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Trong năm vừa qua, một số cơ quan chức năng 
địa phương đã xử lý một số tang vật là các loài 
được pháp luật bảo vệ như hổ, ngà voi theo 
hướng không hợp lý và tất nhiên không phục vụ 
mục tiêu là bảo vệ và bảo tồn các loài ĐVHD này. 

Những cá thể hổ đông lạnh hay xương hổ bị tịch 
thu từ các vụ vận chuyển trái phép phải được 
chuyển giao cho một cơ quan hợp pháp ví dụ như 
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hoặc phải được 
tiêu hủy. Trong mọi trường hợp không được nấu 
cao hay bán đấu giá các tang vật này. 

Ngày 16/5/2007, Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn 
Sinh Hùng đã có Công văn số 611/TTg - NN chỉ 
đạo các cơ quan Công an, Hải quan, Kiểm lâm, 
Quản lý thị trường và Ủy ban Nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
quá trình kiểm tra ngăn chặn các hoạt động săn 
bắt, buôn bán trái phép nếu tịch thu được các 
mẫu vật đã chết hoặc không còn khả năng cứu 
hộ để thả về tự nhiên, kể cả các động vật biển 
bị chết dạt vào bờ thì thông báo và chuyển giao 
cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam để làm mẫu 
vật trưng bày. Nhiều địa phương đã thực hiện 
rất tốt chỉ đạo này, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn 
còn không ít địa phương chưa làm được điều 
này. Có thể kể ra một số vụ việc  điển hình gần 
đây liên quan đến các tang vật hổ ở Thanh Hóa, 
Ninh Bình, Quảng Ninh và Quảng Trị. Rất có 
thể, một trong số các tang vật trên đang chờ 
đợi để được định giá hoặc đã bị nấu cao hay 
“đã biến mất”.

Việc ra quyết định xử lý các tang vật liên quan 
đến các loài như hổ như thế nào thể hiện nhận 
thức của cơ quan chức năng ở địa phương đối 

với trách nhiệm bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp. 
Họ đang gián tiếp thúc đẩy hoạt động buôn bán trái 
phép hay họ đang tích cực bảo vệ ĐVHD và ngăn 
chặn các vi phạm liên quan tới ĐVHD? 

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan chức 
năng của tỉnh chuyển giao bất cứ tang vật hổ nào tịch 
thu được cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đây là 
một ví dụ thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao của 
cơ quan chức năng địa phương và cần được các địa 
phương khác làm theo. Quyết định của lãnh đạo tỉnh 
đã đưa ra một cơ sở pháp lý rõ ràng để cho các đơn 
vị  thực thi.

Việc xử lý tang vật là hổ hoặc bộ phận của hổ một 
cách hợp lý còn mang ý nghĩa rất lớn trong công 

Tang vật hổ bị tịch thu không nên cho vào nồi nấu cao 

Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình
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Trang 2

tác bảo tồn các loài ĐVHD khác được bảo vệ 
nghiêm ngặt theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP 
như voi, tê giác, và tất cả các loài thuộc nhóm 
1B của Nghị định này. Trong bất kì trường hợp 
nào, khi các loài hoặc sản phẩm của các loài 
trong nhóm này được tịch thu thì cần phải được  
chuyển giao cho một đơn vị hợp pháp của Nhà 
nước hoạt động thuần túy vì mục đích nghiên 
cứu khoa học hoặc giáo dục. 

Trong một số trường hợp, sự tin cậy có thể là 
yếu tố ảnh hưởng tới các quyết định xử lý tang 
vật (Tại sao lại phải chuyển giao một tang vật 
có giá trị cho một tổ chức/đơn vị mà rất có thể 
sẽ bị chính nơi đó đó lén lút bán đi?). Những 
mối lo ngại này hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên 
đối với  Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tất cả 
mẫu vật đều được phân loại cẩn thận và bảo 
quản nghiêm ngặt. Tất cả các hoạt động liên 
quan tới buôn bán mẫu vật đều bị nghiêm cấm. 

