
 Trung Tâm Tố Giác Quốc Gia (National Whistleblower 
Center), đặt tại Washington, D.C., là tổ chức phi Chính 
phủ (NGO) hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật tố giác. 
Chúng tôi đã hoạt động trong hơn 30 năm qua để bảo 
vệ và khuyến khích những người tố giác. 
  
 

 

 Người tố giác là gì? 
Người tố giác là người báo cáo những vụ việc tham nhũng, hối 
lộ quan chức chính phủ, tội phạm động thực vật hoang dã, và 
những hành vi vi phạm pháp luật khác với các cơ quan thích 
hợp, họ thường tự chấp nhận nguy hiểm. Theo một số pháp luật 
nhất định, các tổ chức phi Chính phủ (NGO) cũng được coi là 
"những người tố giác". 
 
Những Người Tố Giác là một Lực Lượng Hùng Mạnh trong 
Cuộc Chiến Chống Buôn Lậu Động Thực Vật Hoang Dã! 
Những năm gần đây, số lượng tội phạm buôn lậu động thực vật hoang dã đã tăng đáng 
kể, đe dọa tới an ninh và sự ổn định của nhiều quốc gia. Buôn lậu động thực vật hoang 
dã là một ngành kinh doanh quốc tế trị giá nhiều tỷ đô la, với số vụ bị bắt giữ và buộc 
tội thấp. Khuyến khích những người tố giác, những người nắm vững thông tin nội bộ, 
sẽ là một cuộc cách mạng nhằm phát hiện tội phạm liên quan đến động thực vật hoang 
dã, tăng cường sự thực thi pháp luật một cách hiệu quả và tự giác tuân thủ pháp luật, 
ngăn chặn cuộc khủng hoảng tuyệt chủng. 
 
 Báo Cáo Chứng Cứ Tội Phạm Động Thực Vật Hoang Dã 
Quý vị có thể cân nhắc tố giác tội phạm về động thực vật hoang dã nếu quý vị trực tiếp 
biết những việc làm sai trái và có tài liệu chứng minh những hoạt động bất hợp pháp 
đó. Điều quan trọng là thu thập và tổ chức chứng cứ của tội phạm về động thực vật 
hoang dã. Các cơ quan hành pháp sẽ tiến hành điều tra những lời tố giác khi có những 
chứng cứ rõ ràng: 
 

• Hình ảnh 
• E-mail  
• Danh thiếp  
• Báo cáo khoa khọc  
• Hồ sơ hóa đơn  
• Số liệu ngân quỹ và tài chính  
• Báo cáo nội bộ  
• Biên bản họp  
• Băng ghi hình & ghi âm  
• Kết quả kiểm tra khoa học  
• Các tuyến & phương pháp vận chuyển  
• Thông tin tài khoản ngân hàng  
• Chứng cứ hối lộ và rửa tiền  



Những người có thông tin liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ động thực vật 
hoang dã tại BẤT KỲ đất nước nào hãy  tìm kiếm những người đại diện cho pháp luật 
để đảm bảo thông tin được trao một cách an toàn.  
 
Phần Thưởng Cho Những Người Tố Giác 
Những người tố giác trên thế giới đã nhận được hơn 30 triệu đô la tiền thưởng cho việc 
tố giác hối lộ quan chức nước ngoài theo pháp luật về phần thưởng của Hoa Kỳ. 
 
Chính phủ Hoa Kỳ đã trả hơn 31,8 triệu đô la cho những người tố giác không phải là 
công dân Hoa Kỳ, đứng lên tố giác các hành vi gây ô nhiễm ngoài biển khơi. 
Chương Trình Tố Giác Tội Phạm Động Thực Vật Hoang Dã Toàn Cầu của NWC vận 
dụng những quy định của pháp luật về tố giác như Đạo Luật Lacey Act, Luật Tham 
Nhũng Nước Ngoài, và Luật Lừa Đảo Bảo Hiểm để khuyến khích những người trong 
cuộc báo cáo những vụ buôn lậu và các tội phạm động thực vật hoang dã khác. 
      
 Phần Thưởng và Bảo Vệ Những Người Tố Giác 
Có nhiều quy định chặt chẽ của pháp luật Hoa Kỳ có thể áp dụng trên phạm vi quốc tế, 
được thiết kế để chống lại tội phạm về động thực vật hoang dã với những quy định về 
các phần thưởng lớn cho người tố giác.  
 
Những quy định của pháp luật về phần thưởng này hỗ trợ những người tố giác trên 
toàn thế giới đã tiết lộ những vi phạm pháp luật quan trọng về động thực vật hoang dã 
nhằm bảo vệ các loài vật, cá, thực vật và các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng khỏi bị 
thu hoạch, buôn lậu và nhập khẩu bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, hoặc do công dân Hoa Kỳ 
hoặc các công ty liên quan đến Hoa Kỳ thực hiện. 
 
Chương Trình Tố Giác Tội Phạm Động Thực Vật Hoang Dã Toàn Cầu của NWC cung 
cấp một trang web bí mật và an toàn nơi các cá nhân trên toàn thế giới có thể báo cáo 
các tội phạm về động thực vật hoang dã, sau đó kết nối những người tố giác với các 
luật sư để giúp họ nộp báo cáo lên các cơ quan Hoa Kỳ và nhận phần thưởng theo quy 
định thích hợp của pháp luật Hoa Kỳ. 
 
Để biết thêm về Chương Trình này, và cách thức gửi báo cáo và kết nối với một luật sư 
thông qua Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (ARS) của NWC, xin truy cập: 
www.whistleblowers.org/wildlife. 
 
Chương Trình Tố Giác Tội Phạm Động Thực Vật Hoang Dã Toàn Cầu của NWC dành 
Giải Thưởng Lớn của 2016 Wildlife Crime Tech Challenge, một sáng kiến của USAID 
hợp tác với Hội Địa Lý Quốc Gia (National Geographic Society), Viện Smithsonian 
Institution, và TRAFFIC. Chương trình này cũng nhận được một phần tài trợ lớn từ  
Hiệp Hội Mèo Rừng (The Wildcat Foundation). 
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