


“Đầu sỏ” đường dây              
buôn lậu sừng tê giác  
lãnh án 13 tháng tù giam: 
Liệu đã đủ tính răn đe?

Ngày 20/3/2018, Tòa án nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm và 
tuyên án 13 tháng tù giam đối với Nguyễn Mậu Chiến vì tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng 
cấm”. Hai người cháu của đối tượng – đồng phạm trong vụ án – đã được trả tự do 
ngay sau phiên tòa do hình phạt bằng thời gian tạm giam. Lê Thị Hồng, vợ của 
Nguyễn Mậu Chiến, lãnh án 6 tháng tù treo với thời gian thử thách 12 tháng.   

Theo cáo trạng, ngày 27/4/2017, các đối tượng 
Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Mậu Thuận bị phát 
hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển 15 khúc sừng 

tê giác (tổng khối lượng 34 kg) từ thành phố Hồ Chí Minh 
ra Hà Nội theo chỉ đạo của Nguyễn Mậu Chiến.  Sau khi 
khám xét nơi ở của Chiến tại Hà Nội, cơ quan chức năng 
đã tịch thu thêm 2 cá thể hổ con đông lạnh, sừng tê giác, 
ngà voi và nhiều sản phẩm từ các loài động vật hoang dã 
(ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm khác.

Nguyễn Mậu Chiến bị nghi ngờ là đối tượng cầm  
đầu đường dây buôn bán ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê 
và các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác từ 
châu Phi về Việt Nam. Đối tượng này cũng là chủ một cơ 
sở hiện đang nuôi nhốt 11 cá thể hổ tại Thanh Hóa, với 
nhiều dấu hiệu cho thấy cơ sở chỉ là “vỏ bọc” của hoạt 
động buôn bán ĐVHD bất hợp pháp. Kết quả điều tra 
về các đối tượng buôn bán ĐVHD bị bắt giữ tại Bờ Biển 
Ngà vào tháng 1/2018 của Tổ chức EAGLE – một mạng 
lưới quốc tế hỗ trợ thực thi pháp luật nhằm đấu tranh với 
nạn buôn lậu ngà voi và sừng tê giác tại châu Phi – cũng 
khẳng định vai trò “ông trùm” của Nguyễn Mậu Chiến 
trong đường dây buôn bán ĐVHD tại ít nhất 4 nước châu 
Phi, bao gồm: Bờ Biển Ngà, Ken-ny-a, Mô-dăm-bích và 
U-gan-đa. Kết quả này cũng đã được Tổ chức EAGLE 
gửi tới các cơ quan chức năng tại Việt Nam. Một số tang vật được phát hiện và tịch thu tại nhà Chiến
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Thành công đưa Nguyễn Mậu Chiến ra 
trước vành móng ngựa là một nỗ lực đột 
phá của Việt Nam trong công tác đấu 
tranh phòng chống tội phạm về ĐVHD 
khi lần đầu tiên một đối tượng được 
cho là “ông trùm” buôn bán ngà voi và 
sừng tê giác bị bắt giữ cùng số lượng 
tang vật đặc biệt lớn. Đáng tiếc, theo 
ENV, mức án 13 tháng tù giam đối với 
Nguyễn Mậu Chiến chưa phản ánh đúng 
tính chất nghiêm trọng của vụ án cũng 
như vai trò chủ mưu của đối tượng. Trên 
tương quan so sánh với vụ án một đối 
tượng vận chuyển gần 5 kg ngà voi tại 
Tây Ninh bị xử phạt 9 tháng tù giam, một 
đối tượng tàng trữ gần 14 kg sừng tê 
giác tại Hoàng Mai (Hà Nội) bị xử phạt 
18 tháng tù giam, vì sao một đối tượng 
cầm đầu một đường dây buôn bán có tổ 
chức, tham gia vận chuyển và tàng trữ 
đến 34 kg sừng tê giác, 17 kg ngà voi, 2 
cá thể hổ cùng nhiều loài ĐVHD nguy 
cấp, quý hiếm khác mà chỉ bị xử phạt 
13 tháng tù giam???

Nguyễn Mậu Chiến cùng đồng phạm tại một phiên xét xử

Những nỗ lực triệt phá các mạng lưới tội 
phạm buôn bán ĐVHD chỉ thật sự đem lại 
hiệu quả cao và tác dụng lâu dài khi các cơ 
quan chức năng tích cực mở rộng điều tra, 
bắt giữ các đối tượng có vai trò quan trọng 
trong đường dây, và áp dụng những bản án 
nghiêm khắc, có tính răn đe theo quy định 
của pháp luật. Nỗ lực đó sẽ góp phần quan 
trọng ngăn ngừa tái phạm cũng như cảnh tỉnh 
những đối tượng phạm tội khác, đồng thời 
thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam 
trong công tác triệt phá các đường dây buôn 
bán ĐVHD bất hợp pháp.

Nguyễn Mậu Chiến không hề tỏ ra căng thẳng trước phiên tòa

Xử lý nghiêm  
tội phạm hôm 
nay để ngăn 

chặn tội phạm 
ngày mai
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NHỮNG KỲ VỌNG
TRONG XỬ LÝ TỘI PHẠM VỀ  
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ   
THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ MỚI
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 là 

một dấu mốc lịch sử trong nỗ lực phòng chống tội phạm về động vật hoang dã (ĐVHD), đem đến nhiều hy vọng 
mới trong công tác bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam. Đặc biệt, khung hình phạt cao nhất đối với tội phạm về ĐVHD 

trong Bộ luật Hình sự (BLHS) tăng lên đến 15 năm tù cho thấy các nhà làm luật đã nhìn nhận đúng đắn hơn về tính chất 
nghiêm trọng của tội phạm về ĐVHD. 

