô tả các biến 
Các bài báo, sau khi đọc và lựa chọn, được mã hóa vào cơ sở dữ liệu báo chí để sau này tổng hợp số lượng và tỷ lệ 
phần trăm bài báo theo từng nội dung cụ thể. Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên nền excel dựa trên bộ chỉ số đánh giá 
bao gồm 77 biến, được chia thành 5 phần với 14 nhóm như sau:  

Phần 1  Thông tin chung 
1  Thể loại báo 
2  Nguồn cung cấp thông tin trong các bài báo  

Phần 2  Địa bàn và nội dung  
3  Phân cấp địa bàn đề cập trong bài báo 
4  Nội dung trong các bài báo 

Phần 3  Thực trạng 
5  Người phát hiện ra vụ việc  
6  Đối tượng vi phạm được đề cập đến trong bài báo 
7  Vi phạm trong các khâu trên chuỗi cung ứng của gỗ 
8  Đặc điểm của gỗ 
9  Gỗ lậu khai thác theo loại rừng 

Phần 4  Nguyên nhân 
10  Nguyên nhân do con người 
11a  Nguyên nhân do cơ chế hữu hình (thể chế, chính sách) 
11b  Nguyên nhân do cơ chế vô hình (thị trường) 

Phần 5  Giải pháp 
12  Giải pháp đối với người dân 
13  Giải pháp đối với cán bộ 
14  Giải pháp về cơ chế 

 

Tiêu chí để mã hóa báo theo từng chỉ số 

Thông tin chung 
Thể loại bài báo 

1. Tin tức: Các bài báo ngắn gọn, tường thuật lại một sự việc liên quan đến gỗ lậu và trả lời cho 
câu hỏi ai vi phạm? vi phạm ở đâu? khi nào? 

2. Phóng sự điều tra: Các bài viết trong đó phóng viên đi điều tra thực tế,  sử dụng các kỹ năng, 
nghiệp vụ báo chí để tiếp cận nguồn tin và thu thập bằng chứng  tại hiện trường hoặc thông qua 
phỏng vấn các nhân chứng có liên quan. 

3. Bình luận phân tích: Các bài báo phân tích, bình luận, đánh giá, nhận xét các vấn đề liên quan 
đến gỗ lậu và thể hiện quan điểm của cá nhân nhà báo với một mức độ chuyên môn nhất định. 

4. Thể loại khác:  Các bài báo được lựa chọn nằm ngoài các thể loại tin tức, phóng sự điều tra và 
bình luận phân tích.  
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Nguồn cung cấp thông tin các bài báo 

5. Hội thảo, sự kiện: Bài báo có nguồn thông tin từ các hội thảo hoặc các sự kiện như họp báo, 
phiên tòa xét xử các vụ phi phạm lâm luật. 

6. Từ địa phương: Bài báo mà phóng viên trực tiếp tới hiện trường điều tra hoặc khai thác thông 
tin thông qua các đầu mối từ địa phương như các cơ quan chức năng và người dân địa phương 

7. Chuyên gia, cán bộ chuyên môn: Bài báo được các chuyên gia hoặc cán bộ chuyên môn cung 
cấp thông tin. (Cán bộ chuyên môn có thể là cán bộ kiểm lâm hoặc chi cục trưởng chi cục kiểm 
lâm)  

8. Văn bản: Bài báo sử dụng các nguồn tin từ nghị quyết, nghị định, chỉ thị, báo cáo hoặc cáo trạng 
của tòa án. 

9. Trích lại: Bài báo trích dẫn thông tin từ các bài báo khác. 
10. Nguồn khác: Bao gồm các bài dịch từ các bài báo quốc tế, các bài tổng hợp từ nhiều nguồn xen 

lẫn bình luận của cá nhân nhà báo hoặc một độc giả nào đó (Phía cuối những bài này thường 
ghi rõ nguồn “tổng hợp” ). 

11. Nguồn không rõ ràng:  Các bài báo không đề cập tới nguồn thông tin và cũng không đưa ra 
những dẫn chứng cụ thể về những vấn đề nêu ra trong bài báo. 

