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Kỹ năng thẩm định thông tin, 
đào sâu và truy đuổi vấn đề

By Đỗ Doãn Hoàng

• Cần có nguồn tin tốt, tin trực tiếp càng tốt hoặc tin từ cơ quan 
chức năng đáng tin cậy thì còn quý hơn nữa. Tuy nhiên, khi 
không thể có các nguồn trên, thì cần có khả năng thẩm định, 
đánh giá độ xác thực và tính khả quan của thông tin.

•



11/14/2019

2

• -Kiểm tra chéo nhiều nguồn khi thấy nghi ngờ.

•

• -Áp dụng luật, quy định, chế tài để đánh giá.

•

• -Sử dụng kinh nghiệm đã có của nhà báo, đánh giá từ các vụ 
việc đã có tiền lệ để truy xét.

•

• -Làm tốt nhất trong chừng mực có thể, với hy vọng có được 
văn bản hay lời trả lời phỏng vấn, lời xác tín của cơ quan hay 
cá nhân có liên quan.
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• Có thể sử dụng phương pháp loại suy, bóc dần đến chân lý. 
Hoặc dựa trên đơn thư, các kiến nghị của đông đảo bà con, lấy 
số đông làm một cơ sở quan trọng. Tốt nhất có thông tin từ 
chính quyền và các đoàn thể - dù là trưởng thôn, trưởng bản, 
thay vì chỉ phỏng vấn người dân hay người trong cuộc.

• Có thể lấy ý kiến luật sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cựu 
cán bộ từng làm việc ở vị trí gần nhất, trực tiếp nhất với chủ đề 
mình tìm hiểu (nếu người đương chức từ chốt tiếp xúc).

• Có thể hoá trang vài tư cách, vai trò khác để tiếp cận nguồn tin, 
với hy vọng họ sẽ “bộc lộ bản chất” tốt hơn.

Thách chức mở rộng thông tin và đào sâu vấn 
đề

• -Ít có  một tác phẩm báo chí hay nào mà chỉ khoanh câu 
chuyện trong chủ đề nhỏ, phạm vi nhỏ mang tính cá biệt. Vấn 
đề là cần tìm ra bản chất câu chuyện: tính phổ quát, tính biểu 
trưng của nó. Mà nguồn tin chỉ là một biểu hiện, một giọt nước 
tràn ly, một phần nổi của tảng băng chìm thôi.

• -Vì thế, cần đào sâu với các câu hỏi: tại sao, ai là chủ thật sự 
của đường dây, ai đã dung dưỡng cho đường dây tồn tại, làm 
thế nào để chặn đứt nó trong hiện tại và ngăn chặn các hành 
động tương tự trong tương lai; để lấp đầy các khoảng trống 
trong thực tế và ở quy định luật pháp thì ai phải hành động và 
hành động như thế nào. Các nước họ làm thế nào, ta có thể 
tham khảo và áp dụng không….
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• -Cần tìm đến bản chất vấn đề và quy trách nhiệm cụ thể, kiến nghị sự thay đổi cho 
một tương lai tốt hơn. Vì thế, nhà báo điều tra cần truy đuổi vấn đề đến cùng. Có thể 
là 1 tác phẩm hoặc 30 tác phẩm liên tiếp, đối thoại, chất vấn, trở lại, mở rộng, lấy ý 
kiến cử tri, ghi nhận sự đổi thay và có thể trích dẫn văn bản của Thủ tướng hay Quốc 
hội (khi các đơn vị có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này); tiếp đến có thể trích dẫn báo cáo, 
thanh tra, kiểm tra và kiến nghị về những bất cập của các văn bản kia, tố cáo sự bao 
che, tư túi (nếu có…).

• -Khi đào sâu vấn đề, ví dụ về các đường dây buôn động vật hoang dã, nhà báo có thể 
đi rất xa cái nguồn tin ban đầu. Thường là các đường dây mang tính xuyên quốc gia. 
Xa về địa lý và về cả tư duy. Có khi đối tượng điều tra không phải là vài người buôn 
thú rừng nấu cao nữa, mà chú mục vào lực lượng bảo kê ở cấp cao hơn. Để rồi kiến 
nghị lên đến cơ quan cấp bộ xử lý vấn đề. Và Luật cần thay đổi để tình trạng tương tự 
không tái diễn ở nơi khác, ở thời điểm khác.

• Sự thuật là Luật của Việt Nam liên quan lĩnh vực buôn bán động vật Hoang dã đã có 
nhiều thay đổi hết sức tích cực, song vẫn còn bất cập.

• (…)
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Thay lời chào từ Rừng châu Phi. Ảnh: người
thuyết trình chụp.

*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