Một cơ sở nấu cao hổ tại Hà Nội bị lực lượng Cảnh sát Môi 
trường triệt phá. Đối tượng của vụ việc đã từng bị kết án 18 
tháng tù vì tội buôn bán và sản xuất cao hổ

Ảnh: Trần Thanh Tú

Tố cáo về hành vi nhận hối lộ
Neáu thaáy cô quan chöùc naêng naøo nhaän tieàn hay quaø hoái loä töø nhöõng ngöôøi buoân baùn ÑVHD hoaëc nuoâi giöõ ÑVHD 

traùi pheùp, ngöôøi daân coù theå toá giaùc vôùi Ban Chæ ñaïo Phoøng, Choáng Tham nhuõng Quoác gia theo soá ñieän thoaïi

080 48 228

Một số đề xuất 
• Chuyển giao tang vật là ĐVHD tới cơ sở hợp pháp mà không liên quan tới các hoạt động vì mục đích 

thương mại.

• Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn một cách rõ ràng cho các cơ quan chức năng địa phương có 
liên quan. 

• Trong trường hợp các quy định pháp luật không rõ ràng, có thể phản hồi cho Cục Kiểm tra Văn bản 
Quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp (Theo địa chỉ bên dưới).

• Tuyệt đối không thanh lý, lưu giữ, cho tặng, buôn bán vì mục đích thương mại đối với ĐVHD nguy 
cấp bị tịch thu. 

• Bên cạnh đó, có thể tiến hành tiêu hủy tang vật là ĐVHD bị tịch thu theo quy định của pháp luật và 
có sự chứng kiến của các cơ quan liên quan. 

Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm 
Pháp luật

60A Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6 2739655

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam  

18A, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, 
Hà Nội 
Điện thoại: (+844) 3 756 8328
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Đền bù cho người vi phạm pháp luật để họ không vi phạm 
Có một câu chuyện về một tên trộm xe máy. Hắn đã lấy cắp rất 
nhiều xe máy, bán chúng đi và kiếm được những món tiền khá 
lớn. Một ngày nọ, hắn trộm được một chiếc xe rất “xịn” và quyết 
định sử dụng một vài tuần rồi mới bán đi. Tuy nhiên, đây là một 
quyết định sai lầm bởi chỉ một tuần sau đó, hắn bị cảnh sát giao 
thông (CSGT) dừng xe khi đang vi vu trên chiếc xe này. 

Nhưng khi cảnh sát yêu cầu xuống xe và giao chìa khóa, hắn 
từ chối và nói rằng chỉ làm vậy nếu được đền bù các khoản chi 
phí lưu giữ xe trong tuần qua, bao gồm cả việc rửa xe và đổ đầy 
bình xăng (lúc này xăng trong bình vẫn còn khoảng một nửa).

Tất nhiên người CSGT không đồng ý, kiên quyết tra còng số tám 
vào tay hắn, tịch thu xe và giao trả cho người chủ hợp pháp.

Câu chuyện nghe có vẻ khôi hài, có chút “hư cấu” nhưng trên 
thực tế rõ ràng việc xử lý của CSGT như vậy rất phổ biến và là 
lẽ đương nhiên. Thế nhưng, đáng buồn thay, các vụ việc liên 
quan tới ĐVHD bị săn bắt, buôn bán, vận chuyển hay tàng trữ 
trái phép thì không được xử lý triệt để như vậy. 

Một số cơ quan chức năng tỏ ra thiếu cứng rắn trong quá trình xử lý những kẻ săn bắt, buôn bán hoặc nuôi 
nhốt ĐVHD trái phép. Họ cố gắng đàm phán với những kẻ vi phạm về “chi phí nuôi giữ” ĐVHD kia, thậm chí 
trong một số trường hợp, cơ quan chức năng còn tỏ ra thông cảm cho “những kẻ vi phạm pháp luật tội nghiệp!”

Pháp luật không phải để cho những kẻ vi phạm có thể thỏa hiệp hay đàm phán. Trong một số trường hợp cụ 
thể, có thể chấp nhận đối với đối tượng rõ ràng chỉ vô tình vi phạm hoặc hoàn toàn không nhận thức được 
hành vi vi phạm của mình. Nhưng khi kẻ vi phạm đưa ra các điều kiện cụ thể để “mặc cả” cho việc “không 
vi phạm pháp luật nữa” của mình thì cơ quan chức năng phải tỏ ra kiên quyết và cứng rắn. Giống như trong 
trường hợp chiếc xe máy bị ăn cắp, việc thực thi pháp luật cần được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Khi thực thi pháp luật, KHÔNG BAO GIỜ trả tiền hoặc “bồi thường” cho những người vi phạm. Những hành 
động đó sẽ thể hiện sự yếu đuối của các cơ quan chức năng, làm suy giảm giá trị và hiệu quả của luật pháp 
và tạo ra một tiền lệ xấu mà có thể dẫn tới nhiều vi phạm hơn.