Địa bàn và nội dung 
Phân cấp địa bàn đề cập trong bài báo 

12. Tỉnh: Sự việc đề cập trong bài báo xảy ra trong phạm vi một tỉnh (các chủ thể được nhắc đến 
đều là người của tỉnh đó) 

13. Vùng: Sự việc đề cập trong bài báo diễn ra trong phạm vi hai tỉnh trở lên và hai tỉnh này nằm 
trong một vùng (Các vùng được chia theo 8 vùng kinh tế của Việt Nam). 

14. Quốc gia: Sự việc đề cập trong bài báo diễn ra trong phạm vi 2 vùng trở lên (trường hợp 2 tỉnh 
nằm ở 2 vùng khác nhau cũng được tính là cấp quốc gia) hoặc bài báo đề cập đến vấn đề gỗ lậu 
của Việt Nam nói chung.  

15. Xuyên biên giới: Bài báo đề cập đến tình trạng buôn lậu gỗ qua biên giới, liên quan đến các vấn 
đề như trốn thuế xuất nhập khẩu, vận chuyển gỗ trái phép qua cửa khẩu hoặc buôn bán bất 
hợp pháp giữa các thương gia của của hai quốc gia trở lên.  

Nội dung bài báo 

16. Thực trạng: Các bài báo mô tả tới tình hình, diễn biến sự việc liên quan đến gỗ lậu. 
17. Nguyên nhân: Bài báo có nêu nguyên nhân của sự việc hoặc vấn đề liên quan đến gỗ lậu đề cập 

trong bài báo. 
18. Giải pháp: Bài báo có đề cập hoặc đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề hoặc sự việc liên 

quan đến gỗ lậu trong bài báo.  
19. Thực trạng – Nguyên nhân: Các bài báo đề cập đến thực trạng gỗ lậu trong đó có nêu nguyên 

nhân của những thực trạng này.  
20. Thực trạng – Nguyên nhân – Giải pháp: Các bài báo đề cập đến thực trạng gỗ lậu trong đó có 

nêu nguyên nhân và sau đó đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề gỗ lậu.  
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Thực trạng 
Người phát hiện vụ việc 

21. Người dân: Bài báo có nêu đối tượng phát hiện ra sự việc liên quan đến gỗ lậu là người dân (ví 
dụ: “ tin báo từ người dân”, “người dân phản ánh”…) 

22. Kiểm lâm: Bài báo có nêu đối tượng phát hiện ra vụ vi phạm liên quan đến gỗ lậu là cán bộ kiểm 
lâm hoặc cán bộ quản lý rừng như cán bộ VQG, khu bảo tồn, cán bộ công ty lâm nghiệp. 

23. An ninh: Bài báo đề cập  đến đối tượng phát hiện ra vụ việc là công an, bộ đội biên phòng, cảnh 
sát giao thông, cảnh sát môi trường hoặc cảnh sát cơ động. 

24. Phối hợp: Bài báo đề cập đến việc phối hợp giữa các lực lượng hoặc các cơ quan chức năng để 
phát hiện ra vụ vi phạm liên quan đến gỗ lậu (Ví dụ: kiểm lâm phối hợp với công an, cảnh sát 
giao thông phối hợp với bộ đội biên phòng) 

25. Hải quan: Bài báo có nêu đối tượng phát hiện ra gỗ lậu là cán bộ hải quan. Các vụ vi phạm liên 
quan đến xuất nhập khẩu hoặc vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới bằng đường tiểu ngạch 
mà cán bộ hải quan phát hiện ra. 

26. Nguồn tin khác: Bài báo đề cập đến đối tượng phát hiện ra gỗ lậu nhưng không phải là người 
dân, kiểm lâm, lực lượng an ninh, hoặc hải quan được mã hóa vào nguồn tin khác.  

27. Không đề cập: Bài báo hoàn toàn không đề cập tới đối tượng phát hiện ra sự việc, vụ vi phạm 
hoặc vấn đề gỗ lậu nêu ra trong bài.  

Đối tượng vi phạm được đề cập đến trong bài báo 

28. Người dân địa phương: Bài báo có đề cập tới đối tượng vi phạm là người dân được xác định 
trong phạm vi một xã, người dân quanh khu bảo tồn hoặc bài báo nêu cụ thể đối tượng vi phạm 
là “người dân địa phương”. 