Tuy nhiên, BLHS chỉ thực sự có tác dụng khi được các cơ quan 
điều tra và tố tụng trên cả nước nghiêm túc thực thi. Mặc dù Việt 
Nam đã có nhiều chuyển biến đáng kể trong nỗ lực đấu tranh phòng 
chống tội phạm về ĐVHD trong những năm gần đây, những bước 
tiến này dường như vẫn chưa đủ để kìm hãm tốc độ tàn phá đa 
dạng sinh học tại Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Là một tổ chức luôn song hành cùng các cơ quan chức năng trong 
nỗ lực giảm thiểu tội phạm về ĐVHD trong hơn 10 năm qua, ENV 
rất hy vọng các cơ quan chức năng địa phương nắm rõ tinh thần 
của BLHS mới cũng như quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong 
nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học. ENV khuyến nghị các cơ quan 
chức năng thực hiện các hoạt động sau nhằm tích cực giảm thiểu 
tội phạm về ĐVHD:

1. Đẩy mạnh hiệu quả điều tra, xét xử và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng phạm tội về ĐVHD:

Trong một số vụ việc vi phạm về ĐVHD, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, quá trình xử lý vi phạm thường 
kéo dài, thậm chí trong nhiều năm. Có những vụ án buộc phải tạm đình chỉ do đã hết thời hạn điều tra. Quá trình xử lý 
vụ án mất quá nhiều thời gian đã gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng cũng như giới bảo tồn về hiệu quả thực thi 
pháp luật của các cơ quan chức năng tại Việt Nam. 

Chính vì vậy, ENV hy vọng những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về ĐVHD sẽ được ưu tiên điều tra, truy tố, xét 
xử, và các đối tượng sẽ phải nhận mức hình phạt nghiêm minh, tương xứng với tính chất của tội phạm theo đúng các 
quy định trong BLHS mới.

2.  Áp dụng mức án tù giam theo BLHS mới, đặc biệt áp dụng mức án 
cao nhất đối với các đối tượng cầm đầu và các đối tượng là mắt xích 
quan trọng trong đường dây buôn bán ĐVHD trái phép:

Thống kê độc lập các vụ án về ĐVHD của ENV trong khoảng thời gian từ 
2010 đến 2017 cho thấy hầu hết các đối tượng phạm tội chỉ bị kết án tù 
treo hoặc cải tạo không giam giữ. Đây là những hình phạt không đủ tính 
chất răn đe, khiến các đối tượng phạm tội tiếp tục tái phạm vì buôn bán 
ĐVHD trái phép có độ rủi ro thấp và lợi nhuận cao.

Theo BLHS, các mức hình phạt đối với các vi phạm liên quan đến ĐVHD 
đã được nâng lên đáng kể so với trước đây. ENV hy vọng rằng các cơ 
quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các khung hình phạt mới này một cách 
nghiêm túc, phù hợp với mức độ nguy cấp, quý, hiếm của các loài ĐVHD 
và tương ứng với tính chất nghiêm trọng của tội phạm cũng như tính chất 
chuyên nghiệp của đối tượng phạm tội. Với những đối tượng giữ vị trí 
quan trọng trong các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ĐVHD, 
việc áp dụng những hình phạt nghiêm khắc nhất sẽ là cách thức tối ưu để 
triệt tiêu các đường dây buôn bán ĐVHD chuyên nghiệp và phòng ngừa 
tội phạm tương tự trong tương lai.
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3.   Tiến hành mở rộng điều tra, bắt giữ và chấm dứt hoạt động của các đường dây tội phạm về ĐVHD từ những 
vụ việc đơn lẻ:

Trong hầu hết các vụ buôn bán ĐVHD bị phát hiện, chỉ những đối tượng “tay chân” trong các đường dây buôn bán 
bị bắt giữ và khởi tố. Quá trình điều tra mở rộng nhằm xử lý các đối tượng cầm đầu và triệt tiêu mạng lưới tội phạm 
về ĐVHD còn rất hạn chế. Hơn 10 năm qua, có duy nhất một trường hợp mà đối tượng cầm đầu một đường dây 
buôn bán bị điều tra và xử lý. ENV hy vọng BLHS sẽ là động lực thúc đẩy các cơ quan chức năng nỗ lực chấm dứt 
hoạt động buôn bán, vận chuyển ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm của các đường dây phạm tội, đặc biệt là các đường 
dây buôn bán ngà voi, sừng tê giác từ châu Phi, buôn bán hổ và ĐVHD từ Lào và Cam-pu-chia về Việt Nam. Chỉ khi 
những kẻ cầm đầu các đường dây này bị điều tra, khởi tố và chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật thì đa dạng 
sinh học của Việt Nam mới có cơ hội phục hồi và phát triển. 

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA BLHS 
LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM VỀ ĐVHD

 � BLHS đã mở rộng phạm vi các loài ĐVHD được bảo vệ. Cụ thể, bên 
cạnh các loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo 
vệ quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP (NĐ160) được bảo vệ theo Bộ 
luật Hình sự số 15/1999/QH10, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2009/
QH12 (BLHS 2009), quy định mới đã bảo vệ thêm các loài thuộc Phụ lục 
I và Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp, quý, hiếm (CITES), Nhóm IB và Nhóm IIB của Nghị 
định 32/2006/NĐ-CP, cũng như các loài ĐVHD thông thường khác. 

 � Bên cạnh hành vi nuôi nhốt trái phép ĐVHD được kế thừa từ BLHS 2009, 
hành vi tàng trữ trái phép các cá thể chết, sản phẩm, bộ phận của các 
loài ĐVHD đã cấu thành tội phạm theo quy định tại BLHS 2017. 

 � Các khung hình phạt áp dụng đã được quy định rõ ràng dựa trên số 
lượng các cá thể ĐVHD, giá trị của ĐVHD hoặc khối lượng ngà voi, sừng 
tê giác tịch thu từ tội phạm.