Lô hàng tê tê bị lực lượng Hải quan và Công 
an bắt giữ tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. 
Đây là một trong nhiều vụ vận chuyển ĐVHD 
trái phép bị tịch thu trong hai tháng cận Tết

Ảnh: htcustoms.gov.vn 

Cảnh báo
Không được phép buôn bán vật phẩm kỷ niệm là sừng tê giác
Theo số liệu từ cơ quan CITES Việt Nam, từ năm 2007 đến 2009 đã có 78 vụ nhập khẩu sừng tê giác hợp pháp 
vào Việt Nam. Pháp luật cho phép nhập khẩu sừng tê giác để làm vật kỷ niệm. Tuy nhiên, bất cứ hoạt động buôn 
bán hay sử dụng những mẫu vật này sau khi chúng được đưa vào Việt Nam đều vi phạm Công ước CITES (Công 
ước về Buôn bán Quốc tế các loài Động, Thực vật Hoang dã nguy cấp). Bản chất của quy định này là cho phép 
cá nhân được phép lưu giữ các vật phẩm từ hoạt động săn bắt hợp pháp với mục đích lưu niệm. 

Nạn săn bắt tê giác đang tăng lên 
Các quan chức ở Châu Phi cho biết trong năm 2011 đã có 450 cá thể tê giác bị giết. Đây là con số rất đáng ngại, 
cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động này so với những năm trước đó. Cụ thể như năm 2007, chỉ có 
12 cá thể tê giác bị giết. Điều này cũng thể hiện nhu cầu về sừng tê giác trên phạm vi toàn cầu đang gia tăng 
trầm trọng với hai thị trường lớn là Trung Quốc và Việt Nam. Rất nhiều vụ việc liên quan tới hoạt động săn bắt 
và buôn lậu sừng tê giác từ Châu Phi về Việt Nam đã bị phát hiện có sự dính líu của người Việt. 
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Vụ việc đang được theo dõi

Quảng Ninh 
Công chúng đang chờ kết quả của cơ quan 
chức năng Quảng Ninh trong việc chấm dứt 
hoàn toàn hoạt động du lịch trại gấu phục vụ 
khách du lịch Hàn Quốc. Hoạt động tiếp diễn 
đã 5 năm nay vì thiếu động thái ngăn chặn và 
xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương 
đối với vi phạm lớn và phổ biến trong địa bàn 
tỉnh. Sự tiếp diễn của các hoạt động phi pháp 
này đồng thời còn ảnh hưởng rất xấu tới hình 
ảnh của một trong những kỳ quan thiên nhiên 
nổi tiếng nhất và địa danh du lịch quan trọng 
nhất của chúng ta, Vịnh Hạ Long. 

Ninh Bình 
Hai cá thể hổ tịch thu được tại  huyện Tam 
Điệp năm 2011 vẫn đang chờ các cơ quan 
chức năng xử lý. Chúng cần được chuyển 
giao cho một đơn vị hợp pháp như Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam hoặc bị tiêu hủy.  

Bình Dương 
Các cá thể hổ còn lại của cơ sở Thanh Cảnh cần phải được tịch thu và chuyển giao cho một đơn vị hợp 
pháp. Tháng 3/2011, chủ của cơ sở này, đối tượng Huỳnh Văn Hai và một số người liên quan đã bị khởi tố 
và phạt tù vì tội buôn bán hổ. Với tội danh đã được phán quyết, đối tượng Hai chính là một kẻ buôn bán hổ 
trái phép. Chính vì vậy, tất cả các cá thể hổ và các loài ĐVHD khác tại cơ sở của đối tượng này cần phải 
được tịch thu và chuyển giao tới đơn vị hợp pháp không liên quan tới các hoạt động thương mại. Trước 
đó, đối tượng đã được phép gây nuôi hổ phục vụ mục đích “bảo tồn”!

Bình Định 
102 cá thể rùa biển tịch thu trong năm 2011 vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ phía cơ quan chức năng 
Bình Định.   

