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Kỹ năng điều tra báo chí 

(Nhằm chống nạn săn bắt, giết hạn, buôn bán, sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã nói riêng và 

bảo vệ môi trường nói chung) 

Biên soạn: Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng và Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã  (WCS) 

Lời nói đầu: 

Điều tra, trong đó có điều tra báo chí, là một mảng đề tài khó. Nhưng với bất kỳ cơ 

quan báo chí nào, dù là báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng điện tử, thì bao giờ các tác 

phẩm liên quan đến điều tra cũng được đánh giá cao, nó được coi như một tín chỉ quan trọng 

để nói về đẳng cấp của cơ quan đó. Nó cũng là một bằng chứng quan trọng khẳng định đẳng 

cấp của cơ quan báo chí, cũng như của các người làm báo trực tiếp tham gia xây dựng tác 

phẩm. Như người ta nói, phóng sự, phóng sự điều tra, luôn là trọng pháo của báo chí. 

Vì mảng điều tra khó, nên chúng ta mới cần bàn nhiều hơn về nội dung này. Cũng vì 

“độ” khó, nên không ai dám nói mình đã “tài giỏi” ở lĩnh vực điều tra báo chí nói chung và 

lĩnh vực điều tra bảo vệ môi trường, chống nạn săn bắt, giết hại, buôn bán, sử dụng các sản 

phẩm liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD) nói riêng. Cũng như nuôi dạy con cái hay lái 

xe trên xa lộ, không ai được phép và không ai dám tự tin mình khôn mình tài. Chỉ có người 

nghiêm túc hơn, nhiệt tình với sự nghiêm túc đó hơn để rồi có nhiều sự an toàn, với những 

thành công hơn người khác mà thôi. Trong nghề làm điều tra, người ta chỉ có thể nói, đến giờ 

phút này tôi chưa phạm sai lầm, hoặc chỉ có thể nói “ai cũng có thể sai sót, chỉ những kẻ 

không bao giờ làm gì thì mới không gặp sai sót”. Thế cho nên, chúng tôi xin phép được gọi 

những trình bày sau đây là : VÀI LỜI KHUYÊN, VÀI CHIA SẺ VỚI ĐỒNG NGHIỆP CỦA 

MỘT NHÀ BÁO ĐÃ DÀNH NHIỀU THỜI GIAN, TÂM HUYẾT CHO MẢNG PHÓNG 

SỰ, ĐIỀU TRA BÁO CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG 

DÃ VÀ MÔI TRƯỜNG. 

Người viết những chia sẻ khiêm tốn này rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý 

kiến từ phía độc giả và đặc biệt là các đồng nghiệp có Tâm với nghề: Tôi là Đỗ Doãn Hoàng 

(Báo Lao Động), email: doanhoang@gmail.com; điện thoại: 0989783303. Vì lý do bản 

quyền, trong tài liệu này có sử dụng một số hình ảnh mà người viết đã trực tiếp trải nghiệm, 

nếu hình ảnh mang tính riêng tư quá, mong các đồng nghiệp thông cảm. 

Phần 1: 

Đặc trưng công việc của nhà báo điều tra về bảo vệ ĐVHD và môi trường 

Giống như các công việc điều tra hình sự, điều tra báo chí nói chung, các đề tài đặt ra 

thường “gai góc”, càng “gai” thì càng nóng, cá tính và có ý nghĩa lớn hơn. Đôi khi, các nhà 

báo phải đối mặt với các đường dây tội phạm nguy hiểm, dễ bị kiện cáo nếu tài liệu chưa “kín 

kẽ” hoặc sai lầm, đặc biệt là địa bàn hoạt động của tội phạm trong lĩnh vực liên quan đến 

ĐVHD thường trải rộng, có khi trên núi rừng hiểm trở khắc nghiệt (ĐVHD thường sinh sống, 

bị giết, bán buôn ở các vùng cao, xa, hoang vu). 
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 Các đường dây thường xuyên quốc gia, với lợi nhuận khổng lồ, nên chúng hoạt động 

tinh vi, kín đáo, muốn hiểu về chúng, cần phải điều tra trên diện rộng, tốn kém, thủ tục khá 

rườm rà (ví dụ chúng tôi đi sang châu Phi điều tra nạn thảm sát và buôn bán sừng tê giác, 

ngà voi về Việt Nam, leo các dãy núi cao và chưa có dấu chân người ở Việt Nam). 

 

 

 

 

 

 

 

Những người thiểu số với khả năng leo núi như “sơn dương” thường được chúng tôi thuê để gùi đồ đạc,  

thiết bị, điều tra về vấn đề động vật hoang dã. 

1: Những chuẩn bị trước khi bắt đầu công việc điều tra 

 Cần các kiến thức chuyên ngành, các mối quan hệ sâu về môi trường và 

muông thú. Nếu không chịu đọc hay được tập huấn, hoặc say mê theo dõi thì 

rất khó “nhập vai” để điều tra được (từ kiến thức về bảo tồn, Luật về bảo vệ 

ĐVHD, từ lóng trong giới buôn bán, các súng đạn săn bắn thú, kiến thức về 

các loài hoang dã, nhất là những loài mà thiên nhiên Việt Nam không hề phân 

bố...). 

 Cần chuẩn bị mọi tình huống, để tình trạng có thể ngược lại với những gì 

nhà báo cảm nhận, được nghe tin, nhận đơn tố cáo trước đó. Có tình 

huống, vì nhiều lý do, người tố cáo quay ngoắt lại không hợp tác với nhà 

báo nữa, có khi, vài cán bộ tha hóa giúp đối tượng tẩu tán không còn dấu 

vết nào của các hành vi phạm pháp nữa. Tức là, mọi tình huống nhà báo đều 

có trách nhiệm phản ánh. Thậm chí, từng xảy ra nhiều vụ, có thể đi điều tra về 

nạn săn bắt, giết chóc thú rừng, nhưng lúc đi thì gặp nhiều thợ săn “hoàn 

lương” tham gia các dự án bảo tồn, làm tuyên truyền viết, làm cán bộ thực địa 

xuất sắc, nhiều người suốt cả chục năm liên tục đi rừng biền biệt để phá các 

bẫy tàn sát hoang thú, lúc ấy nhà báo cũng cần có bài viết phản ánh. Bởi ghi 

công trạng cho những tổ chức cá nhân làm việc tốt như trên, cũng là một phần 

quan trọng của nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ thiên nhiên hoang dã của nhà báo. 

 Với các loài ĐVHD chỉ tồn tại ở các dãy núi cao, hoặc loài đặc hữu hiếm hoi, 

việc đi đến thực địa cực kỳ vất vả, tốn kém, đòi hỏi sức khỏe, sự can đảm và 

khả năng tài chính tương đối lớn. Ví dụ như các chuyến đi bộ xuyên rừng, 

phải thuê người dẫn đường, người gùi thiết bị và nhu yếu phẩm, các vụ điều 
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tra xuyên quốc gia, thậm chí sang châu Phi sử dụng máy bay trực thăng vào 

rừng già tìm hiểu về nạn săn trộm tê giác... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh ba mẹ con nhà voọc bị giết vì một cái bẫy ở Nâm Nung, Đắc Nông. 

 Trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe khi ở trong rừng, ở vùng nước độc, tránh 

muỗi vắt, rắn độc và thú dữ.  

 Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thiết yếu, ví dụ như đồ ăn thức uống, nhất là nước 

chanh muối để tránh bị khát khô rồi bị mất nước khi leo núi. Các kiến thức, 

kỹ năng phổ biến mà không thể thiếu như: có thể lái được mọi loại xe trên các 

địa hình hiểm trở. Có túi ngủ lúc ở trong rừng. Tập huấn kỹ các kỹ năng đốt 

lửa và dập lửa an toàn sau khi hạ trại. Tránh tình trạng, kỹ năng tối thiểu như 

dựng một cái lều bạt chuyên nghiệp để phục hồi sức khỏe sau cả ngày vắt kiệt 

mồ hôi leo núi, nhiều người cũng không thao tác nổi. Nhiều người gặp hiểm 

họa, khi không hiểu biết về các loại cây, quả trong rừng, ăn nhầm loại rau 
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độc, nấm độc, uống nước lã ở vùng có rừng lim tiết ra chất độc trong dòng 

suối... 

