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Nguyễn Quốc Việt, trưởng Ban phóng sự-

điều tra, báo Tuổi Trẻ


- Nhà báo cần xác định đây là vấn đề cần quan tâm xuyên suốt.
- Thu thập tư liệu từ báo chí, mạng, sách vở, tài liệu, hội thảo.

- Đi thực tế.

- Xây dựng “nguồn tin mềm” từ dân địa phương, kẻ trong cuộc.

- Thiết lập các mối quan hệ với cơ quan, nhân vật chức trách.

- Tìm hiểu luật pháp trong nước và công pháp quốc tế về bảo vệ ĐVHD.

- Trang bị các kiến thức cơ bản về ĐVHD, sách đỏ. 

- Rèn luyện thể lực để có thể tác nghiệp đường xa, đường rừng, đối mặt 
tình huống nguy hiểm. 

- Trang bị sẵn sàng các phương tiện cần thiết: máy quay đặc biệt, ghi âm.

- Tạo mối quan hệ với các cơ quan công an, biên phòng, kiểm lâm, đại sứ
quán … để có thể nhờ hỗ trợ khi xảy tình huống nguy hiểm. 

Chuẩn bị
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- Thu thập thông tin cơ bản về đề tài mình định làm. 

- Trình bày đề tài cụ thể với trưởng ban, ban thư ký, ban 

biên tập. Nói rõ mục đích “tại sao tôi làm đề tài này?”. Yêu cầu 

được giữ bí mật đề tài nếu cần thiết. Chẳng hạn đề xuất viết về
nạn buôn bán “Bào thai khỉ”, “Cao hổ cốt”, “Mật gấu rừng”.

- Trình bày cách tác nghiệp: ở đâu, khi nào, bao lâu, ra sao, 

với ai, kinh phí, dự kiến tình huống phức tạp và nguy hiểm ... 

- Mạnh dạn bảo vệ đề tài nếu không được trưởng ban đồng 

ý. Nếu không thông, mở rộng trao đổi với ban thư ký, ban biên tập. 

- Nếu các cấp vẫn không đồng ý, thì tạm dừng triển khai 

nhưng vẫn theo dõi đề tài, đợi thời điểm khác. 

Đăng ký đề tài



- Trước khi đi đâu, làm gì, cần báo trưởng ban biết để hỗ trợ khi cần. Nếu có yêu
cầu giữ bí mật thì phải đề nghị.
- Mạnh dạn đề xuất cơ quan hỗ trợ những thứ cần thiết. 

- Nên tổ chức nhóm tác nghiệp sẽ hiệu quả và an toàn hơn. Hạn chế đơn độc. Cần
định kỳ báo cáo tiến độ điều tra cho trưởng ban biết để giúp đỡ hay điều
chỉnh kịp thời.

- Hãy điều tra trước những nội dung quan trọng, cốt lõi nhất, những phần
dễ hơn để làm sau.

- Gặp tình huống nguy hiểm công khai, hãy nói ngay được tờ báo cử đi. Tờ
báo biết rõ mình đi đâu, gặp ai, làm gì và cơ quan bảo vệ pháp luật cũng
biết.  Tránh mọi tình huống đối diện nguy hiểm nếu có cách nào khác. Các
phóng viên mới vào nghề nhớ hạn chế lộ diện nhà báo.

- Bắt buộc phối kiểm các nguồn tin khác nhau, không vội viết khi chỉ mới có thông 
tin một chiều. Đơn cử: “Ông A khẳng định với tôi mật gấu rừng này được
đưa về đường hàng không”. Một ông A chưa chắc đúng. 

Tác nghiệp phóng sự điều 

tra
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- Lập đề cương bài điều tra nạn buôn bán ĐVHD.
- Xác định trọng điểm, điểm nhấn của điều tra. Chẳng hạn điểm

nhấn của bài điều tra buôn bán mật gấu rừng hoang dã: được diễn
ra ngay tại khu Chợ Lớn, TP.HCM. Bạn đọc và nhà chức trách sẽ
bất ngờ và quan tâm đặc biệt.