Cá thể khỉ tại một khách sạn, tỉnh Thái Bình đang chờ được 
giải cứu  

Ảnh: ENV

Vấn đề Nuôi nhốt động vật hoang dã
“Nuôi nhốt ĐVHD dẫn tới việc săn bắt và buôn bán các ĐVHD từ tự nhiên.” 
Ý kiến của 60% số người được hỏi trong một Triển lãm Bảo vệ 
ĐVHD tại Hà Nội  tháng 10/ 2011
“Nuôi nhốt ĐVHD là tàn nhẫn và vô nhân tính”
(Ý kiến từ 30% số người được hỏi trong triển lãm Bảo vệ ĐVHD tại 
Hà Nội tháng 10/2011) 
“Tôi cảm thấy rất phẫn nộ vì còn rất nhiều trang trại nuôi nhốt gấu ở Hà 
Nội. Dọc quốc lộ 32 đoạn Hà Nội - Sơn Tây, tôi thấy rất nhiều biển mật 
gấu quảng cáo công khai. Tại sao cơ quan chức năng không xử phạt 
và đóng cửa các trang trại đó đi”
(Phản hồi từ một người cao tuổi Hà Nội tháng 2/2012)

Tiếng nói cộng đồng

Cá thể đồi mồi tịch thu được tại 
một trạm xăng thuộc tỉnh Khánh 
Hòa đang chờ thả về biển

Ảnh: Cảnh sát Môi trường  
Khánh Hòa
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Một kẻ ngốc ở Sơn La

Hỏi: Trong một bài báo gần đây, một 
người đàn ông ở Sơn La bắt được một 
cá thể kền kền Hi-ma-lay-a khi nó bay 
qua nhà mình. Người này nói rằng làm 
vậy để cứu nó. Nhưng tôi cảm thấy 
khó hiểu cho việc bắt một con chim để 
cứu nó. Tại sao không để nó yên? Hơn 
thế nữa, khi cơ quan chức năng Sơn 
La đến nhà  tịch thu con chim, người 
này còn có ý định giữ lại và đòi được 
“thưởng tiền”. Làm sao có thể như vậy? 
Bắt cá thể chim là vi phạm pháp luật, 
giữ nó cũng là vi phạm pháp luật. Lại 
còn đòi tiền? Tại sao không phạt người 
đàn ông này vì đòi hỏi vô lý đó? Tuy 
nhiên, may là cuối cùng con chim này 
đã được tịch thu, chuyển giao cho một 
trung tâm cứu hộ và tôi nghĩ rằng nó sẽ 
sớm được thả về tự nhiên. 

Trả lời: Cảm ơn vì những ý kiến của bạn. Chính xác những vụ việc kiểu như vậy vẫn xảy ra khá thường 
xuyên. Gần đây có vụ việc liên quan đến một người dân giữ một cá thể gấu trái phép (không có đăng 
ký) và yên cầu cơ quan chức năng trả tiền công giữ cá thể gấu này. Tại Hà Nội, một người đàn ông bắt 
được một cá thể ba ba Nam Bộ lớn trên sông Hồng cũng đòi tiền cơ quan chức năng để giao trả cá thể 
ba ba này. Trong vụ việc đó, cơ quan chức năng Hà Nội thậm chí còn không có bất cứ một phản ứng nào 
khiến cho người đàn ông đã bán cá thể ba ba cho một lái buôn Trung Quốc. 

Tại một tỉnh miền Trung, một kết cục thê thảm đã xảy đến với một cá thể hải cẩu bắt nguồn từ  cách xử lý 
thiếu hiệu quả của cơ quan chức năng – người dân bắt được cá thể hải cẩu đã ăn thịt nó. Bên cạnh đó còn 
rất nhiều vụ việc tương tự, ví dụ như việc một số ngư dân bắt được rùa biển đã đòi tiền rồi mới thả chúng. 

Luật pháp được thiết lập nhằm mục đích bảo tồn các nhóm loài ĐVHD cần được bảo vệ. Do đó, bảo vệ 
chúng một cách hiệu quả chính là mục tiêu của pháp luật, nhưng nó lại không được thể hiện trong quá 
trình thực thi. Có một khoảng cách nhất định giữa mục tiêu và thực hiện, thất bại cụ thể của chúng ta 
trong việc xóa bỏ khoảng cách này phải trả giá bằng sự mất đi của một số loài ĐVHD đồng thời mang 
đến mối đe dọa cho rất nhiều loài khác.