29. Người dân bên ngoài: Bài báo có đề cập tới đối tượng vi phạm là người dân sống ở ngoài phạm 
vi của một xã nơi phát hiện ra vụ vi phạm. Đối với các vụ vi phạm trong vận chuyển gỗ bất hợp 
pháp, đối tượng vi phạm được coi là người dân bên ngoài trừ trường hợp bài báo nêu cụ thể 
“người dân địa phương”, người dân một xã vận chuyển gỗ bất hợp pháp.  

30. Kiểm lâm: Bài báo có đề cập đối tượng vi phạm là cán bộ kiểm lâm, cán bộ khu bảo tồn hoặc 
cán bộ công ty lâm nghiệp những người được giao phụ trách một khu rừng không được phép 
khai thác. 

31. An ninh và Quản lý thị trường: Bài báo có đề cập đến đối tượng vi phạm là công an, bộ đội biên 
phòng, cán bộ hải quan hoặc cán bộ quản lý thị trường. 

32. Cán bộ chính quyền địa phương: Bài báo đề cập tới đối tượng vi phạm là cán bộ cơ quan nhà 
nước như cán bộ xã, cán bộ huyện. 

33. Người dân+cán bộ: Bài báo đề cập đến việc các đối tượng vi phạm móc nối với nhau trong vụ vi 
phạm liên quan đến gỗ lậu (Ví dụ: Người dân địa phương hoặc người dân bên ngoài liên kết với 
cán bộ kiểm lâm, công an, cán bộ quản lý thị trường, hoặc chính quyền địa phương để khai 
thác, buôn bán hoặc vận chuyển gỗ bất hợp  pháp) 

34. Không nêu rõ: Bài báo hoàn toàn không đề cập ai là đối tượng vi phạm hoặc có đề cập nhưng 
không rõ ràng như đề cập đến “lâm tặc” chung chung, “đối tượng bỏ trốn”, “đang xác minh đối 
tượng vi phạm” 

35. Xung đột giữa người dân và cán bộ: Bài báo có đề cập đến các hành vi mâu thuẫn giữa đối 
tượng vi phạm và lực lượng chức năng (Ví dụ: Lâm lặc tấn công kiểm lâm hay kiểm lâm nổ sung 
bắn lâm tặc) 
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Các khâu trên chuỗi cung ứng gỗ 

36. Khai thác: Bài báo đề cập đến việc khai thác gỗ trái phép, không có giấy tờ hợp pháp hoặc 
không theo quy định của nhà nước.  

37. Vận chuyển: Bài báo đề cập việc vận chuyển gỗ không có giấy tờ hợp pháp (Ví dụ như không có 
giấy phép khai thác hoặc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ) 

38. Chế biến: Bài báo có đề cập đến các cơ sở chế biến gỗ trái phép như các xưởng chế biến gỗ gần 
rừng hoặc bài viết có nêu cụ thể “chế biến” gỗ không hợp pháp. 

39. Buôn bán: Các bài báo đề cập đến việc mua bán, thương mại, xuất‐nhập khẩu gỗ trái phép, cất 
giấu hoặc tàng trữ trái phép với mục đích buôn bán. 

Đặc điểm của gỗ 

40. Khối lượng: Khối lượng gỗ trong bài báo, nếu có, sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu cùng với đơn 
vị được đề cập đến trong bài. Khi phân tích cơ sở dữ liệu, số liệu về khối lượng sẽ được chuyển 
đổi để có cùng đơn vị m3 và ước tính lượng gỗ lậu đươc công bố trên mặt báo.  

41. Loại, tên gỗ: Cùng với khối lượng gỗ, nếu bài báo có để cập đến loại gỗ (tròn, hộp hoặc xẻ), tên 
gỗ (theo nhóm hoặc tên tiếng Việt) cũng được nhập vào cơ sở dữ liệu và được coi là một chỉ số 
để xác định các loại gỗ thường được mua bán và vận chuyển trái phép.  

42. Giá trị: Ngoài khối lượng, loại và tên gỗ, giá trị của gỗ lậu cũng được nhập vào cơ sở dữ liệu nếu 
được đề cập trong bài báo (Giá trị của gỗ tính bằng tiền mặt có thể USD hoặc VND). 

