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Hiện trạng báo chí điều 

tra nạn buôn bán ĐVHD

- Gần đây báo VN ít điều tra về 

đề tài này.

- Lý do nhiều tờ báo chưa 

quan tâm đúng mức, tác nghiệp 

tốn kém, vất vả. Một số lãnh đạo, 

biên tập viên, nhà báo cho đề tài 

“không có gì mới”.
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- Đề tài vẫn nóng bỏng thời sự.

- Được nhiều người quan tâm.

- Có trách nhiệm, ý nghĩa cao.

- Báo chí cần điều tra, phản ánh 
thường xuyên.

- Có thái độ lên án mạnh mẽ 
nạn buôn bán ĐVHD.

- Nạn buôn bán động vật hoang dã diễn ra khắp cả nước 

và nước ngoài.

- Buôn bán ĐVHD ở rừng, bìa rừng, nông thôn.

- Buôn bán ở các thành phố có nhiều người tiêu dùng.

- Buôn bán từ VN ra nước ngoài.

- Buôn bán từ nước ngoài về VN.

- Buôn bán sản phẩm ĐVHD sau chế biến.
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- Người dùng trong ăn uống.

- Người dùng trong làm “thuốc”.

- Người dùng làm quà biếu.

- Người dùng làm “vật tâm linh”.

- Người tiêu khiển.

- Người săn, bẫy.

- Người buôn chuyên nghiệp, vận chuyển.

- Các nhà hàng, cửa tiệm.

- Những người “bảo kê”.



12-Sep-19

4

- Nạn săn, bẫy ĐVHD trong nước và nước ngoài.

- Những điểm nóng về nạn buôn bán ĐVHD.

- Các đường dây buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia.

- Hiện trạng kinh doanh ĐVHD ở các nhà hàng 

- Kinh doanh ĐVHD làm “thuốc”, “vật tâm linh”

- Những kẻ “bảo kê” chính thức và không chính 
thức

- Tình trạng buôn bán ĐVHD thật, giả 

- Truy vấn trách nhiệm cơ quan chức trách

- Phân tích kẽ hở luật pháp và cơ quan hành pháp

XIN CẢM ƠN!
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