Đúng vậy, người đàn ông ở Sơn La muốn giữ cá thể kền kền đã hành xử một cách thiếu suy nghĩ khi 
đòi hỏi được bồi thường một khoản tiền vì đã bắt và giữ cá thể chim quý này. Tuy nhiên, chúng ta không 
thể không công nhận rằng lối hành xử thiếu suy nghĩ đó phần nào nhận được sự thông cảm và ủng hộ 
của chính các cơ quan chức năng địa phương vì họ thiếu kiên quyết làm theo đúng những gì luật pháp 
quy định.

Cá thể kền kền đang được chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ ĐVHD Sóc 
Sơn, chờ ngày được thả về tự nhiên

Ảnh: Falk Wicker

Buôn bán ĐVHD, các bộ phận cơ thể và sản phẩm từ chúng là vi phạm pháp luật

Tư vấn thực thi pháp luật 
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HẢI DƯƠNG
Ngày 18/12/2011, Cảnh sát Môi trường (CSMT) Hải 
Dương đã tịch thu một lượng lớn ĐVHD trên một 
chuyến xe khách, gồm 65 cá thể rắn hổ mang chúa 
(Ophiophagus hannah), 150 cá thể chim hoang dã 
gồm cò, diệc và cú. Các đối tượng đã bị tạm giữ, 
chờ xét xử (Theo hồ sơ lưu trữ số 3886/ENV).

BÌNH DƯƠNG

Ngày 21/12/2011, cơ quan chức năng Bình Dương 
đã tịch thu được một cá thể mèo rừng (Prionailurus 
bengalensis) tại một nhà hàng. Ngay sau đó, cá thể 
mèo rừng này đã được chuyển giao cho Trung tâm 
Cứu hộ ĐVHD Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Vụ việc 
được phát hiện bởi một tình nguyện viên khi đang đi 
điều tra (Theo hồ sơ lưu trữ số 3887/ENV).

Ngày 23/12/2011, cơ quan chức năng Bình Dương 
đã tịch thu một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leolina) 
tại một nhà dân. Cá thể khỉ này sau đó đã được 
thả về rừng địa phương, đối tượng bị phạt 500.000 
đồng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3888/ENV).

TP. Hồ CHí MINH
Ngày 13/12/2011, CSMT Tp. Hồ Chí Minh đã khám xét 
nhà của ba đối tượng chuyên buôn bán ĐVHD và tịch 
thu được một lượng lớn ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm 
gồm sáu bộ xương hổ đông lạnh, hai cá thể hổ con 
ngâm rượu, 70 gam sừng tê giác, bốn đôi ngà voi, bốn 
chân voi khô, một bộ xương gấu đông lạnh, bốn đôi 
sừng bò tót, 30 kg sừng hươu cùng nhiều sản phẩm 
ĐVHD khác. Hai đối tượng đã bị bắt giữ, chờ khởi tố 
(Theo hồ sơ lưu trữ số 3880/ENV).

“Mùa” SăN BắT Và BuôN BáN Tê Tê 
Trong hai tháng 12/2011 và 1/2012, số vụ vi 
phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán 
trái phép tê tê tăng cao một cách đột biến. 
Các cơ quan chức năng của Hà Tĩnh và một 
số tỉnh miền Bắc đã tịch thu được gần hai 
tấn tê tê. Hầu hết số tê tê này có nguồn gốc 
từ Lào và được đưa sang Trung Quốc để 
đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong đợt 
Tết nguyên đán (Theo các hồ sơ lưu trữ số 
3866/3867/3869/3904/3906/3979/ENV).

Hà NộI
Ngày 13/12/2011, CSMT Hà Nội đã tịch thu được 
bảy cá thể rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 
hannah) giấu trong một chiếc vali đang vận chuyển 
trên xe máy. Đối tượng của vụ việc đã bỏ trốn và 
bỏ lại tang vật. Toàn số số rắn hổ mang nói trên sau 
đó đã, được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ 
ĐVHD Sóc Sơn (Theo hồ sơ lưu trữ số 3872/ENV).

Ngày 20/12/2011, Kiểm lâm Hà Nội và  Công an 
Kinh tế  đã tịch thu một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca 
arctoides) ở một nhà dân, nhờ có sự thông báo 
của một người dân sống cùng khu. Cá thể khỉ sau 
đó đã được chuyển tới Vườn thú Hà Nội (Theo hồ 
sơ lưu trữ số 3881/ENV).