43. Không rõ khối lượng và chủng loại: Các bài báo hoàn toàn không đề cập đến khối lượng hoặc  
tên và loại gỗ vi phạm sẽ được mã hóa trong cơ sở dữ liệu theo biến này.  

Gỗ khai thác theo loại rừng 

44. Rừng đặc dụng, Khu bảo tồn, Vườn quốc gia: Các bài báo có nêu gỗ lậu được khai thác từ rừng 
đặc dụng, khu bảo tồn hoặc vườn quốc gia. 

45. Rừng phòng hộ: Bài báo có nêu gỗ lậu có nguồn gốc từ rừng phòng hộ 
46. Rừng sản xuất: Bài báo có nêu gỗ lậu được khai thác từ rừng sản xuất 
47. Không rõ loại rừng: Bài báo không nêu cụ thể gỗ lậu được khai thác từ loại rừng nào, hoặc có 

đề cập đến nguồn gốc gỗ nhưng không nêu cụ thể loại rừng mà chỉ nêu khu vực hoặc xuất xứ 
của gỗ theo tên tỉnh, huyện hoặc xã. 

Nguyên nhân  
Người dân 

48. Sinh kế: Các bài báo có đề cập đến việc khai thác gỗ trái phép là do người dân địa phương khai 
thác gỗ để phục vụ nhu cầu cuộc sống trước mắt như làm nhà, lấy đất canh tác, bán gỗ để có 
tiền duy trì cuộc sống hàng ngày 

49. Nguyên nhân khác: Các bài báo có đề cập đến việc khai thác gỗ trái phép là do người dân địa 
phương nhưng không phải để phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày mà vì những lý do khác 
như làm giàu, phục vụ thú vui, lợi dụng các chính sách chuyển đổi rừng8  để khai thác gỗ trái 
phép.    

 
 

                                                              

8 Trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nhà nước có một số chính sách chuyển đổi rừng để xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, hoặc làm 
đường, xây dựng trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc… 



30 

Cán bộ 
50. Thiếu năng lực (thiếu người, thiếu kỹ năng, kiêm nhiệm, diện tích rộng): Các bài báo có đề cập 

đến nguyên nhân của “gỗ lậu” do lực lượng cán bộ kiểm lâm, cán bộ tuần tra không đủ số 
lượng, thiếu kỹ năng kiểm tra và giám sát trong khi phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên không 
thể kiểm soát được việc khai thác và vận chuyển gỗ trái phép trong địa bàn quản lý.  

51. Tắc trách: Các bài báo có đề cập đến nguyên nhân gỗ lậu do cán bộ kiểm lâm, BQL rừng hoặc 
chính quyền địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến tình trạng khai thác, vận chuyển 
và buôn bán gỗ trái phép. 

52. Tham nhũng: Các bài báo đề cập đến việc cán bộ nhà nước bao gồm cán bộ kiểm lâm, BQL 
rừng và chính quyền địa phương lợi dụng chức vụ nhận hối lộ, từ đó cố ý để các vụ vi phạm 
diễn ra, hoặc hợp tác với đối tượng vi phạm để hưởng lợi từ việc khai thác, vận chuyển và buôn 
bán gỗ trái phép.  

Cơ chế hữu hình (thể chế, chính sách) 
 

53. Thiếu sự hợp tác:  Các bài báo có đề cập đến nguyên nhân gỗ lậu do các cơ quan chức năng 
chưa hợp tác với nhau để ngăn chặn hoặc hạn chế việc khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ 
trái phép.  

54. Chính sách không rõ ràng: Các bài báo đề cập đến nguyên nhân gỗ lậu do quy hoạch và chính 
sách không rõ ràng, không phù hợp hoặc thiếu chính sách, thiếu quy định để ngăn chặn việc 
khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ bất hợp pháp.  

55. Thiếu cơ chế giám sát: Các bài báo đề cập đến nguyên nhân gây ra tình trạng gỗ lậu là do thiếu 
cơ chế, chính sách để các bên liên quan có thể giám sát việc khai thác, vận chuyển và buôn bán 
gỗ trái pháp luật.  

