
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TƯ VẤN 

Tên công việc: 

Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng điều tra về buôn bán động 

vật hoang dã (ĐVHD) 

Nơi thực hiện công việc: Hà Nội, Cát Bà và một số tỉnh miền Bắc 

Thời gian thực hiện: Tháng 9-11/2020 

Báo cáo cho: Trần Minh Phúc, Cán bộ Truyền thông 

I. Thông tin chung: 

Theo số liệu WCS tổng hợp từ các cơ quan báo chí, truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2020, báo chí Việt 
Nam đã đăng tải 1,140 bài viết về ĐVHD và buôn bán ĐVHD trái pháp luật, nhưng trong  đó, chỉ có 44 bài viết 
phân tích chuyên sâu. Đáng lưu ý là thông tin về công tác xử lý của cơ quan chức năng thường chỉ tóm gọn 
trong “Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ”. Diễn biến cụ thể của các vụ việc cũng ít khi được 
tường thuật lại hoặc phản ánh một cách đầy đủ. Những thông tin về đường dây tội phạm, thủ đoạn buôn 
bán chưa được phân tích triệt để. Đặc biệt, báo chí chưa thể hiện được khả năng phân tích gốc rễ vấn đề - vì 
sao buôn bán trái pháp luật ĐVHD vẫn tồn tại. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do đội 
ngũ nhà báo thiếu kỹ năng điều tra hoặc thiếu thông tin liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học, 
phòng, chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật; cũng như đội ngũ nhà báo tương lai - sinh viên báo chí và các 
nhà báo trẻ - thiếu cơ hội trau dồi kinh nghiệm và sự hỗ trợ cần thiết để phát triển đề tài về những vấn đề 
nóng, nhạy cảm như buôn bán ĐVHD trái pháp luật. Bởi vậy, để góp phần đấu tranh chống buôn bán ĐVHD 
trái pháp luật, WCS đã và đang tập trung nâng cao năng lực cho sinh viên báo chí và các nhà báo trẻ thông 
qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở đào tạo báo chí. 

Từ năm 2018, WCS đã phối hợp với Chi hội Nhà báo Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền (AJC) khai lồng ghép nội dung phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD trong đào tạo báo chí tại 
trường, hướng tới mục tiêu xây dựng năng lực cho thế hệ nhà báo tương lai trong lĩnh vực báo chí điều tra 
về ĐVHD. Bên cạnh các buổi xây dựng đề cương giảng dạy, thử nghiệm lồng ghép, tập huấn cho giảng viên 
năm 2018, lồng ghép giảng dạy năm 2019-2020, 2020-2021, WCS và AJC cũng đã hợp tác hoàn thiện sách 
'Báo chí điều tra về vấn đề buôn bán trái pháp luật ĐVHD' để sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy tại 
học viện và các cơ sở đào tạo báo chí khác trên cả nước.  

Đầu năm 2019, với mong muốn nhân rộng hoạt động xây dựng năng lực cho thế hệ nhà báo tương lai, WCS 
tiếp tục phối hợp với Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (SJC), Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, tập 
huấn cho giảng viên của trường, nhằm trang bị những kiến thức thực tế, cập nhật để có thể xây dựng và trực 
tiếp giảng dạy lồng ghép các chủ đề liên quan đến phòng, chống buôn bán trái pháp luật ĐVHD. Hoạt động 
lồng ghép giảng dạy về buôn bán ĐVHD tại SJC đã và đang được tiến hành trong năm học 2019-2020. 

Với mục tiêu tiếp tục tăng cường sự tham gia của báo chí truyền thông trong công tác phòng, chống buôn 
bán ĐVHD trái pháp luật, WCS sẽ tổ chức chương trình hướng dẫn “Đi và Kể” (mentorship program) nhằm 
hướng dẫn cho các nhà báo trẻ và sinh viên báo chí thực hiện điều tra về buôn bán ĐVHD trái pháp luật. Dự 
kiến, 12 sinh viên báo chí, nhà báo trẻ tiềm năng sẽ được lựa chọn tham gia chương trình này. Bên cạnh việc 
tham gia một khóa tập huấn chuyên sâu về các kỹ năng báo chí điều tra về buôn bán ĐVHD và chia sẻ kinh 
nghiệm nghề báo, các học viên cũng sẽ được chia thành các nhóm nhỏ; trong mỗi nhóm sẽ có một người 
hướng dẫn – là những nhà báo điều tra giàu kinh nghiệm - để chỉ dẫn, giám sát và hỗ trợ học viên khai thác 
và thực hiện đề tài (4 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 học viên và 1 người hướng dẫn). Sau toàn bộ quá trình hướng 
dẫn, nhóm có tác phẩm báo chí được đánh giá cao nhất sẽ được trao thưởng. 