 � Mức hình phạt cao nhất đối với người phạm tội là cá nhân đã lên đến 
15 năm tù. Bên cạnh đó, mức hình phạt cao nhất áp dụng cho pháp nhân 
thương mại là 15 tỷ đồng và/hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
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22 tỉnh thành không có gấu nuôi nhốt - 
Tương lai tươi sáng hơn cho các loài gấu ở Việt Nam
Hoạt động nuôi nhốt gấu tại  
Việt Nam đang dần đi đến hồi kết 
Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn vào cuối năm 2017, số lượng gấu 
nuôi nhốt chỉ còn 936 cá thể trong các cơ sở cá nhân tại 
43 tỉnh thành, giảm khoảng 78,2% so với năm 2005 (hơn 
4300 cá thể). Nhiều chủ gấu đã có những thay đổi tích 
cực trong suy nghĩ và ủng hộ nỗ lực chấm dứt tình trạng 
nuôi nhốt gấu tại Việt Nam bằng cách tự nguyện chuyển 
giao gấu cho Nhà nước. Cuối tháng 5/2018, Cần Thơ đã 
trở thành tỉnh tiếp theo không còn hoạt động nuôi nhốt 
gấu lấy mật, đưa tổng số các địa phương không có gấu 
nuôi nhốt lên 22 tỉnh thành. Bên cạnh đó, các địa phương 
như Cà Mau, Lâm Đồng và Thái Nguyên cũng đang nỗ 
lực vận động người dân sớm chuyển giao các cá thể gấu 
cuối cùng đến với các trung tâm cứu hộ và chấm dứt hoạt 
động nuôi nhốt gấu tại địa phương.   

Thành công trên là kết quả của những cam kết mạnh mẽ 
từ Chính phủ về việc chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu, 
cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan 
chức năng, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng.
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Trung tâm cứu hộ gấu mới

Cuối năm 2017, một cơ sở cứu hộ gấu mới đã được 
hoàn thành với diện tích 3,6 héc-ta theo hợp tác giữa 
Tổ chức Four Paws và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình. Trung tâm được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang 
thiết bị hiện đại và có khả năng cứu hộ khoảng 40-50 cá thể 
gấu trong thời điểm hiện tại. Ở giai đoạn tiếp theo, trung tâm 
sẽ mở rộng quy mô lên đến 10 héc-ta, với sức chứa tối đa 
lên đến hơn 100 cá thể. 

Bên cạnh các trung tâm cứu hộ gấu hiện đang hoạt động 
như Trung tâm cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc 
gia Tam Đảo (do Tổ chức Động vật Châu Á quản  lý) và 
Trạm Cứu hộ gấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên (do Tổ 
chức Free the Bears quản lý), trung tâm cứu hộ mới này 
hứa hẹn sẽ trở thành mái nhà tiếp theo cho các cá thể 
gấu được chuyển giao.

Hãy nỗ lực để chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại địa phương 
Các cơ quan chức năng, đặc biệt là kiểm lâm đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu 
tại Việt Nam. Dưới đây là một số biện pháp các cơ quan chức năng có thể thực hiện nhằm sớm chấm dứt tình trạng   
nuôi nhốt gấu tại địa phương: 

    Vận động, khuyến khích các chủ cơ sở nuôi nhốt chuyển giao các cá thể gấu đến trung tâm cứu hộ mà không 
đòi bồi thường.

    Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi nhốt gấu để đảm bảo các chủ gấu không có cơ hội 
trích hút, buôn bán mật gấu trái phép.

   Kiểm soát gấu con mới sinh ra tại các trang trại, ngăn chặn việc chủ gấu lợi dụng kẽ hở trong việc quản lý để 
thay thế các cá thể gấu già yếu một cách trái phép và tiếp tục nuôi nhốt, khai thác mật gấu. 

  Điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến gấu (mua bán, trích hút mật gấu, v.v.)

Thay vì việc tiếp tục bỏ ra chi phí tốn kém để nuôi nhốt gấu, các chủ gấu sẽ từ bỏ và chuyển giao gấu đến với trung 
tâm cứu hộ nếu việc trích hút, buôn bán mật gấu bị ngăn chặn triệt để. Chính vì vậy, tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật 
có chấm dứt hay không phụ thuộc hoàn toàn vào cam kết và nỗ lực của lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng 
địa phương. 

 Các địa phương đã sẵn sàng xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật và cần 
sự giúp đỡ - hãy liên hệ với ENV. ENV và các đối tác luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương 
trong việc thực hiện mục tiêu này!

!

Các bác sĩ thú y chăm sóc sức khỏe cho gấu trong quá trình 
chuyển giao về trung tâm cứu hộ

LUÔN LUÔN CÓ CHỖ CHO CÁC CÁ THỂ GẤU TẠI TRUNG TÂM CỨU HỘ. 
HÃY CHO GẤU NUÔI MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN!
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Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi 
trường (C49) tích cực triệt phá các vi phạm 
nghiêm trọng về buôn bán ĐVHD 

Thời gian gần đây, C49 đã điều tra và xử lý được nhiều vụ 
buôn bán ĐVHD nghiêm trọng và phức tạp. Gần đây nhất, 
vào đầu năm 2018, C49 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát 
Môi trường – Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 2 đối 
tượng tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội và thu 
giữ gần 1 tấn ngà voi. Tháng 10/2017, C49 phía Nam đã 
phát hiện và tịch thu nhiều loài ĐVHD bị nuôi nhốt trái phép 
tại một cơ sở gây nuôi ĐVHD trên địa bàn huyện Lộc Ninh, 
tỉnh Bình Phước, bao gồm các loài ĐVHD nguy cấp, quý, 
hiếm như tê tê và rắn hổ mang chúa. Tháng 5/2017, ngay 
khi nhận được tin báo từ ENV, C49 cũng đã nhanh chóng 
lập kế hoạch hành động và bắt quả tang một đối tượng 
tàng trữ trái phép 14 kg sừng tê giác. 

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của C49 đã đem lại 
nhiều hy vọng cho công tác bảo tồn thiên nhiên và các 
loài ĐVHD tại Việt Nam. 

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bạc Liêu 
bắt giữ đối tượng vận chuyển khối lượng lớn ngà 
voi trên địa bàn tỉnh
Rạng sáng ngày 17/9/2017, sau khi nhận được tin báo, 
Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Bạc Liêu đã 
nhanh chóng kiểm tra và bắt giữ các đối tượng vận 
chuyển trái phép 1,4 tấn ngà voi trên địa bàn tỉnh. ENV 
hy vọng rằng một bản án nghiêm khắc sẽ được áp dụng 
đối với các đối tượng có liên quan tới vụ án này, xứng 
đáng với chiến công của các cơ quan thực thi pháp luật.

