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Điều tra báo chí liên quan đến 
Động vật hoang dã - Giới hạn của 

sự an toàn!

Đỗ Doãn Hoàng

(Báo Lao Động)

• 1. Lợi nhuận và sự phức tạp của vấn đề lớn hơn bạn 
tưởng nhiều.

• -Tẩu tán tang vật: vụ rùa biển ở Nhà Trang, vụ voọc ở 
Lâm Đồng.

• -Dấu hiệu “bảo kê” của cán bộ tha hóa: buôn khỉ ở 
Nghệ An.

• -Làm việc với cơ quan chức năng: đôi khi cần giấu cả 
thân phận nhà báo: trang trại rùa ở Đồng Tháp; trùm 
buôn “hàng rừng” ở Diễn Châu.

• -Tính chất xuyên quốc gia của các đối tượng: điều này 
rất khác với nhiều chủ đề khác.

• Phía sau tiếng dao thớt ở những nhà hàng “đặc sản 
rừng”.
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2. Bí quyết và các kẽ hở thường gặp của nhà báo nhập vai
• Lái taxi, gã xe ôm đều là chim mồi
• Camera theo dõi ngược
• Dùng “giáo trình” cũ,  nhà báo bị lật tẩy và “ăn đòn”
• “Ngụy trang nửa vời” và không mang thẻ nhà báo khi 

“đối mặt”
• “Gián điệp” ở khắp mọi nơi
• Đề tài nằm ở cả trong đầu của nhà báo
• Sẵn sàng ghi âm, quay phim, chụp ảnh cả khi đang lái xe 

hoặc ở trên gường ☺
• Tư liệu hóa mọi tài liệu
• Lời khuyên với thiết bị quay lén
• Xác lập uy tín trong giới
• Nhất định mở rộng hoạt động báo chí mang tính quốc tế
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• Sẵn sàng ghi âm, quay phim, chụp ảnh cả khi 
đang lái xe hoặc ở trên gường ☺
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Chuẩn bị thiết bị công phu là yếu tố sống còn!

2. Bí quyết và các kẽ hở thường gặp của nhà báo nhập vai
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“đối mặt”
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Đề tài nằm ở cả trong đầu của nhà báo
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Tôi và các nhà báo đồng nghiệp da đen cảm ơn quý
vị đã lắng nghe☺ Ảnh: Xuân Bắc chụp.
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Còn video này tôi quay với mong muốn để quý vị 
thêm quyết tâm cứu lấy thiên nhiên hoang dã...
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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