 Do vậy, WCS sẽ tuyển chọn 4 nhà báo giàu kinh nghiệm, phối hợp với một điều phối viên chương trình, làm 
người hướng dẫn để truyền dạy kỹ năng và giám sát 12 sinh viên báo chí, nhà báo trẻ tiềm năng tham gia 
xuyên suốt chương trình.   

II. Mục tiêu: 
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Người hướng dẫn sẽ có nhiệm vụ lựa chọn, tập huấn, hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ các học viên, nhằm 
đảm bảo các học viên có đầy đủ các kỹ năng và kiến thức cần thiết để khai thác và thực hiện đề tài về buôn 
bán ĐVHD trái pháp luật. 

  
III. Hoạt động, thời gian và kết quả mong đợi: 

Thời 

gian 

Ngày 

công 

Hoạt động Đầu ra/sản phẩm 

8/2020 
 

1 ngày 1. Tham gia tuyển chọn học viên cùng WCS: WCS đăng tuyển 
ứng viên, thu thập và lập danh sách 20 ứng viên tiềm năng. 
WCS và người hướng dẫn sẽ chọn ra 12 học viên trong số 20 
ứng viên đã được lựa chọn đó.  
Lưu ý: WCS sẽ trao đổi với người hướng dẫn qua email và 
điện thoại trong cả quá trình tuyển chọn học viên. 
 

Danh sách 12 học 
viên 

9/2020 
 
 
 

2 ngày Chuẩn bị cho tập huấn chuyên sâu 3 ngày: 
2. Chuẩn bị tài liệu và nội dung tập huấn: 

● Tập huấn về các kỹ năng tác nghiệp khi điều tra về tình 
hình buôn bán ĐVHD trái pháp luật.  
Lưu ý: Mỗi phần trình bày của người hướng dẫn đều 
phải có hoạt động tương tác với học viên. Hoạt động 
tương tác có thể gồm: chuẩn bị câu hỏi tình huống, chia 
cặp học viên để thảo luận, trò chơi, đố vui… 

● Chia sẻ kinh nghiệm nghề báo: Người hướng dẫn sẽ kể 
chuyện,ọc viên sẽ ngồi quây tròn xung quanh, tất cả sẽ 
cùng nhau chia sẻ và thảo luận 

3. Chuẩn bị câu hỏi cho pre, post-test: người hướng dẫn sẽ 
chuẩn bị ít nhất 2 câu hỏi liên quan đến nội dung mình tập 
huấn. WCS sẽ tổng hợp và làm bảng hỏi trước và sau tập 
huấn cho học viên (bảng hỏi online). 

4. Chuẩn bị bản đánh giá học viên, sản phẩm báo chí của học 
viên: 4 người hướng dẫn cần chuẩn bị và thống nhất các 
tiêu chí để có thể đánh giá phần thể hiện của từng học viên 
của nhóm mình trong toàn bộ chương trình, và sản phẩm 
báo chí cuối cùng của từng nhóm. 

 

 
 
Bài trình bày ppt  
 
Nội dung hoạt động 
tương tác với học 
viên  
 
 
 
 
 
 
Bản pre, post-test 
 
 
Bản đánh giá học 
viên 
Tiêu chí đánh giá 
tác phẩm xuất sắc 
nhất 

9/2020 
 

3 ngày Tập huấn 3 ngày: 
5. Trình bày các nội dung chuẩn bị, tổ chức hoạt động tương 

tác, quan sát, nhận xét về phần trình bày, thể hiện của các 
học viên 
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6 ngày Hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ học viên thực hiện đề tài 
Người hướng dẫn sẽ linh động sắp xếp thời gian hướng dẫn cho 
nhóm của mình (online hoặc offline). Nhiệm vụ của người 
hướng dẫn như sau: 
6. Hướng dẫn, nhận xét, thảo luận cùng học viên để lựa chọn, 

phân tích và khai thác đề tài (xác định mạch bài, khoanh vùng 
khu vực, xác định đối tượng…). Lưu ý: ưu tiên các đề tài liên 
quan đến buôn bán trái pháp luật ngà voi, sừng tê. 