Ngày 9/1/2012, CSMT Hà Nội kiểm tra một nhà 
hàng và tịch thu được một bộ xương hổ và 15 kg 
xương sơn dương đang được nấu cao. Cảnh sát 
đã bắt giữ ba đối tượng, một trong số đó đã từng 
bị phạt tù 18 tháng cách đây vài năm (Theo hồ sơ 
lưu trữ số 3928/ENV).

Trong những tháng cận Tết âm lịch (tháng 1 và 
tháng 2), CSMT Hà Nội cũng đã tịch thu được 
bảy cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) 
đang bị vận chuyển hoặc nhốt trái phép (trong 
các nhà hàng hoặc các cơ sở kinh doanh khác). 
Các đối tượng của vụ việc đang trong thời 
gian chờ khởi tố (Theo các hồ sơ lưu trữ số 
3974/3943/3985/3896/ENV).

KoN TuM

Ngày 20/12/2011, CSMT Kon Tum đã tịch thu 
được một cá thể vượn đen má hung Trung Bộ 
(Nomascus annamensis) tại một nhà hàng địa 
phương. Cá thể vượn sau đó đã được chuyển 
giao cho VQG Chư Mom Ray. Vụ việc trên do một 
người dân ở Hà Nội thông báo (Theo hồ sơ lưu trữ 
số 3880/ENV).

Hồ sơ vụ việc

Một bể rượu ngâm nhiều ĐVHD, bao gồm cả những loài được 
bảo vệ nghiêm ngặt nhất, tại một tiệm vàng ở Hà Nội

Ảnh: ENV 
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Cá thể vượn được tịch thu từ một nhà hàng tại tỉnh Kon Tum 
và sau đó được chuyển về VQG Chư Mom Ray

Ảnh: VQG Chư Mom Ray  

QuẢNG NINH

Ngày 14/2/2012, CSMT Quảng Ninh đã thu giữ 
được một cá thể hổ chết được giấu trong xe cứu 
thương. Chiếc xe này xuất phát từ huyện Hương 
Sơn tỉnh Hà Tĩnh. Cá thể hổ này nhiều khả năng 
vận chuyển từ Lào sang Trung Quốc (Theo hồ sơ 
lưu trữ số 3965/ENV).

Hà TĩNH
Ngày 26/12/2011, cơ quan chức năng đã tịch thu 
được một khối lượng lớn ĐVHD trên một chiếc xe 
tải, gồm 821 kg rùa đất lớn (Heosemys grandis), 
hơn 900 kg kì đà hoa (Varanus salvator) và một số 
lượng lớn rắn nước. Đối tượng bị phạt tổng cộng 
450 triệu đồng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3898/ENV). 

ĐồNG NaI

Ngày 3/3/2012, một công ty đã tự nguyện chuyển 
giao bảy cá thể gấu ngựa (Selenarctos thibetanus) 
cho Trung tâm Cứu hộ ĐVHD tại VQG Cát Tiên. Theo 
đại diện công ty, các cá thể gấu này được mua từ 
năm 2005 khi còn là gấu con (Theo hồ sơ lưu trữ số 
3986/ENV).

SƠN La

Ngày 14/2/2012, Chi cục Kiểm lâm Sơn La đã 
chuyển giao một cá thể kền kền Hi-ma-lay-a (Gyps 
himalayensis) tịch thu được trước đó từ một người 
dân bản địa tới Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Sóc Sơn. 
Đối tượng đòi được bồi thường vì đã bắt và nuôi 
cá thể chim này nhưng đã bị cơ quan chức năng từ 
chối (Theo hồ sơ lưu trữ số 3948/ENV).

THaNH Hóa

Ngày 15/12, Kiểm lâm Thanh Hóa tịch thu được hơn 
30 kg rắn bao gồm rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 
hannah), rắn ráo thường (Ptyas korros) và rất nhiều 
rắn sọc dưa (Elaphe radiate) trên một chiếc xe khách. 
Vụ việc được thông báo bởi một hành khách đi trên 
cùng chuyến xe khởi hành từ Tp. Hồ Chí Minh. Đối 
tượng vi phạm bị xử phạt 13 triệu đồng (Theo hồ sơ 
lưu trữ số 397/ENV).