- Trao đổi lại lần nữa với trưởng ban hoặc ban thư ký về đề cương
bài viết, nói rõ mình muốn tập trung vấn đề gì, bỏ bớt chuyện gì. 
Đôi khi thứ mình muốn bỏ ra lại quan trọng.

- Cùng xem xét lại toàn diện tư liệu, chứng cứ, hình ảnh thu thập
được. 

- Nếu vấn đề phức tạp, chưa yên tâm, nên trao đổi tính pháp lý với
trưởng ban, biên tập viên, luật sự và người nhiều kinh nghiệm. 
Chẳng hạn một cán bộ cảng HP cho biết sừng tê giác được “bảo kê” 
thông quan. Nên hỏi luật sư “lời nói” này đủ cơ sở pháp lý không, 
nếu không thì nên củng cố gì? 

Kiểm tra tính pháp lý


- Viết ngay khi tư liệu đầy đủ, không để cách quãng.

- Thể hiện trên báo giấy, báo mạng, báo hình. Hết sức lưu ý phần quay phim hình ảnh và
các chứng lý là hình ảnh gốc, văn bản gốc. 
- Những thông tin “chưa yên tâm” cần bỏ ra khỏi bài. 

- Tuân thủ nguyên tắc 7- 3 (hoặc 5- 5), 7 là phần viết, 3 là chứng cớ còn “thủ” sau mặt báo.

- Tuyệt đối tránh viết quá, nói thêm, sa nhiều chi tiết có thể dẫn đến sai sót. Nhiều
phóng viên hay bị tình trạng này dẫn đến kiện tụng. Như “ngoài đường dây buôn
xương hổ đã bị điều tra lật mặt, chúng tôi được biết địa bàn này còn có nhiều đường
dây buôn bán ĐVHD khác”. 

- Mở đầu bài viết bằng ngay những thông tin, hình ảnh, ý nghĩa mạnh nhất, giá trị
nhất.  Như ngay sapo là câu: “Bộ xương hổ được phơi trước mắt tôi. Tay buôn khẳng
định hổ săn từ rừng Miến Điện”.  

- Cuối bài điều tra nên liên đới với nhà chức trách như tại sao, trách nhiệm, để mở
rộng vấn đề. Không chỉ dừng ở phản ánh thực trạng. Chẳng hạn “đường dây buôn
hổ này được vận chuyển theo đường cửa khẩu MB. Tại sao chúng lại đi lọt? Ai phải
chịu trách nhiệm?”.

Viết bài
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- Chú ý tương tác của bạn đọc khi bài đã đăng. 

- Chủ động trao đổi tiếp tục với nhà chức trách, chuyên gia ĐVHD, 
người liên quan để đẩy vấn đề, tạo hiệu quả mạnh mẽ sau khi bài
đăng. 

- Cần đề xuất với trưởng ban về đề tài phóng sự điều tra kế tiếp. 
Nó có thể là phần 2 của loạt bài đã đăng, như sau khi đang bài
về nạn buôn bán xương hổ nấu cao ở TP.HCM, thì tình trạng
này ra sao, chấm dứt hay biến tướng, bí mật hơn ... 

- Vẫn chủ động kết nối với các nguồn tin đã giúp điều tra dù bài
đã hoàn thành, để có thể sử dụng cho các bài sau.

- Lưu ý cuối cùng, nhà báo chuyên điều tra không nên đưa rõ
thân phận, mặt mũi mình lên báo, đặc biệt là fb rõ danh tính, vì
sẽ gây khó khăn và nguy hiểm cho chính mình trong các điều
tra kế tiếp.   

Sau xuất bản



Xin cảm ơn!

 *Tài liệu Hội thảo Tập huấn báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã do Liên 

minh Châu Âu (EU) tài trợ trong khuôn khổ dự án Hợp tác chống tội phạm liên quan đến động 
vật hoang dã