 
Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 
áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với đối tượng 
buôn bán ngà voi
Ngày 10/11/2017, Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh 
Tây Ninh đã tuyên mức án 9 tháng tù giam đối với bị 
cáo Hoàng Văn Thưởng về hành vi vận chuyển trái phép 
khoảng 5 kg ngà voi từ Cam-pu-chia về Việt Nam. Tháng 
1/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đã không 
chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 
và tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. ENV hoan nghênh 
tinh thần làm việc nghiêm túc của Tòa án nhân dân huyện 
Bến Cầu và Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong vụ án 
này, đồng thời hy vọng tấm gương này sẽ được cơ quan 
tư pháp tại các địa phương khác học tập và noi theo. 

Thành tựu nổi bật trong công tác 
bảo vệ động vật hoang dã
Chuyên mục này ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cơ quan  
thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp trong công tác bảo vệ  
ĐVHD tại Việt Nam trong thời gian qua 
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  Tài liệu mới
“Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã” - Ấn phẩm mới nhất của ENV nhằm hỗ trợ 
nỗ lực đấu tranh, phòng ngừa vi phạm về ĐVHD. 

Nhằm hỗ trợ các cơ quan chức năng thực thi, áp dụng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ ĐVHD, ENV đã soạn thảo ấn 
phẩm “Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã” và phát hành trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
của ENV tại địa chỉ: http://bit.do/phapluatDVHD. Tài liệu đã cung cấp cụ thể hướng dẫn về cách thức áp dụng các quy 
định pháp luật cho từng loại vi phạm về ĐVHD, cũng như hướng xử lý tang vật ĐVHD sau khi tịch thu.

ENV hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp, đặc biệt 
trong quá trình xử lý vi phạm về ĐVHD. 

Hiện nay, ENV vẫn đang thường xuyên cập nhật hướng dẫn tại địa chỉ nêu 
trên nhằm kịp thời phản ánh sự thay đổi trong các quy định pháp luật về 
ĐVHD, đem đến cho các cơ quan chức năng một tài liệu tham khảo toàn diện 
và chính xác nhất có thể. ENV cũng hy vọng nhận được thêm đóng góp từ 
các cơ quan chức năng để hoàn thiện nội dung ấn phẩm, đảm bảo không bỏ 
sót những tình huống có thể xảy ra trên thực tế.

Mọi góp ý, trao đổi về hướng dẫn, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Phòng Chính sách và Pháp luật
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Địa chỉ: Phòng 1701, Tòa nhà 17T5, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 024 6281 5427
Email: cgteam.env@gmail.com
Hotline: 1800 - 1522

   Khuyến nghị
Ngăn chặn các cơ sở núp bóng cơ sở gây nuôi ĐVHD hợp pháp 
để buôn bán, vận chuyển các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trái 
pháp luật.

Tháng 10/2017, một cơ sở gây nuôi ĐVHD hợp pháp tại tỉnh Bình Phước 
bị phát hiện tàng trữ trái phép nhiều loài ĐVHD, trong đó có cả một số loài 
nguy cấp, quý, hiếm như tê tê và rắn hổ mang chúa. Mới đây, một công 
ty được cấp phép nuôi sinh sản, sinh trưởng tê tê trên địa bàn tỉnh Cà 
Mau cũng dính líu đến vụ vận chuyển trái phép nhiều cá thể tê tê. Những 
vụ việc này một lần nữa báo động tình trạng các cơ sở gây nuôi ĐVHD 
lợi dụng “vỏ bọc” hợp pháp để thực hiện các hành vi buôn bán trái phép 
ĐVHD.

Chính vì vậy, ENV khuyến cáo các cơ quan chức năng địa phương thực 
hiện một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động gây 
nuôi ĐVHD như sau:

   Đảm bảo không cấp phép nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng tê tê và 
các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở cấp độ cao nhất 
theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế vì mục đích thương 
mại. Các địa phương chỉ nên cấp giấy phép đối với những loài đã 
được các cơ quan khoa học CITES xác nhận bằng văn bản về khả 
năng sinh sản, sinh trưởng trong môi trường có kiểm soát.

   Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở gây nuôi ĐVHD trên địa bàn để nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp 
thời các dấu hiệu vi phạm.

 Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật về bảo vệ ĐVHD cho chủ cơ sở gây nuôi.
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Ngày 6/4/2018, sau khi tiếp nhận tin báo từ ENV, các cơ 
quan chức năng thành phố Vũng Tàu đã kiểm tra và tịch 
thu 3 tiêu bản ĐVHD, trong đó có 2 cá thể chồn họng vàng 
(Martes flavigula) tại một nhà hàng trên địa bàn. Thông tin 
về vi phạm được ghi nhận qua khảo sát của ENV tại thành 
phố Vũng Tàu. (Hồ sơ vụ việc số 1962/ENV)

Bạc Liêu
Ngày 2/4/2018, ENV nhận được tin báo qua đường dây 
nóng về việc một người dân muốn chuyển giao 1 cá thể 
mèo rừng (Prionailurus bengalensis) do người này mua 
để chuyển giao khi thấy cá thể ĐVHD rất yếu. ENV đã 
ngay lập tức chuyển giao thông tin này tới Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh Bạc Liêu, và cơ quan này cũng đã tới tiếp nhận cá 
thể mèo rừng cùng ngày. Cá thể mèo rừng chết một ngày 
sau đó và đã được tiêu hủy. (Hồ sơ vụ việc số 12277/ENV) 

Bắc Kạn
Ngày 23/3/2018, Phòng CSMT Công an tỉnh Bắc Kạn đã 
phát hiện 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) 
tại một hộ dân. Đối tượng cho biết đã bắt giữ cá thể này 
nhưng không biết là mèo rừng. Đối tượng bị xử phạt vi 
phạm hành chính 40 triệu đồng và cá thể mèo rừng được 
thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ cùng ngày. (Hồ sơ 
vụ việc số 12250/ENV)

Bắc Ninh
Ngày 29/12/2017, qua đường dây nóng, ENV đã nhận 
được thông tin về việc một người dân mong muốn chuyển 
giao một cá thể cu li trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cùng ngày, 
ENV đã chuyển giao thông tin tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh 
Bắc Ninh, và cá thể cu li đã được chuyển giao tới Trung 
tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp thuộc Vườn quốc gia 
Cúc Phương. (Hồ sơ vụ việc số 11880/ENV)