 Biết cách  tìm đường khi lạc lối, trong tay có hoặc không có la bàn. Cần biết 

đi theo các rông núi, theo thế nước chảy ở sông suối ở vùng giáp biên để biết 

mình đã sang đến... quốc gia khác chưa (quy tắc: nếu bạn đi trên một đỉnh núi 

cao, rừng rậm, giáp biên, mà không biết mình đã đi từ quốc gia A sang quốc 

gia B chưa, thì người ta có nguyên tắc nhìn hướng nước chảy. Tức là nếu suối 

đang chảy hướng A, mà đi thêm vài bước suối đã chảy hướng B - ngược lại 

hoặc gần ngược lại với hướng A - rồi thì có nhiều khả năng là bạn đã “vượt 

biên”! Bởi người ta thường dùng đỉnh núi giáp biên để làm đường biên mốc 

giới, ở vị trí đỉnh đó thì các con suối sẽ chảy từ đỉnh xuống hai bên chân núi. 

Khi suối trôi từ đỉnh về hướng A là nước này thì nếu bạn thấy nước từ đỉnh 

núi bạn vừa đặt chân đến nó chảy về hướng ngược lại với hướng A mà bạn 

vừa trông thấy, thì nghĩa là bạn đã “vượt biên”. Nhiều nơi, họ dùng phương 

pháp phân chia tim - điểm giữa - dòng suối, tức là: dùng sông/ suối để phân 

định biên giới. Nếu bạn đứng ở một ngã ba sông giáp biên, thì hầu hết là xuất 

hiện hai hướng sông suối mà dòng chảy của nó đều được chia làm đôi, mỗi 

quốc gia sở hữu một nửa, tính từ tâm con nước). 

 Biết sơ cứu khi chảy máu, cần có các thuốc đơn giản như cảm cúm, đau bụng, 

ngộ độc thức ăn, hạ sốt, cầm máu.  

 Biết kiến thức dựng trại ở nơi mà cây đổ cũng không đè chết người, và nếu bị 

tấn công thì nơi nào là nơi phòng thủ và thoát thân lý tưởng nhất. Cần hiểu 

biết về tập tính của rắn, rết, vắt, hoặc thú dữ. 

 Cần chuẩn bị kỹ hệt thống trang thiết bị cũng như kiến thức nền trong 

nhiều lĩnh vực khi bắt tay vào công việc. Ví dụ: bản đồ, la bàn, tăng võng, 

lều chống mưa và côn trùng, thuê người gùi lương thực, thậm chí cả người 

bảo vệ khi leo núi.   

 Cần mối quan hệ tốt với bà con địa phương, với đồng nghiệp các tỉnh 

thành và cả giới quan chức địa phương để... moi tin -> Điều này đánh giá 

tầm vóc của mỗi nhà báo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

2: Những lưu ý khi triển khai điều tra 

Bí mật tuyệt đối ý tưởng của mình, nhất là khi tiếp xúc với các đối tượng nắm nguồn tin. 

Bởi thường thì vì các trách nhiệm và quyền lợi liên quan, các đối tượng sẽ nói theo “giọng 

điệu” của họ. Khi quyền lợi bị xâm phạm,họ có thể e dè không tiếp xúc hoặc có biện pháp 

ngăn cản, thậm chí tấn công lại người điều tra. Cần lưu ý: lợi nhuận từ buôn bán ĐVHD có 

thể so sánh với buôn vũ khí, buôn người và buôn ma túy, nên chúng quỷ quyệt hoặc dễ dàng 

có “tay chân” quỷ quyệt khi “không ưa” các nhà báo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hổ con bị bán buôn. 

- Chọn các thiết bị có khả năng tích hợp các chức năng: khăn vừa tắm, vừa lau 

mồi hôi, vừa quàng cổ, vừa đội đầu; máy chụp ảnh kiêm quay phim và ghi âm; xe 

ô tô địa hình; chai dát bạc vừa đựng nước vừa lọc nước có chứa lá độc, chất độc 

trong rừng già khi cần; áo vừa chống rét vừa chống mưa; đèn vừa soi sáng vừa là 

vũ khí để tránh bị muông thú và kẻ xấu tấn công khi cần; các bộ dụng cụ đa năng 

để giảm thiểu trọng lượng đồ mang theo nhưng vẫn phục vụ tốt nhất các nhu cầu 

của mình và cả đoàn... Đặc biệt lưu ý máy quay, máy ghi âm, máy chụp ảnh 

thường phải là 2 thiết bị, tránh bị trục trặc, mỗi cái máy thời kỹ thuật số nó đều có 
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hàng ngàn lý do để trục trặc, nếu chỉ có một máy chắc chắn sẽ mất toàn bộ dữ liệu 

quý.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên cả địa cầu, đàn vượn Cao Vít chỉ có thể được tìm thấy ở Trùng Khánh, Cao Bằng và vài đàn ở 

vùng lân cận phía Trung Quốc. Chúng tôi (Đ.D.H và Đài PTTH Cao Bằng) là những nhà báo đầu tiên ở nước 

ta làm phim về loài đặc hữu này (đi bộ 5 ngày).Ảnh dưới cùng: vọc bị giết hại dã man (riêng ảnh này là TL). 

- Cần có thời gian tạo mối quan hệ trước, có “tay trong” trước. Chỉ khi chắc ăn 

là có “điểm bấu víu” tiềm năng khi tiến hành điều tra rồi, thì mới “lên đường”.  

- Cần có các chuyên gia tư vấn ở mỗi lĩnh vực mình đang điều tra hoặc rèn cho 

mình khả năng phân tích tình hình tốt nhất. Kiếm được thông tin từ hoạt động điều 

tra đã khó, nhưng cái “xuất thần” nhất để chiến thắng, bao giờ cũng là khả năng 
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phân tích tình huống để tiếp tục “ra quân” thọc sâu hơn vào hoạt động của các 

đối tượng buôn bán ĐVHD hay tàn phá môi trường nói chung. 

- Cần biết các kỹ năng hóa trang điều tra với các “vai diễn” khác nhau: chúng 

tôi từng vào vai người mua động vật hoang dã; hoặc vào vai người đi đo đạc địa 

chất đang leo núi với máy móc thiết bị, thậm chí cả giấy giới thiệu của liên đoàn 

địa chất. Bởi đó là lý do thuyết phục nhất để chúng tôi ăn ngủ cùng đám đi săn thú 

rừng. Hoặc để tiếp cận nơi nuôi nhốt, chế biến, làm tiêu bản động vật hoang dã, 

nhóm PV chúng tôi từng mua cả lồng chim cu gáy, thuê xe máy, mượn quần áo 

diễn vai mình là thợ bắt chim, thợ đổ ống lươn, đơm lờ đặt đó để lội qua các bờ 

ruộng, bờ đầm đầy cỏ lác nhằm chụp được ảnh các vi phạm, trước khi đem nó ra 

trình báo công an môi trường bắt giữ. Lưu ý khả năng làm việc nhóm ở đây, vì khi 

vào cả chục vai diễn khác nhau, một người không thể đảm đương nổi, khi vào vai 

người già, khi là người trẻ, khi là nam, khi là  nữ giới, khi là con buôn, khi là trí 

thức. 

- Nhà báo cần có cái đầu sắc sảo, không bị các hoạt động mô phạm, cứng nhắc 

khác “nhồi sọ”. Không có nguyên tắc, lời khuyên nào đúng chung chung cho tất 

cả các vụ việc cả. Phải biết tùy cơ ứng biến. Nhiều vụ, khi các nhà báo môi trường 

không thể nào xâm nhập vào một trang trại nuôi nhiều động vật hoang dã trái 

phép, báo cáo kiểm lâm cũng bất lực. Cứ nhà báo đến gần là bị cảnh giới, báo tin, 

thậm chí bị chửi bới, hành hung. Một nhà báo bèn uống vài ly bia, đi xe biển VIP, 

đi thẳng qua bảo vệ, nói năng hách dịch (vài vai cán bộ quan trọng). Xe phi thẳng 

vào trong khu vực trang trại, nhà bảo hỏi “thằng Long” (chủ khu sinh thái) đâu. 

Rồi ông “cán bộ” đứng tiểu ngay dưới gốc cây nuôi lũ thú hoang. Trịch thượng 

chán, ông này lôi điện thoại ra chụp đủ thứ con vật, rồi cho bảo vệ xem, hỏi nó là 

con gì. Khi bảo vệ yêu cầu xóa ảnh, không được chụp. Vị “cán bộ” bèn vứt cả cái 

điện thoại hơn 20 triệu đồng ở đó, bảo chúng mày giữ đi, “điện thoại của tao bắt 

giữ thì dễ, đem trả tao mới là khó. Mai bảo thằng Long mang trả anh nó”. Nói rồi 

ông này mắng thêm mấy câu bỏ đi. Thật bất ngờ, đám bảo vệ đuổi theo van xin 

được... trả lại điện thoại cho sếp. Sếp lẩm bẩm “hay là chúng mày phạt tao tội đái 

bậy?”. Rồi hiện nguyên hình là nhà báo, anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Ít ngày 

sau đối tượng bị xử lý, ảnh đăng báo và động vật được cứu hộ. 