56. Cơ chế hữu hình khác: Các bài báo nêu nguyên nhân dẫn đến vấn đề gỗ lậu do cơ chế hữu hình 
nhưng không phải do chính sách (Ví dụ như cách thức tổ chức quản lý, thể chế quản lý,  thiếu 
kinh phí hoạt động) 
 

Cơ chế vô hình (thị trường) 
 

57. Lợi ích kinh tế: Các bài báo đề cập đến lợi nhuận từ việc buôn bán gỗ bất hợp pháp và có liên 
quan trực tiếp đến vụ vi phạm.  

58. Cầu tăng ‐ cung giảm: Các bài báo đề cập đến các vấn đề liên quan đến cung‐cầu (ví dụ như thu 
mua gỗ, nguồn cung giảm và nhu cầu tăng) có liên hệ với nguyên nhân gây ra thực trạng gỗ lậu 
hoặc sự việc vi phạm nêu ra trong bài báo.  

59. Cơ chế vô hình khác: Các bài báo có đề cập đến cơ chế thị trường gây nên tình trạng gỗ lậu 
hoặc vụ vi phạm nêu ra trong bài viết nhưng không nêu cụ thể do cung‐cầu hay lợi nhuận, giá cả 
hoặc lợi ích kinh tế, ví dụ như tin đồn về nhu cầu của một số loại gỗ như gỗ sưa, gỗ huê.   

Giải pháp 
Người dân 

60. Giao đất giao rừng: Giao đất giao rừng cho người dân để tự chủ sản xuất, ổn định sinh kế, từ 
đó giảm bớt việc khai thác gỗ trái phép và người dân có thể giúp kiểm soát trình trạng khai thác 
gỗ lậu 

61. Giúp cộng đồng được hưởng lợi từ rừng: Giúp người dân địa phương được hưởng lợi từ rừng, 
cụ thể như tham gia đồng quản lý, thực hiện các sáng kiến PFES hoặc REDD + 

62. Hỗ trợ tìm kiếm sinh kế: Hỗ trợ người dân địa phương được đào tạo nghề nghiệp để kiếm sống 
thay cho việc vào rừng khai thác và vận chuyển gỗ lậu. 

63. Cải thiện sinh kế: Tạo sinh kế để tăng thu nhập cho người dân nhưng không nêu rõ xem thực 
hiện giải pháp đó như thế nào.  

64. Giải pháp dân sinh khác: Giải pháp hạn chế gỗ lậu lấy người dân làm trọng tâm nhưng không 
tập trung vào lợi ích kinh tế của người dân mà tập trung vào ý thức như tuyên truyền, vận động, 
nâng cao nhận thức, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng hoặc di dân ra khỏi vùng đệm, 
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khu bảo tồn, ký cam kết không vi phạm, cam kết bảo vệ rừng từ đó thay đổi hành vì và thói 
quen của người vi phạm  

65. Sử dụng luật pháp: Giải quyết vụ vi phạm theo quy định của pháp luật như tịch thu, khởi tố, 
truy tố, xử phạt hành chính, tạm giam    

Cán bộ  
66. Tăng nguồn nhân lực: Giải pháp hạn chế gỗ lậu bằng cách tăng số lượng cán bộ kiểm lâm, cán 

bộ tuần tra rừng. 
67. Bổ sung trang thiết bị, tài chính: Giải pháp tăng cường ngân sách và trang bị cho các cơ quan 

chức năng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, vận chuyển và buôn bán gỗ trái 
phép.  

68. Nâng cao năng lực, chuyên môn cho cán bộ: Tập huấn và các hoạt động nâng cao năng lực cho 
cán bộ của các cơ quan nhà nước có chức năng kiểm tra và giám sát việc khai thác, vận chuyển, 
chế biến và buôn bán gỗ.  

69. Nâng cao nhận thức cho cán bộ: Tập huấn để nâng cao nhận thức cho cán bộ kiểm lâm và cán 
bộ của cơ quan chức năng có liên quan đến gỗ lậu.  