HỒ SƠ VỤ VIỆC
THÁNG 1/2018 - THÁNG 4/2018

An Giang
Ngày 12/1/2018, sau khi tiếp nhận thông tin qua đường 
dây nóng 1800-1522 về việc một cá thể khỉ bị xích trước 
trạm dừng nghỉ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, 
ENV đã ngay lập tức thông báo đến Hạt Kiểm lâm thành 
phố Châu Đốc để xử lý. Cá thể khỉ sau đó đã được tịch 
thu và thả về tự nhiên. (Hồ sơ vụ việc số 11983/ENV)

Ngày 1/3/2018, từ thông tin qua đường dây nóng 1800-
1522, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã phát hiện một 
cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) bị nuôi nhốt tại một 
nhà dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Cá thể khỉ đã được 
chuyển giao tới Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hòn Me. (Hồ sơ 
vụ việc số 12017/ENV)

Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 22/1/2018, từ tin báo của người dân qua đường dây 
nóng 1800-1522, Hạt Kiểm lâm thành phố Vũng Tàu đã 
tịch thu và thả về rừng một cá thể sóc từ một sạp bán hàng 
rong trên địa bàn. (Hồ sơ vụ việc số 12001/ENV)

Ngày 15/3/2018, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân 
đến đường dây nóng của ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố 
Vũng Tàu đã tịch thu một cá thể sóc cùng nhiều cá thể 
rắn và tắc kè từ một sạp bán hàng rong trên địa bàn. 
Người bán rong đã bỏ chạy khi bị phát hiện. (Hồ sơ vụ 
việc số 12225/ENV)

Ngày 29/3/2018, ENV nhận được tin báo từ người dân và 
ngay lập tức thông báo tới Phòng Cảnh sát Phòng chống 
tội phạm về Môi trường (CSMT), Công an tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu về việc một đối tượng quảng cáo bán 2 cá 
thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) trên Facebook. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan này đã bắt giữ 
đối tượng và tịch thu 2 cá thể mèo rừng ngay ngày hôm 
sau. (Hồ sơ vụ việc số 10649/ENV)
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Bến Tre
Từ năm 2017, ENV đã thường xuyên nhận được tin 
báo từ người dân về 1 cá thể rái cá bị nuôi nhốt tại một 
nhà hàng trên địa bàn tỉnh. Sau nhiều lần ENV chuyển 
giao thông tin tới các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, 
ngày 23/4/2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre đã 
kiểm tra và tịch thu 1 cá thể rái cá, 1 cá thể khỉ đuôi dài 
(Macaca fascicularis) và 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus 
bengalensis) từ nhà hàng trên. Các cá thể ĐVHD đã 
được chuyển giao tới trung tâm cứu hộ ĐVHD tại Vườn 
quốc gia Bù Gia Mập. (Hồ sơ vụ việc số 11497/ENV) 

Bình Dương
Ngày 17/1/2018, theo tin báo từ người dân qua đường 
dây nóng của ENV, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về 
kinh tế & tham nhũng (CSKT) – Công an thị trấn Thuận 
An đã tịch thu 30 cá thể ĐVHD bị nuôi nhốt trái phép tại 
một cửa hàng. Các cá thể ĐVHD bị tịch thu bao gồm 6 
cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), 12 cá thể rùa 
ba gờ (Malayemys subtrijuga), 7 cá thể trăn đất (Python 
molurus), 4 cá thể kỳ đà vân (Varanus bengalensis) và 
một cá thể kỳ đà hoa (Varanus salvator). Cùng ngày, 
các cá thể ĐVHD đã được chuyển giao đến Trung tâm 
bảo tồn ĐVHD tại huyện Dầu Tiếng. (Hồ sơ vụ việc số 
11965/ENV) 

Ngày 2/4/2018, từ tin báo qua đường dây nóng của ENV, 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã tịch thu 1 cá thể 
rùa răng (Hieremys annandalii) từ một người bán hàng 
rong. Đối tượng bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng, cá 
thể rùa răng được chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ 
ĐVHD Củ Chi. (Hồ sơ vụ việc số 12288/ENV)

Bình Phước
Ngày 30/1/2018, qua kiểm tra một chiếc xe mang biển 
kiểm soát Cam-pu-chia có dấu hiệu khả nghi tại cửa khẩu 
Chiu Riu, các cơ quan chức năng đã phát hiện 9 cá thể 
khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), 18 cá thể rùa núi vàng 
(Indotestudo elongata) và một số lượng lớn các cá thể 
rắn bị vận chuyển trái phép. Lái xe đã bỏ trốn khi bị phát 
hiện. Các cá thể ĐVHD đã được chuyển đến Hạt Kiểm 
lâm huyện Lộc Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật. 
(Hồ sơ vụ việc 12054/ENV) 

Bình Thuận
Ngày 22/1/2018, một người dân đã tự nguyện chuyển 
giao 2 cá thể vích (Chelonia mydas) đến Khu bảo tồn biển 
Hòn Cau. Người này cho biết đã mua lại 2 cá thể vích từ 
người quen để chuyển giao, đồng thời khuyến cáo người 
bán việc nuôi nhốt vích là hành vi vi phạm pháp luật. Sau 
khi tiếp nhận, Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã thả 2 cá thể 
vích trên về biển. (Hồ sơ vụ việc số 12020/ENV)

Cà Mau
Ngày 22/2/2018, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ 
người dân về một cá thể vích (Chelonia mydas) bị rao 
bán trên Facebook, ENV lập tức chuyển giao thông 
tin đến Phòng CSMT Công an tỉnh Cà Mau. Bằng các 
biện pháp nghiệp vụ điều tra với sự hỗ trợ của ENV, 
ngày 26/2/2018, Phòng CSMT Công an tỉnh Cà Mau 
đã tịch thu cá thể vích và thả về biển. (Hồ sơ vụ việc 
số 12158/ENV)