- Cần trang bị cho mình các thiết bị quay phim chụp ảnh kín đáo, tinh vi, 

thuận lợi tác nghiệp khi vào các vai hóa trang khác nhau, như kính quay phim 

để sử dụng khi vào vai trí thức, đồng hồ quay phim khi vào vai tay chơi, bút quay 

phim khi vào vai doanh nhân, mũ quay phim khi tìm hiểu, ghi hình lén dã ngoại... 

Cũng cần có phương pháp đặt máy quay bí mật, với máy cảm ứng bằng thân nhiệt, 

có thể “treo” nó 7 ngày ở một không gian nào đó, nó tự động ghi hình và ta thậm 

chí kiểm soát được hình ảnh từ xa. Thiết bị bao giờ cũng là cánh tay nối dài của 

nhà báo. Nhà báo cũng cần nhanh chóng nhận định tình hình và sớm có phương 

án tối ưu cài người vào các tổ chức buôn bán ĐVHD tinh vi nhất. Có phương án 

đặt máy quay tele từ xa hoặc dùng các camera theo dõi tinh vi đến mức: đặt nó với 

“đầu dò” quay phim gắn ở một nén nhang trên bàn thờ, xung quanh bát nhang là 

hệ thống điện cấp liên tục (tránh máy bị hết pin) để quay phim lén ngày nọ qua 
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ngày kia. Với bối cảnh cần quay từ trên cao hoặc quay dưới nước, các máy nhỏ 

(để bay fly came) và có vỏ kín chống nước như Gopro là lựa chọn khá tối ưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các thiết bị quay chuyên dụng, thiết bị ngụy trang để quay lén. 

- Tìm mọi cách hình ảnh hóa, video hóa rồi “trói buộc” được mọi câu 

chuyện của đối tượng hoặc liên quan đến đối tượng bằng... các tư liệu 

thuyết phục nhất. Yêu cầu sống còn là cần tài liệu điều tra trực tiếp về 

đối tượng, không nên vội tin hoặc tin nhiều vào giá trị của các tài liệu gián 

tiếp. Ví dụ: liên quan đến ổ nhóm tàn sát, chế tác, buôn bán rùa biển lớn 

nhất từng được khám phá trong lịch sử Việt Nam ở Phước Đồng, TP Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa rồi. Các nhà báo đã phải: có hình ảnh, video, 

ghi âm về mọi lời kể của bà con sống xung quanh nhà đối tượng; trong đó 

có cả tài liệu về việc công an và thanh tra thủy sản từng bắt giữ đối tượng 

với tang vật là 1000 con rùa biển khổng lồ quý hiếm trước đó. Cả hình ảnh 

“nội bộ” do cựu nhân viên của đối tượng tuồn ra để tố cáo. Nhưng đó chỉ 

là những tài liệu chưa thật sự thuyết phục. Người ta có thể nói dựa, nói vì 

muốn trả thù đối tượng hoặc nói về một vụ đã diễn ra từ trước (không liên 

quan gì đến vụ hiện nay, có thể đối tượng đã “hoàn lương” thì sao). Thậm 

chí, hoàn toàn có thể đặt vấn đề: hình ảnh được tố cáo là tài liệu “bắt tận 

tay day tận trán” các hành vi phạm tội của đối tượng (xác rùa biển quý 

hiếm la liệt ở nhà hắn); hoặc đó cũng có thể chỉ là hình ảnh cắt ghép, hình 
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ảnh ở nơi khác được “vu oan” là ở nhà đối tượng đang bị nhà báo điều tra. 

Cho nên, cần có tài liệu do nhà báo trực tiếp “trinh sát hóa trang” để thu 

nhận, khi nhận định chắc chắn rồi, lúc đó mới bủa vây (tránh bị tẩu tán 

tang vật, hoặc được ai đó bảo kê “phím” cho hắn tẩu tán tang vật hoặc bỏ 

trốn) rồi mới báo lực lượng chức năng đến bắt giữ. 

 Điều cần nhấn mạnh --> hệ thống thiết bị hiện đại, khả năng sử dụng thiết bị 

tinh thông là yếu tố sống còn trong điều tra báo chí. Vì bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng có 

thể có tài liệu quý được “phun” ra. Nếu nhà báo không ghi âm, ghi hình, chụp ảnh được (với 

các thể loại báo viết, báo điện tử, báo hình) thì sẽ không có tác phẩm hay, không có tài liệu 

thuyết phục cho độc - khán - thính giả của mình, không có tài liệu để nộp cơ quan bảo vệ 

pháp luật, không có tài liệu bảo vệ quan điểm của nhà báo trước tòa. Nắm bắt cơ hội, tự tạo 

ra cơ hội rồi tư liệu hóa được cơ hội, là những thách lớn với thức năng lực của nhà báo. Đấy 

là chưa kể, các bằng chứng gián tiếp bao giờ cũng có giá trị tương đối lớn, nếu chúng ta 

không ghi lại câu nói, hình ảnh, video của nguồn tin, đến lúc đăng phát tác phẩm, nếu bị phản 

pháo hay kiện cáo, rất dễ đẩy nhà báo vào chỗ... đuối lý, thua kiện. Bởi “khẩu thiệt vô bằng” 

(lời nói gió bay, không còn lại bằng chứng gì), nên mới cần “tư liệu hóa”, “bằng chứng hóa” 

tư liệu đó. Các tài liệu đó và cũng như quyền giữ gìn, bảo mật tài liệu đó, là đặc quyền của 

nhà báo, để bảo vệ mình và bảo vệ nhân chứng, người cung cấp thông tin. Khi có vụ việc 

quan trọng xứng tầm, vì nghĩa cả (cái này có Luật Báo chí quy định rõ ràng) thì cũng chỉ tòa 

án và viện kiểm soát cấp cáo mới được phép yêu cầu nhà báo trưng ra 

- Rèn luyện cho mình một tư duy của thám tử, của nhà điều tra, kể cả 

tư duy của một người như là luật sư... bảo vệ cho đối tượng. Tức là: 

cần liên tục đặt câu hỏi: tại sao?, rồi có quyết sách phù hợp, tạo những ngả 

rẽ cho đề tài, lấp đầy các khoảng trống tư liệu, các dấu hỏi thắc mắc về câu 

chuyện, sự kiện, vấn đề. Thường thì dấu hiệu phạm tội của đối tượng ban 

đầu chỉ chung chung, hoặc người báo tin cũng chỉ nghe loáng thoáng “có 

thể sẽ như thế này”, “theo tôi là như thế này”, “tôi nhìn thấy biểu hiện như 

thế này”, “theo hình ảnh tôi cung cấp thì như thế này”. Chỉ có cái đầu của 

nhà báo đích thực, có tầm cỡ và tâm huyết, rồi quá trình điều tra công phu, 

đúng hướng, với phương pháp luận đúng, thì mới tìm ra toàn bộ chân 

tướng của cái “ổ chuồn chuồn” đó. Thường thì chi tiết và thủ đoạn bao giờ 

cũng khủng khiếp hơn là tin đồn. Thường thì tài liệu sau khi điều tra bao 

giờ cũng thú vị hơn nhận định ban đầu (trừ các trường hợp nhà báo nhận 

được hoang tin, chủ đề điều tra sớm chấm dứt). Nhưng, để tránh cho việc 

điều tra bị “thiên kiến”, áp đặt bởi nhà báo, tự nhà báo cần đóng vai luật 

sư biện hộ cho đối tượng, để tìm cách lấy thông tin, điều tra thêm tài liệu 

cho câu chuyện của mình chặt chẽ, thuyết phục nhất. 
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Nhà báo dẫn chương trình tại hiện trường tại rừng Kruger, Nam Phi, bên xác và đầu một con 

tê giác vừa mới bị giết hại  và bị băm nham nhở để chặt lấy sừng. 

