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Tham dự buổi trình chiếu phim đặc biệt trên kênh National 
Geographic: “Tội ác chống lại Thiên nhiên”

và
Cập nhật tin tức mới nhất cũng như những nỗ lực ngăn chặn nạn 
buôn bán Động vật hoang dã trái phép tại Việt Nam và các nước 

trong khu vực Đông Nam Á

Kính gửi: Ông/Bà

Chính quyền, cơ quan chức năng và các tổ chức phi chính phủ tại Việt 
Nam cũng như các nước trong khu vực đang tăng cường phối hợp nhằm 
ngăn chặn và triệt phá các đường dây buôn bán động vật hoang dã 
(ĐVHD) xuyên biên giới. Tuy nhiên, với tốc độ săn bắt và buôn bán trái 
phép như hiện tại, 40% các loài động, thực vật trong khu vực có thể sẽ 
biến mất trong thế kỷ XXI. Liệu hành động của chúng ta có quá muộn?

Hợp tác liên biên giới là chìa khóa để ngăn chặn nạn buôn bán và vận 
chuyển trái phép qua biên giới. Trong tháng 3 này, các cơ quan thực thi 
pháp luật, các nhà bảo tồn ở Việt Nam và Thái Lan sẽ có buổi gặp gỡ, 
chia sẻ thông tin cũng như bàn bạc về giải pháp cho vấn đề tội phạm có 
tổ chức trong khu vực Đông Nam Á. Nhân sự kiện này, chúng tôi tổ chức 
buổi trình chiếu đặc biệt và thảo luận về loạt phim được phát trên kênh 
National Geographic “Tội ác chống lại Thiên Nhiên”. Trong phim, các 
điều tra viên sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về những trường hợp vi 
phạm liên quan đến Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Nằm trong loạt phim này, bộ phim dài 45 phút được trình chiếu sắp tới 
mô tả quá trình triệt phá một đường dây buôn lậu hổ lớn ở Thái Lan, Lào 
và Việt Nam của một lực lượng đặc nhiệm từ khi họ phát hiện ra những 
manh mối đầu tiên tới khi “tên trùm” bị bắt giữ. Một cảnh sát Thái Lan, 
người phụ trách chính vụ việc này và các nhà hoạt động bảo tồn có mặt 
trong phim cũng sẽ góp mặt trực tiếp, tham gia thảo luận và trả lời câu 
hỏi của khán giả.

Trân trọng kính mời Ông/Bà tới tham dự và cùng thảo luận để hướng tới 
một Việt Nam “Không tồn tại nạn buôn bán ĐVHD trái phép” và góp 
phần thúc đẩy chương trình “Châu Á hành động trước nạn buôn bán 
các loài có nguy cơ tuyệt chủng” (gọi tắt là ARREST).

Kính mời Ông/Bà tới tham dự sự kiện này vào lúc: 
16:00 – 17:30, Thứ Năm, ngày 29 tháng 3 năm 2012
tại Hanoi Press Club
59A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sự kiện sẽ phục vụ tiệc đứng. Xin vui lòng xác nhận sự tham tham dự của 
Ông Bà tại địa chỉ email: siwaporn@freeland.org ; 

mailto:siwaporn@freeland.org


hoangthuhoa.env@gmail   com   hoặc điện thoại tới số: (+66) 81 990-8552;  
(+ 84) 904 75 82 86

Trân trọng, 

Steven R. Galster

Giám đốc chương trình ARREST

Chương trình:

16:00-16:25  Đón tiếp & Đăng ký

16:25-16:35  Giới thiệu (Ngài Steven Galster, Giám đốc chương trình ARREST phát biểu)

16:35-17:20 Chiếu phim “Nạn buôn bán Hổ trái phép”

17:20-17:30  Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cập nhật thông tin về nạn buôn bán   
hổ trái phép ở Việt Nam

17:30-17:50 Thảo luận (Cán bộ thực thi pháp luật Việt Nam, Thái Lan và các Tổ chức phi 
chính phủ cùng tham gia thảo luận)
17:50 Tiệc đứng
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