
 

 

HỘI THẢO TẬP HUẤN 

Bảo tồn động vật hoang dã từ góc nhìn văn hóa, cộng đồng 

Vân Hồ (Sơn La), 27-29/11/2021 

Thiên nhiên hoang dã gắn liền với lịch sử sinh tồn của người Việt chúng ta, là nguồn sống của 

nhiều cộng đồng người dân bản địa qua nhiều thế hệ. Với nhiều cộng đồng ở nông thôn và miền 

núi, nguồn dinh dưỡng từ các loài động thực vật hoang dã vốn đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh 

đó, có lẽ do tổ tiên chúng ta sinh sống ở những khu vực có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên buộc 

phải thích nghi và sử dụng bất kỳ thực phẩm nào để sinh tồn. Qua thời gian, thói quen đó “di 

truyền” lại thành một phần của văn hóa ẩm thực và tiêu dùng. Cho đến ngày nay, khi con người 

đã đẩy thiên nhiên hoang dã lùi xa, rất nhiều loài động thực vật vốn rất phong phú trong “rừng 

vàng, biển bạc” dần biến mất, đặt ra nhiều thách thức đối với hệ sinh thái.  

Khai thác, chinh phục thiên nhiên là bản năng của con người từ thủa sơ khai. Việc săn bắt, thu hái 

các sản vật do thiên nhiên ban tặng vốn là một phần của cuộc sống và trước đây không được xem 

là phạm pháp hay trái với đạo lý xã hội. Chim trời, cá nước là của trời cho và con người mặc nhiên 

hưởng thụ. Điều đó thành một nếp nghĩ chung của mọi người. Thế nhưng, khi dân số gia tăng 

mạnh mẽ, sự cân bằng sinh thái tương đối đã không thể duy trì. Cách ứng xử và tư duy về khai 

thác, sử dụng thiên nhiên vì vậy đến lúc cần phải thay đổi.  

Tuy nhiên, để tạo ra thay đổi bền vững thì cần có nền tảng văn hóa xã hội ủng hộ mạnh mẽ việc 

bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên. Thay đổi của nhận thức xã hội thường không thể diễn ra một cách 

chóng vánh. Song, trong khi chờ một lớp tầng lớp tiêu dùng trẻ với nhận thức tiến bộ hơn về bảo 

vệ thiên nhiên doang dã, vẫn rất cần các biện pháp nhằm thay đổi nhận thức của thế hệ tiêu dùng 

ĐVHD hiện tại. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này. Chương trình Hội thảo tập huấn 

này vì vậy được tổ chức, với các mục tiêu cụ thể:  

• Chia sẻ thông tin và tạo cơ hội để các phóng viên trẻ tiếp cận thực tế về chủ đề săn bắt,  

buôn bán động vật hoang dã;  

• Thảo luận giữa các nhà báo, chuyên gia và cộng đồng về các góc nhìn khác nhau, đặc biệt 

từ khía cạnh văn hóa, liên quan đến bảo tồn các loài hoang dã;    

• Mở rộng mạng lưới nhà báo quan tâm và có hiểu biết về chủ đề bảo tồn các loài động vật 

hoang dã.   



Thành phần tham dự: Khoảng 20 phóng viên hoạt động trong mảng điều tra ở các cơ quan báo 

chí trung ương và địa phương thường trú tại các tỉnh phía Bắc; các chuyên gia trong lĩnh vực bảo 

tồn, văn hóa, đại diện cộng đồng địa phương.  

Thời gian: Từ 27 đến 29/11/2021 

Địa điểm: Vân Hồ, Sơn La. 

Chương trình do Liên minh Châu Âu tài trợ trong khuôn khổ dự án “Hợp tác chống tội phạm liên 

quan đến động vật hoang dã” do Tổ chức WCS điều phối và PanNature là đối tác thực hiện dự án 

tại Việt Nam.  

Thời gian Nội dung Thực hiện/Điều phối 

Ngày 27/11: 8h sáng nhà báo từ Hà Nội di chuyển lên Vân Hồ 

Chiều (Tại A Chu Homestay) 

Phần 1: Bức tranh về buôn bán ĐVHD ở Việt Nam  

1:30 – 2:00 Giới thiệu chương trình và các thành viên  PanNature 

2:00 – 3:30 Vì sao cần bảo tồn các loài hoang dã và các hệ sinh 

thái tự nhiên: Từ câu chuyện của những loài đã và đang 

biến mất ở Việt Nam 

Ông Nguyễn Văn Thái, 

Trung tâm Bảo tồn ĐVHD 

tại Việt Nam (SVW)  