70. Giải pháp khác đối với cán bộ: Hạn chế gỗ lậu lấy cán bộ làm trọng tâm nhưng không liên quan 
đến năng lực, chuyên môn, nhận thức, trang thiết bị hay ngân sách tài chính. Ví dụ như điều 
chuyển, luân chuyển cán bộ, rà soát, đánh giá để thanh lọc và kiện toàn bộ máy kiếm lâm 

71. Sử dụng luật pháp: Biện pháp giải quyết cán bộ vi phạm bằng các công cụ luật pháp như khiển 
trách, cách chức, kiểm điểm, kỷ luật, đình chỉ công tác, cho thôi việc, bắt giam, khởi tố 
 

Cơ chế 
72. Xây dựng cơ chế giám sát : Giải pháp xây dựng cơ chế giám sát bảo vệ rừng, giám sát việc khai 

thác, vận chuyển và buôn bán gỗ trái phép 
73. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan: Giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng có liên quan đến việc khai thác, vận chuyển, buôn bán và chế biến gỗ.  
74. Khuyến khích, khen thưởng:  Giải pháp xây dựng các hình thức khuyến khích, khen thưởng các 

cá nhân đã góp sức ngăn chặn, phát hiện các vụ vi phạm trong khai thác, vận chuyển, chế biến 
và buôn bán gỗ. 

75. Thay thế cơ chế hiện tại: Các bài báo đề xuất việc thay thế các cơ chế hiện tại bằng một cơ chế 
khác để kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, chế biến và buôn bán gỗ được tốt hơn. 

76. Giải pháp cải thiện cơ chế khác: Các bài báo đề xuất giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách 
nhưng không rõ ràng như xây dựng chính sách mới, cơ chế mới, chế tài mạnh hơn, chấn chỉnh 
công tác bảo vệ rừng 

77. Sử dụng các công cụ luật pháp: Các biện pháp hoặc giải pháp tăng cường và củng cố bộ máy 
nhà nước như cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thông qua cơ 
chế xử phạt, điều tra, bắt giữ, khởi tố và xử lý theo các quy định của pháp luật. 
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Phụ lục 3: Số lượng bài báo có giải pháp 
  Số lượng bài Tỷ lệ so với tổng số (%) 

  

Giải pháp 
của nhà 

báo 

Giải pháp 
của cơ 

quan 
quản lý 

Tổng số 
bài có giải 

pháp 

Giải pháp 
của nhà 

báo 

Giải pháp 
của cơ 

quan 
quản lý 

Tổng số 
bài có giải 

pháp 

Giải pháp đối với người dân 5 302 307 0,4 23,0 23,3 

1 Giao đất, giao rừng 0 16 16 0,0 1,2 1,2 

2 Giúp cộng đồng hưởng lợi 1 11 12 0,1 0,8 0,9 

3 Hỗ trợ tìm kiến sinh kế 0 18 18 0,0 1,4 1,4 

4 Cải thiện sinh kế 0 4 4 0,0 0,3 0,3 

5 Giải pháp dân sinh khác 5 72 77 0,4 5,5 5,9 

6 Sử dụng luật pháp 0 215 215 0,0 16,3 16,3 

Giải pháp đối với cán bộ 8 210 218 0,6 16,0 16,6 

1 Tăng nguồn nhân lực 4 23 27 0,3 1,7 2,1 

2 Bổ sung thiết bị, tài chính 0 8 8 0,0 0,6 0,6 

3 Nâng cao năng lực 1 10 11 0,1 0,8 0,8 

4 Nâng cao nhận thức 2 9 11 0,2 0,7 0,8 

5 Giải pháp khác đối với cán bộ 2 34 36 0,2 2,6 2,7 

6 Sử dụng luật pháp 1 152 153 0,1 11,6 11,6 

Giải pháp về cơ chế 9 469 478 0,7 35,7 36,3 

1 XD Cơ chế giám sát 1 36 37 0,1 2,7 2,8 

2 Tăng cường hợp tác/phối hợp 1 82 83 0,1 6,2 6,3 

3 Khuyến khích, khen thưởng 0 7 7 0,0 0,5 0,5 

4 Xử phạt 1 73 74 0,1 5,6 5,6 

5 Thay thế cơ chế hiện tại 0 10 10 0,0 0,8 0,8 

6 Giải pháp cải thiện cơ chế khác 6 77 83 0,5 5,9 6,3 

7 Sử dụng các công cụ pháp luật 2 303 305 0,2 23,0 23,2 
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