Cao Bằng
Ngày 11/1/2018, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh đã 
kiểm tra và phát hiện 5 cá thể voọc sấy khô do một đối 
tượng vận chuyển bằng xe máy. Đối tượng khai nhận 
đang trên đường vận chuyển các cá thể voọc sang Trung 
Quốc. Vụ việc được chuyển giao đến công an huyện Trà 
Lĩnh để điều tra thêm. (Hồ sơ vụ việc số 12043/ENV)

Ngày 22/1/2018, qua tin báo từ người dân tới đường 
dây nóng của ENV, Phòng CSMT Công an tỉnh Cao 
Bằng đã bắt giữ một đối tượng đang trên đường vận 
chuyển một cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) 
đi tiêu thụ. Đối tượng bị xử phạt hành chính 10 triệu 
đồng và cá thể mèo rừng trên được thả về tự nhiên.  
(Hồ sơ vụ việc số 11995/ENV) 
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Đà Nẵng
Ngày 27/12/2017, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà 
Nẵng, phối hợp cùng Phòng CSMT Công an thành phố 
Đà Nẵng, đã kiểm tra một nhà hàng trên địa bàn và tịch 
thu số lượng lớn các cá thể chim đã chết bao gồm: 10 
cá thể cuốc ngực trắng (Amaurornis phoenicurus), 11 
cá thể gà nước vằn (Gallirallus striatus) và 2 kg thịt lợn 
rừng. Chủ nhà hàng đã bị xử phạt hành chính 3 triệu 
đồng và các tang vật đều được tiêu hủy. (Hồ sơ vụ việc 
số 11883/ENV)

Trong tháng 3, từ tin báo của người dân qua đường dây 
nóng của ENV, Chi cục kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã 
tịch thu một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và một 
cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) bị nuôi nhốt tại nhà 
dân. Các cá thể khỉ sau đó đã được thả về rừng. (Hồ sơ 
vụ việc số 12201/ENV và 12205/ENV)  

 

Ngày 3/4/2018, các cơ quan chức năng thành phố Đà 
Nẵng đã kiểm tra một căn hộ và tịch thu 18 cá thể ĐVHD 
còn sống, bao gồm 1 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo 
elongata), 1 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa), 
1 cá thể rùa Pulkin (Cyclemys pulchristriata), 2 cá thể 
rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata), 9 cá thể tắc kè 
(Gekko gecko) và 4 cá thể sóc (Callosciurus inornatus). 
Đối tượng bị xử phạt hành chính 6 triệu đồng và các 
cá thể ĐVHD được thả về Vườn quốc gia Bà Nà – Núi 
Chúa vài ngày sau đó. (Hồ sơ vụ việc số 12387/ENV) 

Ngày 16/4/2018, từ tin báo của người dân qua đường 
dây nóng của ENV, Hạt kiểm lâm quận Liên Chiểu đã 
tịch thu 1 cá thể khỉ bị xích trước cửa một nhà dân. Cá 
thể khỉ đã được thả về rừng cùng ngày. (Hồ sơ vụ việc 
số 12453/ENV)              

Đắk Lắk
Ngày 27/3/2018, Phòng CSKT – Công an tỉnh Đắk Lắk 
đã phát hiện và tịch thu 4,7 kg sản phẩm từ ngà voi do 
một đối tượng vận chuyển bằng xe máy đi tiêu thụ. Các 
cơ quan chức năng đã khám nhà của đối tượng và tịch 
thu thêm 2,5 kg các sản phẩm từ ngà voi cùng nhiều máy 
móc để chế tác. (Hồ sơ vụ việc số 12273/ENV)

Điện Biên
Ngày 2/4/2018, Công an thành phố Điện Biên đã kiểm tra 
một xe ô tô và phát hiện 27 cá thể rùa đầu to (Platysternon 
megacephalum) cùng 4 tay gấu. Các cá thể rùa đã được 
chuyển giao tới Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vài 
ngày sau đó. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an 
điều tra làm rõ. (Hồ sơ vụ việc số 12377/ENV)

Đồng Nai
Ngày 9/11/2017, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai 
kiểm tra một trại nuôi lợn tại thành phố Biên Hòa và phát 
hiện nhiều đối tượng đang nấu cao từ xác của 1 cá thể hổ 
(Panthera tigris). Theo thông tin từ các cơ quan này, chủ 
trại đã từng bị xử phạt hành chính 120 triệu đồng về hành 
vi nuôi nhốt ĐVHD trái phép. Cá thể hổ đã bị tịch thu và vụ 
việc được chuyển tới cơ quan công an để tiến hành điều 
tra, làm rõ. (Hồ sơ vụ việc số 11645/ENV)

Ngày 12/12/2017, một người dân đã liên hệ đến ENV để 
chuyển giao 1 cá thể trăn gấm (Python reticulatus) được 
người này phát hiện trong nhà mình vài ngày trước đó và 
giữ lại để thông báo với ENV. ENV đã chuyển giao thông 
tin tới Hạt Kiểm lâm huyện Nhơn Trạch và cá thể trăn gấm 
đã được thả về rừng. (Hồ sơ vụ việc số 11802/ENV)

Ngày 12/1/2018, sau khi nhận được thông tin qua đường 
dây nóng của ENV, Đội CSMT – Công an huyện Thống 
Nhất cùng Hạt Kiểm lâm huyện Thống Nhất đã kiểm tra 
một nhà hàng trên địa bàn và tịch thu 2 cá thể cu li nhỏ 
(Nycticebus pygmaeus). Chủ nhà hàng khai báo mua 2 cá 
thể cu li để làm cảnh với giá 500 nghìn đồng/cá thể. Hai cá 
thể trên đã được thả về Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa 
Đồng Nai. (Hồ sơ vụ việc số 11951/ENV)