 

Ví dụ minh họa trường hợp 1: 

Khi điều tra về nạn giết thịt khỉ để làm món ăn phục vụ nhà hàng ở một khu sinh thái 

nuôi khỉ. Các câu hỏi: ai thịt khỉ, thịt khỉ làm món gì, bằng chứng đâu, ai nói vậy, nếu tôi vào 

vai thực khách thì họ bảo thế nào? Sau khi ghi âm, chụp ảnh, làm video xong. Tưởng như rất 

sốc, rất hay rồi, công bố luôn được rồi. Nhưng câu hỏi đặt ra là: dù có hóa đơn kê khai món 

thịt khỉ (chụp ảnh được) ở nhà hàng, dù có ghi âm lời nói của đầu bếp về các món tàn độc từ 

thịt khỉ rồi, nhưng câu hỏi vẫn cần được lật lại (nhà báo đóng vai luật sư bảo vệ quyền lợi cho 

khu sinh thái và người điều hành khu vực đó!), rằng: chắc gì bức ảnh chụp thực đơn đó đã thể 

hiện là người ta làm sinh thái nhằm mục đích nuôi khỉ, giết khỉ rồi bán?! Thực đơn đó do một 

nhóm người lén giết khỉ để bán, họ tự in ra dấm dúi đưa cho khách thì sao? Việc thịt khỉ do 

nhân viên làm bậy hay do chủ trương của toàn bộ khu sinh thái đó? Lúc ấy, để kín kẽ, nhà 

báo cần vào vai thực khách hoặc chủ các tua du lịch, tiếp xúc với chủ của khu sinh thái. Hoặc 

đến quay lén (camera giấu kín) các hoạt động giết mổ, xem nó có công khai không, người 

bán nói gì về các hoạt động của mình. Tốc độ giết khỉ rồi các bàn tiệc sử dụng món này có 

nhiều không. Khỉ đó họ lấy từ đâu, hay là khỉ vừa nhảy múa vui chơi với khách thì quay vào 

nó đã khóc, chắp tay lạy khách sắp ăn món óc khỉ vắt chanh khi chính con khỉ đó vẫn đau 

đớn ngắc ngoải dưới... gậm bàn? Đấy là chưa kể, chúng ta cần mở rộng điều tra xem có ai 

tiếp tay, có ai làm ngơ không, việc nuôi khỉ ở đó đúng luật hay trái luật, nguồn gốc khỉ từ 

đâu, ai cấp phép, ai kiểm tra giám sát và đã bao giờ có ai xử phạt chưa? Cán bộ kiểm lâm và 

xã huyện đó nói gì... Khi các đối tượng quản lý, cơ quan quản lý có biểu hiện, phát ngôn, 

hành vi, dấu hiệu thuyết phục là “đồng thuận” hoặc tiếp tay cho giết thịt khỉ, thì lúc đó mới 

quy kết trách nhiệm của họ được. 
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Hình ảnh mẹ con nhà khỉ xếp hàng cho con bú kiểu này, với tình cảm yêu thiên nhiên 

của mình, đã khiến chúng tôi quyết tâm điều tra tố cáo những kẻ giết thịt khỉ bán cho thực 

khác. 

- Để tránh bị kiện cáo, tranh luận, thậm chí “vận động hành lang” gây 

sức ép “chọi” lại mình, nhà báo cần biết cách “làm hồ sơ vụ việc” một 

cách chặt chẽ, đúng với khoa học điều tra hình sự, điều tra báo chí 

chuyên nghiệp. Từng là từng văn bản quan trọng, từng băng ghi âm nhỏ 

nhất, từng bức ảnh tư liệu có vẻ kém quan trọng nhất, đều cần được lưu 

giữ, nghiên cứu, sử dụng đúng vị trí và mức độ ý nghĩa của nó trong tác 

phẩm của mình. Nhưng thường thì có 10 phần tư liệu, chỉ nên đưa dưới 5 

phần vào bài viết. Còn lại để “giữ miếng”, chờ phản hồi của các tổ chức cá 

nhân liên quan (thường thì sau khi ta công bố tư liệu, nhiều nguồn tư liệu, 

phản hồi khác mới ồ ạt tràn về thông qua sức mạnh truyền thông cũng như 
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phản hồi của công chúng báo chí. Và lúc đó năng lực xử lý khái quát vấn 

đề của nhà báo lại trở nên cần thiết hơn bao giờ hết).  

- Cần có file lưu giữ tư liệu, chúng phải được đặt tên dễ nhớ, dễ phân biệt  

với các vụ A với các vụ A’, A-B từ nhiều năm trước đó.  Lưu giữ làm sao 

để dễ tìm được qua công cụ search trong ổ cứng lớn của máy, ổ cứng ngoài 

hoặc trên các dữ liệu trên mạng (mua không gian mạng) như dropbox hoặc 

Mediafire. Nếu có điều kiện nên sử dụng trợ lý thực hiện công việc này 

một cách chuyên nghiệp. Các tư liệu cần lưu làm 2 bản, tránh bị virut hoặc 

thất lạc ổ nhớ. Khi xuất file với video và sửa ảnh thì cần phải lưu giữ một 

bản riêng cho báo chí truyền hình sử dụng, đồng thời giữ bản gốc nguyên 

dung lượng để sử dụng cho các tác vụ khác sau này. Nhiều khi, nhà báo có 

đầy đủ tư liệu mà khi cần không tìm được hoặc không bao giờ tìm được, 

thì cũng coi như không có. Nên công tác lưu trữ khoa học là vấn đề sống 

còn.  

- Lưu ý: Trong tranh biện trước tòa, nếu nhà báo thiếu một văn bản, 

một ghi âm quan trọng, họ có thể phải ra tòa thua cuộc hoặc bị thu thẻ 

nhà báo, thậm chí bị phạt tù. (Có vụ 3 năm sau người ta mới... kiện 

ngược, nhiều người lúc đó đã vứt bỏ hết bằng chứng sau khi tác phẩm của 

mình được xuất bản. Có vụ, sau khi in bài, cơ quan chức năng đến thanh 

tra, toàn bộ tang chứng vật chứng đã bị làm khác đi để đối phó, thậm chí 

nhân chứng bị ép ký vào văn bản “nhà báo viết sai”, “tôi không nói như 

báo viết”. Nếu lưu trữ tài liệu kém là hỏng việc. Như vụ tẩu tán đàn voọc ở 

Lâm Đồng, bắt giáo viên ký đơn ngược những gì họ đã nói trước ống kính 

nhà báo ở Yên Bình, Yên Bái, đọc trên mạng loạt bài “Những trang giáo 

án thảm sầu” - tìm qua Google). 

- Phải đi đến cùng sự việc, hãy tin rằng, gặp thêm một người, đi thêm 

một chuyến để tìm sự thật, thì sự thật chắc chắn sẽ “lòi” ra nhiều hơn. 

Mọi biểu hiện lười nhác hoặc phiên phiến qua loa, đều là cha đẻ của thất 

bại hoặc các sản phẩm nhờ nhờ “vô thưởng vô phạt”. 

- Phải có được các quyết định táo bạo, quyết liệt nhất ở các thời điểm 

quan trọng, để bằng mọi giá tìm ra bản chất vụ việc. Khi đó, thì thông 

tin của nhà báo sẽ là chìa khóa đưa các đối tượng vi phạm ra tòa; giúp định 

hướng dư luận cũng như đề xuất giải pháp để cơ quan bảo vệ pháp luật xử 

lý vấn đề tốt nhất. 

- Muốn thế nhà báo phải nhất thiết nắm được Luật (Luật Hình sự, Luật 

Dân sự..), trong đó có các điều luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên 

nhiên hoang dã, cả các quy định chặt chẽ về quyền và trách nhiệm của nhà 

báo. Trong điều tra, việc bị các đơn vị, cá nhân không hợp tác cung cấp 

thông tin là hết sức bình thường. Để có kết quả tốt, nhà báo cần có lý luận 

chặt chẽ, hoạt động đúng luật pháp với các thủ tục bài bản. Ví dụ: gọi điện 

xin phỏng vấn, gửi công văn yêu cầu mở cuộc đối thoại hoặc yêu cầu trả 

lời chất vấn; hoặc hơn thế, nhà báo có quyền gửi công văn đến cơ quan cấp 

cao hơn, yêu cầu, đề nghị họ bố trí một cuộc làm việc với thuộc cấp (cấp 

dưới) của họ. Thái độ của nhà báo cần lịch lãm, trình bày gãy gọn, cầu thị, 
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đúng luật, đúng tình người. Nhiều khi, các biện pháp trên bất lực, lúc đó 

chỉ có tầm quan hệ, tầm ảnh hưởng, cái Tâm của nhà báo thuyết phục được 

các tổ chức cá nhân ủng hộ những hoạt động tử tế của mình. Nếu biết vận 

dụng, đây bao giờ cũng là phương pháp cốt tử, thường xuyên đem lại hiệu 

quả cao nhất. 

