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TổTổng quan

Mua và bán các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã được bảo vệ là 
một tội ác nguy hiểm. 

Trong khu vực châu Á, loại hình kinh doanh này có giá trị hàng tỉ đô la mỗi 
năm và gắn liền với tội phạm có tổ chức, tham nhũng và bạo lực. 

Thông báo công khai (PSA) mới của UNODC, với sự tham gia của diễn viên 
Trung Quốc, đồng thời là Đại sứ thiện chí của UNEP – Lý Băng Băng, có mục 
đích nâng cao nhận thức rằng: mua bán và tiêu thụ các sản phẩm từ các loàiđích nâng cao nhận thức rằng: mua, bán và tiêu thụ các sản phẩm từ các loài 
động vật được bảo vệ là phi pháp và cung cấp tài chính cho tội phạm có tổ 
chức. 
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Dự định đăng tải trên:
F b k / G l + /Facebook / Google+ /
LinkedIn / PinterestLinkedIn / Pinterest

Mỗi năm trong khi vô số loài bị đẩy vào nguy cơ tuyệt chủng những kẻ tộiMỗi năm, trong khi vô số loài bị đẩy vào nguy cơ tuyệt chủng, những kẻ tội 
phạm lại kiếm được hàng tỉ đô la từ việc bán các sản phẩm có nguồn gốc từ 
động vật hoang dã được bảo vệ. 

Nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường hành động chống lại loại hình kinh 
doanh phi pháp và vô đạo đức này, UNODC đã cùng với nữ diễn viên  Trung 
Quốc, Đại sứ Thiện chí UNEP - Lý Băng Băng  sản xuất một sản phẩm truyền , ạ ệ ý g g ộ p y
thông – thông báo công khai (PSA) hoàn toàn mới. Chúng tôi kêu gọi BẠN 
hãy lên tiếng chống lại tội phạm về động vật hoang dã: chia sẻ video này càng 
rộng khắp càng tốt và cùng chúng tôi nói: “Tội phạm về động vật hoang dã: 
Đừng nằm trong số đó”. 

ẫ ế // / O G C

‘Wildlife crime: Don’t be part of it’ | UNODC Public Service Announcement – 2013

Đường dẫn đến YouTube URL: http://youtu.be/Y7VNOgUG3C8
Lưu ý:  Nếu như nội dung đăng tải có liên quan đến các trang thông tin của UNEP và Lý Băng Băng, 

hãy sử dụng  đường dẫn sau: https://www.facebook.com/unep.org / www.facebook.com/pages/Li-
Bing-Bing/61457246454
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D đị h đă tải t ê T tDự định đăng tải trên Tweets
Dự định dùng hashtags với tên gọi: #DontBePartOfIt / #wildlifecrimeDự định dùng hashtags với tên gọi: #DontBePartOfIt  /  #wildlifecrime

Đường dẫn rút gọn tới PSA: http://j.mp/171MW1A

1) Mua và bán động vật hoang  dã #được bảo vệ là một #tộiác.  Video mới ) g g
của @UNODC với w/ @libingbinglove kêu gọi bạn: #Đừngnằmtrongsốđó 
http://j.mp/171MW1A

Á ỗ2) #Buôn bán động vật hoang dã tại Đông Nam Á là một doanh nghiệp tội lỗi 
có doanh thu 2,5 tỉ đô la mỗi năm. #Đừngnằmtrongsốđó. Biết thêm chi tiết 
tại http://j.mp/171MW1A

3) .@UNODC giới thiệu video mới về #tội phạmvềđộngvậthoangdã ft. 
@libingbinglove. Giúp chúng tôi phổ biến thông điệp http://j.mp/171MW1A
#D tB P tOfIt#DontBePartOfIt

4) Bạn có đồng ý rằng #tộiphạmvềđộngvậthoangdã là sai trái? Hãy xem video 
sau đây của @UNODC video ft @libingbinglove & phổ biến thông điệp trênsau đây của @UNODC video ft.@libingbinglove & phổ biến thông điệp trên 
khắp thế giới thông qua mạng lưới của bạn  http://j.mp/171MW1A
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Dự định đăng tải trên Tweets ự ị g
(tiếp)

5) Ủng hộ lời kêu gọi chống lại #tội phạmvềđộngvậthoangdã. 
#Đừngnằmtrongsốđó: cùng chúng tôi xem video mới của @UNODC video 

/ @libi bi l htt //j /171MW1Aw/ @libingbinglove http://j.mp/171MW1A

6) Mua & Bán động vật hoang dã được bảo vệ là một tội ác: 
#Đừngnằmtrongsốđó Đón em ideo mới @UNODC ideo ft#Đừngnằmtrongsốđó. Đón xem video mới @UNODC video ft. 
@libingbinglove:  http://j.mp/171MW1A

7) Giúp nâng cao nhận thức về #tội phạmvềđộngvậthoangdã Xem và chia sẻ7) Giúp nâng cao nhận thức về #tội phạmvềđộngvậthoangdã. Xem và chia sẻ 
video mới @UNODC video ft. @libingbinglove http://j.mp/171MW1A

8) Hệ quả của #tội phạmvềđộngvậthoangdã là gì? Video mới này @UNODC8) Hệ quả của #tội phạmvềđộngvậthoangdã là gì? Video mới này @UNODC 
video ft. @libingbinglove sẽ giải thích http://j.mp/171MW1A
#DontBePartOfIt
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Các tài khoản trên mạng xã hội ạ g ộ
của UNODC

Nếu bạn muốn viện dẫn đến trang thông tin của UNODC trong bất cứ bài viết nào của bạn, hãy sử dụng các trang sau: 

www.facebook.com/unodc www.pinterest.com/unodc

www.flickr.com/unodc www.twitter.com/unodc

www.google.com/+unodc www.youtube.com/unodc

‘Wildlife crime: Don’t be part of it’ | UNODC Public Service Announcement – 2013



Liê hệLiên hệ

Đối với các câu hỏi về PSA:

J h Bl h (UNODC B k k)John Bleho (UNODC Bangkok)
T: +66-2-288-2091 | E: john.bleho@unodc.org

Đối ới các câ hỏi ề tiếp cận các mạng ã hộiĐối với các câu hỏi về tiếp cận các mạng xã hội:

Kevin Town (UNODC Vienna)
T: +43 1 26060 5575 | E: kevin town@unodc orgT: +43-1-26060-5575 | E: kevin.town@unodc.org
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