Đồng Tháp
Ngày 22/1/2018, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đồng 
Tháp, phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, 
kiểm tra một chiếc xe tải có dấu hiệu khả nghi và phát 
hiện 3 cá thể rùa răng (Hieremys annandalii) cùng nhiều 
cá thể rắn. Chủ hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp pháp 
của các cá thể rắn nhưng không có giấy tờ chứng minh 
nguồn gốc của 3 cá thể rùa. Cơ quan chức năng đã xử 
phạt hành chính chủ hàng 6 triệu đồng và tài xế 3 triệu 
đồng. Ba cá thể rùa cũng bị tịch thu và chuyển giao đến 
Vườn quốc gia Tràm Chim. (Hồ sơ vụ việc số 12002/ENV)
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Hà Giang
Ngày 19/1/2018, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giữ một 
đối tượng vận chuyển một cá thể rắn hổ mang chúa 
(Ophiophagus hannah) bằng xe máy. Cơ quan chức năng 
đang hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối tượng theo quy định của pháp luật. Cá thể rắn cũng 
đã được chuyển giao tới Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang 
để xử lý theo thẩm quyền. (Hồ sơ vụ việc số 11992/ENV)

Ngày 22/1/2018, sau khi nhận được thông tin qua đường 
dây nóng của ENV, các cơ quan chức năng huyện Yên 
Minh đã tịch thu một cá thể cu li tại một khách sạn trên địa 
bàn. Sau đó một ngày, cơ quan chức năng đã thả cá thể 
cu li về rừng. Đối tượng không bị xử phạt. (Hồ sơ vụ việc 
số 11998/ENV)

Hà Nam
Ngày 4/4/2018, các cơ quan chức năng thành phố Phủ 
Lý đã bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 32 cá thể 
rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) bằng xe ô tô. 
Đối tượng cho biết được một người thuê vận chuyển các 
cá thể rắn hổ mang chúa ra Hà Nội. Các cá thể rắn đã 
được chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội, 
đối tượng sẽ bị khởi tố. (Hồ sơ vụ việc số 12334/ENV)

Hà Nội
Ngày 17/5/2017, Phòng CSMT Công an thành phố Hà 
Nội đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển một cá thể 
rái cá lông mượt (Lutrogale perspicillata) tại Ga Hà 
Nội. Đối tượng này khai nhận đã được một người phụ 
nữ thuê vận chuyển cá thể rái cá từ Thành phố Hồ 
Chí Minh ra Hà Nội và được trả công 400 nghìn đồng. 
Cá thể rái cá đã chết được chuyển tới Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam vào cùng ngày. Ngày 15/11/2017, đối 
tượng đã bị kết án 8 tháng tù (cho hưởng án treo) 
với thời gian thử thách 16 tháng. (Hồ sơ vụ việc số 
12202/ENV)

Ngày 31/12/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay 
quốc tế Nội Bài đã kiểm tra và phát hiện 4 khúc ngà voi 
châu Phi cùng các sản phẩm từ ngà voi trong một kiện 
hành lý với tổng khối lượng 3,1 kg. Cơ quan chức năng 
cho biết đối tượng vận chuyển là một hành khách trên 
chuyến bay tới Băng Cốc, Thái Lan. Đối tượng khai nhận 
vận chuyển các sản phẩm trên cho một người đàn ông 
và không biết đó là hàng cấm. Cơ quan chức năng nghi 
ngờ đây chỉ là số lượng nhỏ hàng mẫu để chào hàng tại 
Thái Lan và dự định sẽ mở rộng điều tra vụ việc. (Hồ sơ 
vụ việc số 11891/ENV)

Ngày 5/1/2018, sau khi nhận được tin báo từ người dân qua 
đường dây nóng của ENV, Công an phường Trung Hòa đã 
tịch thu 1 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) còn nhỏ và bị 
xích vào xe ba gác lưu thông trên địa phận phường Trung 
Hòa. Cá thể khỉ sau đó đã được chuyển giao tới Trung tâm 
Cứu hộ ĐVHD Hà Nội. (Hồ sơ vụ việc số 11912/ENV)

Ngày 10/1/2018, Phòng CSMT Công an thành phố Hà Nội 
phối hợp cùng lực lượng an ninh Sân bay Quốc tế Nội Bài 
đã tịch thu 2 khúc ngà voi được tìm thấy trong một kiện 
hành lý. Cơ quan chức năng đã tìm thấy số hàng cấm 
này sau khi kiểm tra lô hành lý bao gồm 39 va li kí gửi đến 
thành phố Hồ Chí Minh. (Hồ sơ vụ việc số 12085/ENV)

Ngày 24/1/2018, Đội CSMT Công an quận Long Biên 
đã tịch thu 1 miếng sừng tê giác do một đối tượng vận 
chuyển bằng xe máy. Sau khi kiểm tra nhà ở của đối 
tượng, cơ quan chức năng tịch thu thêm 2 chiếc ngà voi 
và 10 nanh động vật giả. Viện kiểm sát nhân dân quận 
Long Biên đã hoàn thiện cáo trạng và chuyển hồ sơ vụ án 
đến Tòa án nhân dân quận Long Biên để đưa ra xét xử 
trong thời gian tới. (Hồ sơ vụ việc số 12640/ENV)

Ngày 25/1/2018, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Vì đã 
phát hiện và tịch thu một cá thể rùa khổng lồ Malaysia 
(Orlitia borneensis) sau khi nhận được tin báo từ người 
dân. Cùng ngày, cá thể rùa đã được chuyển đến Trung 
tâm Bảo tồn Rùa thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. (Hồ 
sơ vụ việc số 12022/ENV)
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Ngày 1/2/2018, Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ 
một đối tượng khi đang vận chuyển ngà voi tại Hà Nội. 
Cơ quan chức năng đã khám nhà của đối tượng và phát 
hiện thêm nhiều sản phẩm từ ngà voi với tổng khối lượng 
2,86 kg. (Hồ sơ vụ việc số 12083/ENV)

Ngày 6/2/2018, Cục CSMT Bộ Công an và Phòng CSMT 
Công an thành phố Hà Nội đã khám xét nhà của một đối 
tượng chuyên buôn bán ngà voi tại Hà Nội và tịch thu 971 
kg ngà voi cùng nhiều máy móc chạm khắc ngà voi. (Hồ 
sơ vụ việc số 12097/ENV)