7. Cùng học viên lên kế hoạch tiếp cận, thẩm định, điều tra, thu 
thập thông tin (xác định thời gian, chi tiết hoạt động, phân 
công nhiệm vụ, ngân sách, hậu cần, kế hoạch giảm thiểu rủi ro 
khi tiếp cận, điều tra, thu thập thông tin)  

 
 
 
 
 
Lịch họp nhóm 
online/offline 
 

Kế hoạch thu thập 
thông tin của mỗi 
nhóm được WCS 
phê duyệt  
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8. Hướng dẫn, nhận xét, thảo luận với học viên về cách tiến 
hành tiếp cận, thẩm định, điều tra, thu thập thông tin (với tư 
liệu sẵn có) 

Điều phối hoạt động tiếp cận, thẩm định, điều tra, thu thập 
thông tin (với nguồn tin hiện trường). Lưu ý: đối với hoạt 
động đi thực địa, kế hoạch cần có sự phê duyệt của WCS trước 
2 tuần 

9.  Hướng dẫn, nhận xét, thảo luận với học viên trong quá 
trình học viên xây dựng sản phẩm báo chí: sản phẩm báo chí 
có hình thức thể hiện tùy chọn như: clip phóng sự, bài phân 
tích điều tra sâu… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sản phẩm báo chí 
của mỗi nhóm được 
đăng tải sau khi đã 
có sự kiểm duyệt 
của người hướng 
dẫn và WCS 

11/2020 
 

2 ngày Sau hoạt động hướng dẫn 
10.  Điền thông tin vào bản đánh giá các học viên (theo form đã 

chuẩn bị trước sự kiện, mỗi người hướng dẫn sẽ đánh giá chi 
tiết về 3 học viên của nhóm mình) 

11.  Xem lại sản phẩm báo chí của tất cả các nhóm và bình 
chọn nhóm có sản phẩm báo chí xuất sắc nhất (theo tiêu 
chí đã đề ra) 

Bản đánh giá học 
viên có ý kiến của 
người hướng dẫn 
 

Danh sách nhóm có 
sản phẩm xuất sắc 
nhất 

11/2020 1 ngày 12. Tham gia và chia sẻ trong buổi tổng kết hoạt động: trình 
bày về những thuận lợi khó khăn trong quá trình cùng các 
học viên thực hiện đề tài, bài học kinh nghiệm và những ý 
tưởng/hướng đi điều tra mới có thể thực hiện trong tương 
lai 

 

Tổng số ngày công: 15 ngày 

IV. Yêu cầu (Tiêu chí lựa chọn): 

● Là công dân Việt Nam; 

● Có bằng đại học/sau đại học thuộc các chuyên ngành báo chí; 

● Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí điều tra về môi trường hoặc ĐVHD; 

● Có kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho học sinh, sinh viên; 

● Có kỹ năng và kinh nghiệm đi thực địa, điều tra viết bài; 

● Có khả năng làm việc dưới áp lực và cam kết đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao, 

đúng thời hạn được thỏa thuận. 

V. Tiền công và chi phí: 

Tư vấn đề xuất phí chuyên gia, tổng số ngày làm việc không quá 15 ngày trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 
11 năm 2020. WCS phê duyệt phí chuyên gia căn cứ vào định mức của WCS Việt Nam và kế hoạch thực hiện 
hoạt động. Các chi phí (ăn, ở, đi lại) sẽ do WCS chi trả dựa trên chi phí thực thế, định mức của WCS và hóa 
đơn chứng từ liên quan.  

VI.  Cách thức ứng tuyển: 

Tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển (theo mẫu đính kèm) có chứng minh kinh nghiệm tới Tổ 
chức WCS, địa chỉ email: vnprocurement@wcs.org trước 23:59 ngày 31/08/2020.  
Hồ sơ ghi rõ: “Ứng tuyển tư vấn_Người hướng dẫn_Chương trình Đi và Kể” 
 
Lưu ý: Chúng tôi chỉ gửi thông báo đến những tư vấn được lựa chọn. 

mailto:vnprocurement@wcs.org