- Phải tính đếm trước được hậu quả của việc đưa thông tin lên báo chí: 

nó có ảnh hưởng đến người khác ra sao, cơ quan chức năng trong và 

ngoài nước sẽ hành xử thế nào sau khi “ta” viết bài? Văn phòng Thủ 

tướng có ý kiến gì? Bản chất vụ việc là gì, nếu ta vội vàng đưa sự việc ra, 

thì liệu việc điều tra sau đó có ảnh hưởng gì không (thậm chí ta có phạm 

tội tiết lộ bí mật chuyên án, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, khiến 

nghi phạm bỏ trốn mất không, nếu ta công bố trước khi tố cáo với cơ quan 

điều tra thì ta có phạm tội “không tố giác tội phạm” không)? Người giúp ta 

và bản thân ta có liên lụy gì sau khi tiết lộ sự việc ra báo chí không? Đưa 

cái gì? Và giấu kín, che mặt, giấu tên, giấu địa danh khi nào. Còn không 

giấu khi nào? Điều chúng tôi nhấn mạnh ở đây là: cần hiểu, thước đó giá 

trị của bài điều tra, thước đo giá trị phẩm cách của nhà báo, cơ quan báo 

chí luôn nằm ở chỗ : TÁC PHẨM ĐÓ SẼ ĐEM LẠI CÁI GÌ CHO 

CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI. NÓ CÓ LÀM CÂU CHUYỆN, TÌNH HÌNH 

ĐƯỢC CẢI THIỆN, ĐƯỢC THAY ĐỔI THEO CHIỀU HƯỚNG 

TỐT HƠN KHÔNG? CÓ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC ĐÍCH KIỂU NHƯ 

SAU KHÔNG (?): CHẤM DỨT MỘT ĐƯỜNG DÂY, BẮT GIỮ ĐỐI 

TƯỢNG, CỨU CÁC LOÀI HOANG DÃ, THAY ĐỔI ĐIỀU LUẬT 

CỦA QUỐC GIA LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC, ĐƯA NHỮNG KẺ 

BẢO KÊ RA TRƯỚC CÔNG LÝ. NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA 

CỘNG ĐỒNG. Đó thường là các giá trị “lý tưởng” của tác phẩm điều tra. 

Nói như thế, tức là: nhà báo cần biết tìm hướng ra cho vấn đề, cần nâng 

tầm vấn đề lên một cáh khách quan và đúng bản chất nhất, phải tìm ra điều 

đó ngay trong quá trình điều tra, ĐỒNG THỜI CÓ LỐI THỂ HIỆN 

TÁC PHẨM BUỘC NGƯỜI TA PHẢI ĐỌC, ĐỌC RỒI BUỘC PHẢI 

XÚC CẢM, TIẾN TỚI THAY ĐỔI HÀNH VI VỚI MỘT KẾ 

HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÍCH CỰC NHẤT - VÌ CÁC GIÁ TRỊ 

CHUNG MÀ NHÂN LOẠI TIẾN BỘ ĐỀU VƯƠN TỚI. 

Ví dụ minh họa trường hợp số 2: 

 Loạt bài điều tra của của nhà báo về nạn buôn bán sừng tê giác từ châu Phi về Việt 

Nam, và “chợ đen” bát nháo tại Việt Nam (một trong 3 thị trường cuối cùng và nóng nhất thế 

giới). Nhà báo cần tìm giải pháp cho tình trạng này, phía Nam Phi làm gì, phía Việt Nam làm 

gì, ai là tội phạm, ai cần phải ra tay bắt giữ, người tiêu dùng làm gì để tránh mù quáng tiền 

mất tật mang. Việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác có tác dụng gì. Bọn lừa đảo bán sừng tê 

giác giả nó làm thế nào, nó bị bắt ra sao? Làm thế nào để bảo vệ và cải thiện hình ảnh của 

người Việt Nam (liên quan đến sử dụng sản phẩm động vật hoang dã), trong mắt bạn bè quốc 

tế. 
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Vài hình ảnh nhà báo Việt Nam đi Châu Phi và điều tra về nạn giết tê giác để lấy sừng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngà voi Châu phi về Việt  Nam 

Ngà voi bị thu giữ ở cảng Đà Nẵng 
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Ví dụ minh họa số 3: 

 Khi nhà báo điều tra về nạn săn trộm voi nhà ở Việt Nam, cần có tư liệu thuyết phục, 

giải mã các câu hỏi từ dễ đến khó như sau: nạn cắt đuôi, nhổ trộm lông, giết voi đập vỡ sọ 

nhổ trộm cặp ngà kia nó xuất phát từ đâu? Các con voi bị thảm sát ra sao, chủ voi đau đớn thế 

nào, tại sao cơ quan chức năng tỏ ra bất lực, họ vướng ở đâu, khó ở đâu? Chúng ta cần phải 

làm gì để chung tay ngăn chặn? Voi trong tâm thức người Tây Nguyên quan trọng đến mức 

nào, cội nguồn nỗi đau voi nhà bị sát hại họ đau như người thân của họ từ trần, là vì cái gì? 

Tại sao người có nhiều voi nhất Tây Nguyên phải thuê cả gái điếm đi rình bắt các kẻ đã sát 

hại voi rồi đập vỡ sọ voi nhổ mất cặp ngà kia? Sao họ phải làm thế, thay vì cơ quan kiểm lâm 

hay công an phải vào cuộc? Tại sao phiên tòa ở huyện Lắc phải dừng vì cuộc tranh cãi một 

cái đuôi voi có báo nhiêu sợi lông? Tại sao hàng chục năm qua, dự án bảo tồn voi vẫn án binh 

bất động? Vì sao voi nhà ở Việt Nam bị tận diệt, nó giảm 9/10 trong 30 năm qua? Vì sao voi 

rừng quay lại tấn công người, việc mà xưa kia rất hiếm xảy ra? Vì sao có nhiều tấn ngà voi 

với nhiều công ten nơ khổng lồ lại được nhập từ châu Phi về vài quốc gia thôi, trong đó có 

Việt nam mà không phải là các quốc gia khác? Đó là các câu hỏi thách thức nhà báo điều tra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Voi nhà bị giết thảm thương, cảnh chôn voi nhà  ở Đắc Lắc, với lễ cúng linh thiêng rồi 

bảo vệ phần mộ để tránh bị đào lên lấy xương nấu cao! 

- Phải xây dựng mối quan hệ tốt, có sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu 

quả, biết sử dụng các tài liệu điều tra của các tổ chức bảo vệ môi 

trường ở Việt Nam, có thể kể đến các tổ chức như: WCS, WWF, Pan 

Nature, ENV, Trung tâm Cứu hộ Thú Linh trưởng Cúc Phương, Tổ 

chức Change, Traffic, Quỹ Động vật Châu Á, Cites, Cục Kiểm lâm 

Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Bảo tàng Thiên 

nhiên Việt Nam... Các đơn vị trên thường xuyên có các hoạt động tích 

cực, tâm huyết cũng như có các bản báo cáo giá trị gửi cho báo chí. 
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Phần 2: 

Một vài chia sẻ trong quá trình xây dựng tác phẩm báo chí. 

Có một phương châm xây dựng tác phẩm hay: “Đi sướng, viết khổ/ đi khổ, viết sướng”. 

Không phải người ta cố tình làm mình khổ sở khi đi công tác để có tác phẩm hay. Nhưng cần 

hiểu rằng, nếu chấp nhận khổ được thì ta sẽ hiểu vấn đề, xúc cảm vấn đề, chia sẻ cảm thông 

với vấn đề/con người/vụ việc đó hơn, đặc biệt là vấn đề xâm hại thiên nhiên, động vật hoang 

dã. Và cảm xúc đó sẽ được lan truyền đến độc giả. Chưa kể, sự công phu bao giờ cũng đi 

kèm kết quả là: có nhiều tài liệu. Trong điều tra, một trong cái quý báu nhất, cái sống còn là 

tài liệu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ảnh nhà báo trèo đèo lội suối bằng xe máy ở Việt Nam 

Ngà voi và vẩy tê tê  vận chuyển về Việt Nam và bị phát hiện 

tại Đà Nẵng 
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Chuyến đi rừng 7 ngày đêm vượt qua các đỉnh đá tai mèo, nhà báo cùng luồn rừng 

như “loài bò sát” để điều tra về số phận đàn vượn Cao Vít, loài chỉ phân bố ở biên giới Việt 

Nam - Trung Quốc, ở địa phận tỉnh Cao Bằng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà báo đã lái ô tô xuyên 5 quốc gia để điều tra về nạn buôn bán động vật hoang dã 

xuyên biên giới 
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- Cần ưu tiên tài liệu độc đáo, trực tiếp, thuyết phục. Cần trân trọng các 

tài liệu có được từ chất vấn, phân tích vấn đề sâu hơn, thay vì chỉ... phỏng 

vấn; cần hướng tới các câu chuyện trực tiếp có video, hình ảnh hơn là chỉ 

theo lời kể gián tiếp. 