KHáNH Hòa

Ngày 7/2/2012, ngay sau khi nhận được tin báo, 
cơ quan chức năng Khánh Hòa đã lập tức kiểm tra 
và thu giữ được hai cá thể đồi mồi (Eretmochelys 
imbricat) tại một cây xăng. Ngay sau đó, hai cá 
thể đồi mồi đã được thả về Khu Bảo tồn Thiên 
nhiên Đầm Môn (Theo hồ sơ lưu trữ số 3950/
ENV).

GIa LaI
Ngày 10/1/2012, cơ quan chức năng Gia Lai khám 
xét nhà của một người dân và thu giữ được 315 
kg thịt ĐVHD đông lạnh. Đối tượng khai nhận đã 
mua số thịt trên từ nhiều nơi khác nhau ở các tỉnh 
lân cận (Theo hồ sơ lưu trữ số 3936/ENV).

PHú YêN
Ngày 26/12/2011, cơ quan chức năng huyện Tây 
Hòa đã tịch thu được 37 cá thể cầy và 21 cá thể dúi. 
Số ĐVHD này đã được thả vào rừng địa phương 
ngay sau đó và đối tượng vi phạm bị xử phạt hành 
chính (Theo hồ sơ lưu trữ số 3903/ENV).

VĩNH PHúC
Ngày 22/12/2011, cơ quan chức năng Vĩnh Phúc đã 
tịch thu 37 cá thể rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 
hannah) đang được vận chuyển trên taxi. Đối 
tượng khai nhận đã mua số ĐVHD nói trên từ 
một số người dân ở Điện Biên, Sơn La, Lai Châu 
và chuyển tới Lạng Sơn. Số ĐVHD sau đó được 
chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Sóc Sơn 
và đối tượng vi phạm đang chờ khởi tố (Theo hồ sơ 
lưu trữ số 3905/ENV). 

QuẢNG NGãI
Cuối cùng, sau gần ba tháng nhận được thông báo, 
Kiểm lâm Quảng Ngãi đã tịch thu một cá thể gấu 
ngựa (Selenarctos thibetanus) bị nuôi nhốt bất hợp 
pháp bởi một người dân địa phương. Cá thể này 
sau đó đã được chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ 
gấu Việt Nam tại Tam Đảo (Theo hồ sơ lưu trữ số 
3817/ENV).

Hồ sơ vụ việc



Mục đích của Phòng Bảo vệ ĐVHD:
• Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong nỗ lực ngăn chặn các vi phạm liên 
  quan đến ĐVHD
• Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD
• Lưu trữ thông tin vụ việc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xác định 
  diễn biến và giải quyết các yếu tố cấu thành của các vi phạm liên quan đến ĐVHD

ENV chân thành cảm ơn các tổ chức dưới đây đã hỗ trợ cho các hoạt động này:

World Society for the Protection of Animals (WSPA)
Humane Society International (HSI) 
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund  
Rufford Maurice Laing Foundation
United States Fish and Wildlife Service 

Cleveland Metroparks Zoo
Houston Zoo
Auckland Zoo
Columbus Zoo
Freeland Foundation
United States Agency for International 
Development (USAID)

Năm 2005, ENV thành lập Phòng Bảo vệ ĐVHD (WCU) nhằm khuyến khích sự tham gia 
tích cực của cộng đồng trong nỗ lực bảo vệ các loài ĐVHD và tăng cường việc thực thi 
pháp luật hiệu quả thông qua sự hợp tác, hỗ trợ và chuyển giao thông tin từ cộng đồng 
tới các cơ quan chức năng.   
WCU thiết lập một đường dây nóng miễn phí trên toàn quốc để tiếp nhận thông tin từ 
người dân về các vi phạm liên quan đến ĐVHD và chuyển giao tới các cơ quan chức 
năng. WCU làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng, theo sát các vụ việc cho tới 
khi kết thúc và lưu giữ thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ENV. Tính đến hết 
tháng 2 năm 2012, cơ sở dữ liệu đã lưu trữ gần 4.000 vụ việc vi phạm.

Chương trình Bảo vệ ĐVHD

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Số 5. IF1, ngõ 192, Phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội 
ĐT/Fax: (84-4) 3514 8850
Email:   

ENV Website:
ENV Website:
Thư viện ảnh:
ENV Facebook:

env@fpt.vn

www.thiennhien.org
www.envietnam.org
www.savingvietnamswildlife.org
http://www.facebook.com/EducationforNatureVietnam

hotline@fpt.vn

 Phòng Bảo vệ Động vật hoang dã


