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Về đề tài Buôn bán động vật hoang dã

Nhà báo Hoàng Thiên Nga
Trưởng văn phòng đại diện Báo Tiền Phong

khu vực Tây Nguyên

Phát hiện vấn đề

Đề tài là gì?

Là phạm vi hiện 
thực được 
phóng viên (PV)
lựa chọn để 
phản ánh.

Vấn đề là gì?

Là điều cần 
phải được 
nghiên cứu để 
giải quyết.

Chủ đề là gì?

Là vấn đề được 
lựa chọn để 
phản ánh theo ý 
chí của tác giả. 
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Khi chấp nhận thực hiện đề tài, PV cần 
tìm hiểu thực trạng về ĐVHD trong nước 
và quốc tế; các quy định pháp luật liên 
quan (thông tư, nghị định, hướng dẫn 
thực hiện). 

Đối chiếu với sự kiện đã chứng kiến, mắt 
thấy tai nghe, từ đó PV biết rõ từng khía 
cạnh đúng/sai để chọn cách thể hiện cho 
thuyết phục - hài hòa tình, lý.  

Đề tài: Buôn bán ĐVHD
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Chuyện điển hình
1. Nhiều người yêu thú, mua lại 

thú sắp bị thịt về chăm sóc, 
nuôi dưỡng lại bị khởi tố.

2. Cách làm mồ cho voi để 
không bị đào bới.

3. Ngâm đủ thứ ĐVHD vào 
rượu uống để “cường 
dương”, nhưng thực trạng 
phũ phàng ... 
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Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?
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Loạt bài đăng trên Báo Tiền Phong

Kỹ năng phát hiện vấn đề
✓ Vì sao cần có kỹ năng này? 

Việc tìm ra chủ đề hay là yếu tố rất quan trọng làm nên sự 
thành công của một tác phẩm báo chí. 

✓ Mài bén kỹ năng phát hiện vấn đề về ĐVHD: 
Thực tế bày ra cùng lúc trước mắt mọi người, chỉ ai có kỹ 
năng sắc bén mới phát hiện ra vấn đề thú vị gây tò mò, thu 
hút được sự quan tâm của rất nhiều người.

• Trước những quầy hàng lưu niệm, PV tinh ý sẽ phát hiện ra 
đâu là những mặt hàng được chế tác từ bộ phận của ĐVHD.

• Search Google, like dạo trên các mạng xã hội, PV thông minh 
không khó phát hiện đâu là nơi chuyên phục vụ các món ăn 
đắt tiền từ ĐVHD; Đâu là manh mối có thể liên hệ để lần ra 
những đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép 
ĐVHD. 
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Xây dựng tác phẩm (1)

× Cách phản ánh thông thường là tường thuật 
theo nguồn tin có sẵn cung cấp: từ công an, 
kiểm lâm, CSGT về những vụ bắt giữ vận 
chuyển, buôn bán ĐVHD. 

× Giá trị hơn, là tác phẩm do PV chủ động 
điều tra, làm rõ những sự thật chưa từng 
được phanh phui từ những manh mối thông 
tin ít ỏi ban đầu.
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Xây dựng tác phẩm (2)
Cần phải tìm hiểu thực trạng về ĐVHD trong nước và quốc 
tế,  các quy định pháp luật liên quan. Sự vào cuộc của các 
cơ quan hành pháp, tư pháp , lập pháp đã đến đâu? 

Ví dụ tháng 8/2018 lần đầu tiên Tòa án NDTC tổ chức Hội 
thảo tham vấn đối với Dự thảo nghị quyết của Hội đồng 
thẩm phán TANDTC, hướng dẫn áp dụng một số quy định 
của Bộ luật Hình sự về các tội liên quan đến động vật 
hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm. Đọc tài liệu cung 
cấp tại Hội thảo kéo dài 2 ngày, nhiều nhà báo mới “té 
ngửa”, bất ngờ vì tới lúc đó mới biết đã có hàng loạt thông 
tư, nghị định đã được Chính phủ đã ban hành cùng các 
hướng dẫn thực hiện rất tỉ mỉ về những vấn đề liên quan 
đến hành vi buôn bán ĐVHD. 
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• Trước vấn đề cụ thể phát hiện được, PV cần đào sâu suy nghĩ, 
lựa chọn cách thức khả thi, an toàn nhất; mỗi phương án ít 
nhiều đều có rủi ro, nguy hiểm. Nên kết nối với những kênh 
thông tin nào để phối hợp điều tra, làm “lộ sáng” các góc khuất? 
Công an? Tòa án? Kiểm lâm? Già làng? Thương nhân? Doanh 
nghiệp? 

• Chọn thể loại nào phù hợp nhất với vấn đề cụ thể cần chuyển tải 
thông điệp: ghi chép, điều tra, ký sự, phóng sự, hay phóng sự 
ảnh, nhằm phản ánh một cách đủ căn cứ, thuyết phục, chính 
xác, sinh động, hấp dẫn, kịp thời, có sức tác động đến nhận 
thức của số đông công chúng, thúc đẩy sự hành động của chính 
quyền và các cơ quan chức năng, nhằm góp phần bảo vệ ĐVHD. 
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Xây dựng tác phẩm (3)

10

Liệt kê những tác phẩm
báo chí hay, giá trị cao, 
đủ sức nặng, góp phần
thúc đẩy chính phủ hành
động, thay đổi nhận
thức và thói quen sử
dụng sản phẩm từ ĐVHD 
của cộng đồng?



11/14/2019

6

Hỏi đáp!
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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