- Cần có hình thức thể hiện phù hợp với từng vụ việc, từng vấn đề, 

không cứng nhắc giáo điều. Không áp đặt hình thức thể hiện từ trước khi 

điều tra vụ việc. 

- Cần đặt mình trong cảm xúc, trí tuệ và nhu cầu của người tiếp nhận 

tác phẩm để có hình thức thể hiện cũng như những tư liệu thiết thực, 

thuyết phục nhất. Như một cuốn sách báo chí nổi tiếng: “Viết cho độc 

giả”. Không chiều theo thị hiếu tầm thường của độc giả, nhưng nhà báo 

cần đứng ở phía độc giả để tư duy và xúc cảm. Cũng cần đặt mình trong 

bối cảnh: nếu mình là cơ quan chức năng, mình sẽ hành động thế nào? Và 

lường trước diễn biến tiếp theo của vụ việc, nhất là khi tác phẩm được 

“phát tán” trên báo chí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bẫy thú được bán và đặt ở khắp nơi, đó là hành vi phạm pháp phổ biến ở nước ta. 
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Chơi tiêu bản thú rừng như thế này là vi phạm luật pháp. 

- Đặc biệt đề cao sự dấn thân, trải nghiệm trực tiếp của nhà báo cho tác 

phẩm, vấn đề. Giáo trình báo chí có câu nói rất hay: muốn viết về cháy 

rừng thì cần sờ đến hoặc ngửi thấy tro than, cảm thấy được sức nóng của 

cháy rừng. Tuy nhiên, không phải cứ nhất thiết là viết về miếng tóp mỡ là 

phải nhảy vào chảo mỡ đang sôi. Tức là, có những tài liệu, nếu lấy gián 

tiếp, nếu ghi âm qua điện thoại hoặc talk có hình (face time) được thì 

không nhất thiết phải lên máy bay hoặc lái xe vài ngày để gặp được họ! 

Tức là, không câu nệ. Chỉ có tư duy sắc sảo của nhà báo đích thực, thì anh 

mới biết vượt qua các khuôn sáo, để đi đến kết quả vừa đích đáng vừa 

nhanh gọn mà vẫn chắc thắng. Đạo đức, đẳng cấp của nhà báo còn là ở 

chỗ, làm được nhiều việc, nhiều vụ với tốc độ nhanh nhất, hiệu quả lớn 

nhất, chứ không thể nhâm nhi một câu chuyện theo cách quá tốn kém, mất 

thời gian được. 
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Ảnh: Sự trải nghiệm của nhà báo, như là người dẫn chuyện trực tiếp ngoài hiện trường, nhà 

báo giúp khán thính giả, độc giả cùng dấn thân với mình. 

 

- Trước khi đặt bút viết hoặc ngồi dựng chương trình, nhà báo cần hình 

dung lại toàn bộ vụ việc và “xẻ” vấn đề đúng cái “huyệt đạo” (mà nhà 

báo nghĩ rằng) ông chúng báo chí cần. Tức là cần linh hoạt trong hình 

thức. Thể hiện giản dị, dễ hiểu, tránh bị các từ ngữ, số liệu, các bản cắt 

phỏng vấn làm loãng vấn đề. Trước khi viết, cần để câu chuyện ngấm vào 

nhà báo, rồi “tiết” ra theo hương vị của tư liệu sau khi ngấm vào nhà báo 

(như mồi hôi của họ!), như thế, mới có tác phẩm có bản sắc. Tránh tình 

trạng vừa viết vừa trích dẫn bản bóc băng, vừa cắt ghép các hình quay theo 

thời gian tuyến tính. Tức là viết bằng cảm xúc dưới sự điều khiển của lý 

trí, dựng tác phẩm bằng cảm xúc và lý trí, chứ không thể trình bày vấn đề 

“đầu đuôi xuôi ngược” như luận văn hay bản báo cáo. Tất nhiên, lúc cần, 

có thể tạo sự tương tác gần hơn nữa của nhân vật với công chúng: có thể 

bóc băng ghi âm hoặc trích ghi hình với tiếng, hình nguyên bản, thô ráp, 



 

21 

 

sinh động nhất. Nhưng cách làm đó, chỉ có thể áp dụng phổ biến và có 

hiệu quả, một khi nó ra đời kèm theo sự điều tiết của lý trí tinh tường, sắc 

sảo và tay nghề cao - Hiệu ứng xuất sắc chỉ ra đời khi có sự tinh tế với 

nghề thật sự, nếu tay nghề non, các kỹ năng trên trở thành con dao hai 

lưỡi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong chuyến khám phá sườn tây Yên Tử bí ẩn kéo dài 5 ngày đi bộ để điều tra về phá rừng, 

săn thú, không có cách nào khác, sợ thức ăn ôi thiu khi cõng ròng rã trên lưng, chúng tôi phải mang 

theo những con gà còn sống, để thỉnh thoảng giết dần “bạn đồng hành” (gà) làm thức ăn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vượt những cung đường mới đập đá thông tuyến rất“rợn người” để “tận mắt tận tay” 

 điều tra về các vụ việc ở Mường Tè, năm 2014. 
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- Luôn có tư duy “trói” vấn đề vào để thuyết phục công chúng báo chí. 

Ví dụ, với báo hình, thì tốt nhất là “cầu toàn” đến việc: nói gì có hình nấy. 

Không có hình thì dựng sơ đồ, bảng biểu để đập vào mắt người ta. Báo 

viết thì cần trích dẫn nguồn tin rõ ràng. Tốt nhất có chuyên gia ở lĩnh vực 

đó phát biểu chính thức, ở các diễn đàn quy mô. Có người trực tiếp chứng 

kiến kể. Đôi khi cần tư liệu báo chí về việc đối tượng được/bị đề cập lên 

tiếng. Hoặc chính quyền sở tại, hoặc ban ngành hữu quan chính thức lên 

tiếng. Thậm chí, ngoài trích dẫn trong ngoặc kép, còn có video hoặc ghi 

âm làm chứng (được post cùng bài viết).  

- Chỉ đăng, phát sóng những gì mà ta có tư liệu trong tay, tư liệu độc 

quyền thì càng quý, tư liệu lấy trực tiếp từ đối tượng càng quý hơn. Ví dụ, 

khi tố cáo một đối tượng nuôi cả đàn hổ trong nhà, như nuôi chó nuôi lợn, 

thì cần có hình ảnh cụ thể, trong hình có đối tượng ở cạnh đàn hổ, hoặc 

đàn hổ ở đúng bối cảnh nhà (chuồng trại) của hắn ta. Hoặc đối thoại với 

chính quyền xã đó. Hoặc trực tiếp đóng giả người mua hổ đông lạnh, hổ 

sống, cao hổ để giáp mặt đối tượng. Nghe hắn tiết lộ thông tin (có ghi âm, 

chụp ảnh, video kèm theo). Thậm chí, có thể theo chân hắn đi nhập hàng 

từ rừng già hoặc từ bên kia biên giới, theo con hổ nuôi đến... nồi cao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: hình tư liệu về việc buôn bán hổ trái phép ở Việt Nam. 
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Phần 3:  

“Truy đuổi” vấn đề, kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội của nhà báo 

Người ta có thể thực hiện tác phẩm báo chí vì nhiều mục đích khác nhau. Có thể chỉ coi đó là 

một cái nghề, báo đến giờ in thì phải có bài, ăn lương thì phải viết. Nhưng, những nhà báo 

chân chính cần/ và bao giờ cũng thượng tôn các hoạt động liên quan đến trách nhiệm xã 

hội của mình/cơ quan mình. Nhà báo có thể làm các công việc ngoài nhiệm vụ viết bài, làm 

phim, thiết kế làm các chương trình phát thanh cho cơ quan của mình. Tức là, họ có thể trong 

tư cách công dân, trong tư cách người có trách nhiệm trước các vấn đề nóng của xã hội để xử 

lý vụ việc. 