3:30 – 3:45 Nghỉ giải lao  

3:45 – 4:30 Săn bắn nhìn từ khía cạnh văn hóa của các cộng đồng 

vùng cao 

Ts. Vương Xuân Tình, 

Viện Dân tộc học 

4:30 – 5:00 Câu chuyện về rừng và Vượn đen má trắng ở Vân Hồ: 

Chia sẻ từ một người trẻ ở cộng đồng 

Ông Tráng A Tòng  

5:00 – 5:30 Hỏi - Đáp  PanNature 

 

5:00 – 5:30 Thảo luận, hỏi đáp PanNature 

Ngày 28/11: Phần II: Tìm hiểu thực tế về bảo vệ ĐVHD tại khu vực Vân Hồ  

Sáng sớm: 

5:30-7:00 

 

Đi xem Vượn đen má trắng tại khu rừng cộng đồng tại Vân Hồ (nếu thời tiết tốt). 

8:00 – 17:00 Nhóm 1: Khu BTTN Xuân Nha:  

• 8:00 – 9:30: Di chuyển từ Vân Hồ 

vào Xuân Nha 

• 9:30 – 11:30: Gặp gỡ và trao đổi 

với BQL Khu bảo tồn và kiểm lâm 

• 11:30 – 13:30: Ăn trưa, nghỉ ngơi 

tại Trung tâm xã Chiềng Sơn 

• 13:30–16:00: Thăm và nói 

chuyện với các thợ săn đã bỏ 

Nhóm 2: Tại xã Vân Hồ 

• 8:30-10:00: Gặp gỡ và trao đổi 

với Hạt Kiểm lâm Vân Hồ 

• 10:00-11:30: Tham quan trang 

trại nuôi hươu sao tại Hua Tạt 

• 11:30-13:30: Ăn trưa, nghỉ ngơi 

tại A Chu Homestay 

• 13:30 – 15:00: Tìm hiểu về văn 

hóa săn bắn của người H’mông 

với A Chu 



nghề hoặc già làng tại bản Thín, 

xã Xuân Nha. 

• 16:00-17:30: Di chuyển ra Vân 

Hồ 

• 15:00-17:00: Tìm hiểu tại bản 

Hua Tạt: khía cạnh văn hóa, tâm 

linh, tín ngưỡng, chế tác công cụ, 

v.v. (Phành dẫn) 

Ngày 29/11: Tại A Chu Homestay 

Phần III: Báo chí và mục tiêu thúc đẩy văn hóa vì thiên nhiên  

 

8:00 – 9:00 Một số đặc thù của điều tra buôn bán ĐVHD: Kỹ năng 

và kinh nghiệm 

NB. Trường Sơn  

9:00 –10:00 Viết về chính sách như nào cho “thấm”? NB Đinh Đức Hoàng 

 10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao  

10:15 – 10:45 Chia 2 nhóm thảo luận và chia sẻ về:  

- Nội dung đã tìm hiểu ở thực địa: về xây dựng 

tuyến bài, các vấn đề có thể khai thác mở 

rộng với thông tin ban đầu 

- Từ câu chuyện thực tế ở địa phương có thể 

liên hệ tới các vấn đề về thực thi, chính sách 

như thế nào?   

 

NB. Trường Sơn 

 

 

NB. Đinh Đức Hoàng 

10:45 – 11:15 Đại diện nhóm trình bày   

11:15  – 11:45 Nhận xét và góp ý từ chuyên gia báo chí, hướng dẫn 

cách mở rộng và khai thác sâu vấn đề. Tiếp nhận và 

chia sẻ các nội dung nhà báo đề xuất.  

NB. Trường Sơn & NB 

Đinh Đức Hoàng điều phối 

11:45 – 12:00 Tổng kết  

12:00 – 13:00 Ăn trưa –  Nghỉ trưa - Trả phòng PanNature 

 13:30  Vân Hồ - Hà Nội 

 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập năm 2006 nhằm bảo vệ môi trường, 

bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa 

phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.  

 

PanNature có nhiều hoạt động hợp tác với các cơ quan báo chí trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên 

thiên nhiên trong hơn 10 năm qua. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động điền dã, điều tra các chủ đề về 

môi trường, PanNature cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm tác 

nghiệp và nâng cao năng lực cho các phóng viên trẻ. Để tìm hiểu thêm về Trung tâm, xin tham khảo 

tại http://www.nature.org.vn hoặc Facebook Page: http://facebook/pannature 

 

http://www.nature.org.vn/
http://facebook/pannature