 Ví dụ, nhà báo có thể tham gia bắt giữ đối tượng, có thể làm hồ sơ tố cáo đề nghị xử lý vấn 

đề, có thể tổ chức họp/gặp mặt báo chí, có thể đi vận động hành lang một cách chân chính để 

đưa vấn đề/ vụ việc đi đến cái đích như xã hội tử tế đang mong muốn (bên cạnh việc thực 

hiện tác phẩm báo chí). Nhà báo cũng có thể trở thành một biểu tượng trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường để xã hội cùng noi theo, hiệu ứng của hoạt động này có thể sánh ngang hoặc thậm 

chí cao hơn so với hoạt động tác nghiệp báo chí mà họ vẫn thực thi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buôn bán giết hại động vật rừng ngay tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. 

Trở lại câu với vị dụ về chuyện nhà báo tố cáo các đường dây nuôi hổ, bán hổ trái 

phép, giết hổ nấu cao: giả dụ nhà báo có tố cáo hành vi phạm tội kia, thì ngay sau đó phải 

theo chân lực lượng chức  năng đi bắt giữ, xử lý, thậm chí tường thuật phiên tòa một khi đối 

tượng ra vành móng ngựa. Nếu có sự bao che, chậm chễ, hoặc “gọi tên” nhầm tính chất vụ 

việc, bắt chưa hết đối tượng hoặc chỉ bắt ông bảo vệ trại hổ thay vì bắt đối tượng cầm đầu... 
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thì nhà báo cần công tâm đứng ra “đi tìm công lý”. Tức là theo sát sự kiện đến cùng, chiến 

đấu không khoan nhượng với cái sai, cái ác trên tinh thần thượng tôn luật pháp.  

Như vụ điều tra về thảm sát tê giác, không chỉ đi châu Phi, chứng kiến cảnh giết tê 

giác, thâm nhập đường dây buôn bán ở châu Phi, đối thoại với cơ quan kiểm lâm, công an, 

hải quan nước bạn. Nhà báo còn có thể điều tra về các “góc khuất” trong thị trường “đen” 

sừng tê giác ở Việt Nam, làm giả sừng, lừa đảo sừng tê giác, kinh doan hàng cấm là sừng tê 

giác, sự vô cảm của cơ quan chức năng trước vấn đề này, sự mù quáng của người dân “có 

bệnh thì vái tứ phương” cũng như các trọc phú “chơi sừng tê giác để khẳng định đẳng cấp”. 

Nhà báo cũng cần lên tiếng, hoặc với tư cách cá nhân hoặc tư cách người không vô cảm với 

các vấn đề bức thiết của xã hội. Đưa tin và cảnh báo về việc người châu Phi đã khởi động dự 

án tiêm thuốc độc vào sừng tê giác để tránh săn trộm, trong khi kẻ xấu không vì sừng tê giác 

mang màu sắc khác (sau khi nhuộm) mà không sát hại rồi buôn bán sừng con vật. Sản phẩm 

chứa độc tốt chết người đó đến tay người tiêu dùng vô tội thì sẽ ra sao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh vụ bắt giữ 10.000 xác rùa biển tại Nha Trang, Khánh Hòa (vụ việc lớn nhất 

trong lịch sử Việt Nam ở lĩnh vực này), hầu hết tư liệu điều tra đã được nhà báo và tổ chức 

môi trường ghi nhận rồi gửi “hồ sơ” thẳng tới C49, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an. 



 

25 

 

Hoặc như vụ Rùa biển ở Nha Trang (bắt giữ 10 nghìn xác rùa biển quý hiếm ở các 

nhà kho của đối tượng Hoàng Mạnh C.), báo chí cần không khoan nhượng, sát cánh bên cơ 

quan chức năng. ENV đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ TNMT. 

Chúng tôi tiếp tục nhận đơn thư tố cáo, vào gặp lãnh đạo Công an Khánh Hòa và cùng PC 49 

tổ chức bắt giữ tiếp. Chúng tôi cũng truy vấn thanh tra thủy sản, công an môi trường của tỉnh 

về tiến độ xử lý vụ việc. Đến bây giờ, hành trình khởi tố, đưa thủ phạm nguy hiểm ra vành 

móng ngựa vẫn còn... dậm chân tại chỗ. Báo chí và các tổ chức NGO vẫn không ngừng hành 

động quyết liệt và mang tính xây dựng để vụ việc “kết thúc có hậu”, kẻ xấu cần phải bị trả 

giá, xử lý thích đáng, để thượng tôn luật pháp. Nếu có một bản án đủ sức răn đe, nó sẽ góp 

phần ngăn chặn tình trạng này, tránh nạn nhờn luật. Đó cũng là cơ sở để các tổ chức và bạn 

bè quốc tế ghi nhận, tôn trọng các nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này. Tránh để họ thất 

vọng vì sự thờ ơ của cơ quan hữu trách. 

- Cần nhắc lại vấn đề, nhắc nhở cơ quan hữu trách vào cuộc. Phân tích sự 

việc, trình bày toàn bộ câu chuyện thuyết phục, các điều tra tố cáo thật rõ 

ràng, đó là trách nhiệm của nhà báo, nhưng xử lý vấn đề lại là trách nhiệm 

của cơ quan chức năng. Báo chí là quyền lực thứ 4 trong xã hội. Cần biết 

sử dụng tốt chức năng này để biến các đề xuất, phân tích, tố cáo (từ tác 

phẩm điều tra) của nhà báo thành hành động của cơ quan liên quan. 

Muốn thế, các kết quả điều tra phải chỉ ra lối ra cho vấn đề, quy trách 

nhiệm cụ thể cho từng cá nhân tổ chức. Đồng thời, nhà báo, tòa báo, cơ 

quan báo chí cần có kế hoạch bài vở, đề xuất sự lên tiếng của các chuyên 

gia, các nhà quản lý, giới khoa học. Phân tích rõ để độc giả, khán thính giả, 

cùng lực lượng quản lý, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cao cấp cùng vào 

cuộc. Chỉ có các sức ép ấy mới đủ sức đẩy vấn đề đến chỗ được giải quyết 

rốt ráo. Lúc đó, các hoạt động nêu cao trách nhiệm xã hội của nhà báo mới 

đem lại kết quả tốt nhất. 
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Ảnh: Công văn của Thủ tướng về bài “Bới tung rừng Phia Oắc, tàn sát động vật, rừng già và 

cảnh tàn sát “treo cổ” động vật rừng ở Lai Châu, khỉ bị bắt và bán buôn ở Bình Phước. 
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Ví dụ minh họa số 4: 

 Khi điều tra về nạn tàn sát môi trường, săn bắn động vật hoang dã đau lòng ở Cao 

Bằng, chúng tôi đã truy đuổi vấn đề đến chỗ, quy kết rõ có sự buông lỏng quản lý, có sự coi 

thường thách thức cơ quan bảo vệ pháp luật, có biểu hiện bao che “ai cũng hiểu chỉ người có 

trách nhiệm và quyền lợi liên quan là không hiểu” của địa phương. Hậu quả là sông ngòi bị 

giết chết theo đúng nghĩa đen, bể nước ăn của 7 vạn người (dòng sông Hiến) bị đầu độc bằng 

thủy ngân và xuyanua do các tàu khai thác vàng để lại; các ngọn núi di sản thiên nhiên của 

miền đông bắc bị đào tận gốc trốc tận rễ, muông thú bị giết thịt vô tội vạ. Kết quả là, chỉ 

trong vòng một tuần, hai loạt bài liên tiếp của chúng tôi đăng trên báo Lao Động “Bới 

tung rừng Phia Oắc” và “Chuyện buồn bên dòng sông Chết” đã nhận được liên tiếp 2 

công văn của truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, yêu cầu các Bộ, ngành, 

UBND tỉnh Cao Bằng vào cuộc giải quyết dứt điểm.  

Muốn có được điều đó, kế hoạch bài vở làm thành từng “tuyến” mô tả, phân tích, tố 

cáo, truy vấn, phân tích cả cái sai và sự “nghi ngờ” có bảo kê từ phía cán bộ cơ sở lần lượt 

được đưa ra. Cần chọn thời điểm thích hợp để đưa ra. Các video, các bộ ảnh, từ vẻ đẹp của 

thiên nhiên thơ mộng vốn có, cả sự tàn sát đau lòng đang diễn ra hôm nay, đều được lần lượt 

đăng tải, phát sóng. Thậm chí, bản thân người viết loạt bài, sau đó còn lên đài truyền hình 

tỉnh nói 30 phút về vẻ đẹp vô giá, sự cấp thiết cần bảo vệ để làm du lịch “con gà đẻ trứng 

vàng” với đỉnh núi cao nhất miền non nước Cao Bằng, với hệ động thực vật phong phú nổi 

tiếng của nước nhà (!). Như vậy, có nghĩa là, nhà báo cần huy động tổng lực, công phu, có 

kế hoạch đích đáng (và sự hậu thuẫn của tòa soạn), để đưa vấn đề đến một bến bờ “thay 

đổi theo chiều hướng tích cực hơn”. 

- Trong quá trình kiên trì thực hiện trách nhiệm xã hội của nhà báo 

trước vấn đề bảo vệ ĐVHD và môi trường sống nói chung, nhà báo 

cũng cần tính đến sự ranh ma, quỷ quyệt của đối tượng, nhất là khi nó 

được không ít người tha hoá biến chất tiếp tay để “chắp cánh”. Muốn 

thế nhà báo cần độc lập điều tra, tư liệu chỉ lấy ở nguồn đáng tin cậy, các 

nguồn mà ta nghi ngờ có thể bị “nói khác đi” thì cần kiểm chứng kỹ. Ví 

dụ, rừng và muông thú bị tàn sát, theo cách hiểu thông thường thì cơ quan 

chức năng địa phương phải liên đới trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm 

chính. Ví dụ, khi thiên nhiên bị tàn sát, thì thôn chịu trách nhiệm trước xã, 

xã chịu trước huyện, huyện chịu trước tỉnh, tỉnh chịu trước Chính phủ. 

Nên, thường thì cán bộ cơ sở muốn giấu chuyện hoang thú bị giết, rừng và 

môi trường bị tàn phá. Nhà báo cần điều tra độc lập hoặc hỏi các nguồn tin 

giữ thái độ khách quan nhất. Lúc đối thoại với cơ quan chức năng, cần 

tăng cường chất vấn. Nếu có sự bao che hoặc dối trá, cần tố cáo cả các suy 

nghĩ hành động tiêu cực đó. 
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Hình ảnh chặt đầu hoẵng ròng ròng rỏ máu bán ven Quốc lộ 3 qua địa phận ATK 

Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, hình ảnh linh trưởng bị ngâm trong hũ rượu như... gương mặt 

người. 

 



 

29 

 

- Đặc biệt, nhà báo cần tính đến khả năng: trước khi cơ quan chức 

năng đi kiểm tra, bắt giữ, có thể nguồn tin đã bại lộ. Đã nhiều lần, 

không ít kiểm lâm trước khi đi kiểm tra vi phạm lâm luật mà... nhắn tin 

cho đối tượng vi phạm, rồi điều này bị phát hiện bởi cơ quan điều tra khác 

và báo chí đăng tải. Kiểm lâm viên vi phạm đó đã bị kỷ luật. Giữa bối 

cảnh ấy, nhà báo cần vào vai, hóa trang thành các thành phần khác nhau, 

đánh đúng vào tâm lý (thường là hám lợi) của đối tượng để tìm ra bản chất 

vấn đề. Đã có chuyện, khi chúng tôi cùng ông Tilo ở Trung tâm cứu hộ 

Thú linh trưởng Việt Nam đi “thu giữ” các động vật hoang dã, trong đó có 

vọc ngũ sắc ở Lâm Đồng (bị nuôi nhốt trái phép). Dù nguồn tin còn 

nguyên, dù tận mắt chúng tôi nhìn và chụp ảnh đàn voọc, nhưng khi dẫn 

kiểm lâm và công an đến bắt giữ thì tang vật đã không cánh mà bay. Lực 

lượng chức năng vẫn “tự hào” là họ đã làm hết trách nhiệm và nguồn tin tố 

cáo của chúng tôi là... nhầm, sai! Họ vô tư cãi bức ảnh chúng tôi chụp là 

một sự... nhầm lẫn thế nào đó. Giữa bối cảnh đó, nhiều lần chúng tôi phải 

cho người bí mật canh gác tang vật, quay phim chụp ảnh kỹ (ảnh có bối 

cảnh) rồi một nhóm khác đi báo tin, mời cơ quan hữu trách đến kiểm tra, 

thu giữ, xử lý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Chúng tôi đã gặp những gương mặt người bị hổ vồ, hổ ăn thịt mất người thân, 

những người đánh nhau với gấu hoang và sống sót với đầy vết sẹo, trong khi các hũ rượu của 

họ thì đầy chân gấu rừng! Chúng tôi đã điều tra kỹ, để tính đến một phương án “chung sống 

hòa bình”, vẫn bảo vệ được con người và thú hoang không bị tàn sát. 
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KẾT LUẬN 

Điều tra, tố cáo, lật lại vấn đề hoặc đưa kẻ xấu ra trước vành móng ngựa, thay đổi một 

điều luật, cứu các loài hoang dã trước khi nó trở thành con mồi của các tham vọng xấu xa giết 

chóc... là điều không đơn giản. Một sự cẩu thả của nhà báo điều tra, có thể ảnh hưởng tai hại 

đến uy tín, danh dự, cả tính mạng của nhiều cá nhân và tổ chức, cũng như ảnh hưởng đến 

chính nhà báo và cơ quan của anh/chị ta. Tuy nhiên, ai biết vượt qua khó khăn đó, thì họ sẽ 

gặt hái vinh quang. Vinh quang nhất là các giá trị quý báu từ hoạt động điều tra mà họ đã 

cống hiến cho cộng đồng, để tuổi trẻ của mình không trôi đi vô nghĩa. Khi đã làm được mảng 

điều tra báo chí, thì có nghĩa là trong nghề báo, mảng nào nhà báo ấy cũng làm được và làm 

tốt được. Không có giá trị đích thực nào mà người ta có thể dễ dàng đạt được; miếng pho mát 

cho không thì chỉ có ở bẫy chuột; không có thành công nào không mang vị mặn của mồ hôi; 

giọt mồ hôi của người sáng tạo, không có giọt nào được xem là giọt cuối cùng. 

VỚI CÁC NHÀ BÁO NÓI CHUNG, SỰ NGHIÊM TÚC, ĐAM MÊ VÀ ĐỨC HY SINH 

VỚI NGHỀ, BAO GIỜ CŨNG LÀ NỀN MÓNG VỮNG CHẮC NHẤT ĐỂ CHÚNG TA CÓ 

ĐƯỢC THÀNH CÔNG. CÒN VỚI MẢNG ĐIỀU TRA BẢO VỆ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT 

HOANG DÃ, NÓ SẼ CÒN LÀM CÁC ĐỒNG NGHIỆP CỦA TÔI CẢM THẤY Ý NGHĨA 

HƠN NỮA, MỘT KHI HỌ THẤM THÍA THÊM RẰNG: CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT VÀ 

THIÊN NHIÊN HOANG DÃ LÀ MỘT PHẦN KHÔNG THỂ NÀO THIẾU TRONG HÌNH 

THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA MỖI NGƯỜI. THIÊN NHIÊN NHƯ BÀ 

MẸ BAO DUNG, NHƯ TẤM LÁ CHẮN BẢO VỆ SỰ SỐNG NÀY. NÓ LÀM TÂM HỒN 

MỖI NGƯỜI VÀ LÀM CHO CUỘC SỐNG NÀY NHÂN VĂN HƠN. BẢO VỆ THIÊN 

NHIÊN HOANG DÃ, CŨNG LÀ BẢO VỆ CHÍNH CHÚNG TA VÀ CON CHÁU MÌNH. 

MẤT ĐI CUỘC SỐNG HOANG DÃ ĐÓ, DÙ TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ĐẾN 

ĐÂU, CHÚNG TA CŨNG CHỈ CHẾT CỨNG VÔ HỒN NHƯ CÁC CON RÔ-BỐT. VÀ 

QUAN TRỌNG HƠN, SAU KHI BỊ TÀN SÁT, THIÊN NHIÊN HOANG DÃ SẼ QUAY 

LẠI TRẢ VỐ CHO MỖI CHÚNG TA BẰNG CÁC THẢM HỌA KHỐC LIỆT, NHƯ LỊCH 

SỬ LOÀI NGƯỜI ĐÃ VÀ ĐANG PHẢI CHỨNG KIẾN... 
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Những cảnh thanh bình chợt gặp trên đường điều tra cam khó, chợt mới hiểu, thiên 

nhiên đầy nhân ái và có mốt sức mạnh màu nhiệm ra sao! 

Chân thành cảm ơn độc giả và các đồng nghiệp đã tham khảo tài liệu này. Hy 

vọng ở khía cạnh nào đó, quý vị sẽ còn thấy những lời khuyên trên nó còn như một lời 

hiệu triệu. 

Thay mặt nhóm biên soạn! 

Trân trọng cảm ơn! 

 