Ngày 22/2/2018, trong quá trình khảo sát vi phạm tại Hà 
Nội, ENV phát hiện 1 tiêu bản hổ lưu giữ tại một ngôi đền. 
ENV đã cung cấp thông tin tới các cơ quan chức năng thành 
phố Hà Nội để thuyết phục ngôi chùa này chuyển giao lại 
tiêu bản hổ. Ngày 12/4/2018, các cơ quan chức năng thành 
phố Hà Nội đã tiếp nhận tiêu bản hổ và chuyển tới Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam. (Hồ sơ vụ việc số 12160/ENV)

Ngày 7/3/2018, một người dân liên hệ đến đường dây 
nóng của ENV bày tỏ nguyện vọng muốn chuyển giao 
một cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis). Cá thể 
mèo sau đó đã được chuyển giao tới Trung tâm cứu hộ, 
bảo tồn và phát triển sinh vật tại Vườn quốc gia Cúc 
Phương. (Hồ sơ vụ việc số 12197/ENV)

Ngày 26/3/2018, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông đã xử 
phạt hành chính 3 triệu đồng đối với 2 nhà hàng về hành 
vi quảng cáo ĐVHD trên thực đơn. Đây là kết quả của 
hoạt động khảo sát tình trạng tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn 
một số quận tại thành phố Hà Nội được ENV thực hiện và  
thông báo đến chính quyền địa phương. (Hồ sơ vụ việc 
số 11699/ENV và 11835/ENV)

Ngày 2/4/2018, Phòng CSMT Công an thành phố Hà Nội 
bắt giữ một đối tượng và tịch thu 4 cá thể tê tê Java 
(Manis javanica) tại ga Hà Nội khi đối tượng đang trên 
đường vận chuyển các cá thể tê tê từ thành phố Hồ Chí 
Minh ra Hà Nội. (Hồ sơ vụ việc số 12313/ENV)

Ngày 3/4/2018, theo tin báo từ đường dây nóng của ENV, 
Công an quận Hà Đông đã tịch thu 1 tiêu bản gấu buộc 
trên cây gần một trường tiểu học. Cơ quan này cho biết 
đã tiêu hủy tiêu bản gấu một tuần sau đó do không phát 
hiện được chủ sở hữu của tiêu bản này. (Hồ sơ vụ việc 
số 12271/ENV)

Ngày 17/4/2018, Phòng CSMT Công an thành phố 
Hà Nội bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 
8 cá thể tê tê Java (Manis javanica) đông lạnh và 4 
tay gấu chó (Helarctos malayanus) đông lạnh. Đối 
tượng khai nhận đã mua số ĐVHD trên từ một người 
bán ở miền Trung và đang trên đường tới trạm xe 
buýt. Cơ quan chức năng cũng cho biết đối tượng đã 
từng 2 lần bị bắt và xử lý về hành vi vận chuyển trái 
phép ĐVHD. Vụ việc đã được chuyển tới cơ quan 
công an địa phương để điều tra, làm rõ. (Hồ sơ vụ 
việc số 12487/ENV)

Hà Tĩnh
Ngày 28/12/2017, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra 
một xe khách đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí 
Minh đến Hải Phòng và phát hiện 19 đầu khỉ đông 
lạnh cùng một số hàng cấm khác. Số tang vật đã được 
chuyển giao đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh để tiêu 
hủy. (Hồ sơ vụ việc số 11882/ENV) 

Mỗi loài động vật đều quan trọng! 
Nếu muốn, Chính chúng ta cũng có 

thể cứu được một loài khỏi  
nguy cơ tuyệt chủng
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Ngày 4/1/2018, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh 
đã yêu cầu kiểm tra hành chính một chiếc xe ô tô khả 
nghi nhưng lái xe đã điều khiển xe bỏ chạy. Sau khi lái 
xe tẩu thoát, các cơ quan chức năng phát hiện 1 xác 
hổ (Panthera tigris) đông lạnh trong túi bị bỏ lại bên 
đường. Cá thể hổ đã được chuyển giao tới Đại học 
Lâm nghiệp Việt Nam để sử dụng cho mục đích giáo 
dục. (Hồ sơ vụ việc số 12269/ENV) 

Ngày 7/2/2018, Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc đã tịch 
thu một cá thể mèo gấm (Pardofelis marmorata) từ 
một thợ săn trên địa bàn. Cá thể mèo sau đó đã được 
thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ. (Hồ sơ vụ việc 
số 12112/ENV)

Ngày 8/2/2018, ENV nhận được thông tin từ một người 
dân tại Hà Tĩnh về việc tự nguyện chuyển giao một cá thể 
khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) đã bị nuôi nhốt làm cảnh 
trong nhiều năm. Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà 
Tĩnh đã tiếp nhận cá thể khỉ và thả về Khu bảo tồn thiên 
nhiên Kẻ Gỗ. (Hồ sơ vụ việc số 12108/ENV)

Ngày 1/3/2018, ENV nhận được tin báo từ cán bộ Ủy ban 
nhân dân xã Kỳ Khang về một cá thể vích (Chelonia mydas) 
nuôi nhốt tại một hộ dân chài trên địa bàn huyện Kỳ Anh. 
Sau khi thuyết phục hộ dân chuyển giao nhưng không 
thành, cán bộ trên đã liên hệ với ENV để được hỗ trợ. ENV 
đã thuyết phục thành công người dân chài chuyển giao cá 
thể rùa cho các cơ quan chức năng và thả về biển vào ngày 
3/3/2018. (Hồ sơ vụ việc số 12179/ENV) 

Hải Dương 
Ngày 8/1/2018, theo thông tin người dân cung cấp qua 
đường dây nóng của ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Kinh Môn 
đã tịch thu 4 cá thể khỉ bị nhốt làm cảnh tại một ngôi đền 
trên địa bàn huyện, bao gồm một cá thể khỉ vàng (Macaca 
mulatta), một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), một 
cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và một cá thể khỉ 
đuôi dài (Macaca fascicularis). Cơ quan chức năng cho 
biết đã thả các cá thể khỉ về rừng và không ra quyết định 
xử phạt. (Hồ sơ vụ việc số 11906/ENV)

Hậu Giang
Ngày 16/1/2018, ENV nhận được tin báo từ người 
dân cho biết phát hiện một cá thể rùa răng (Hieremys 
annandalii) gần nhà người này tại huyện Vị Thủy. Sau khi 
ENV chuyển giao thông tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu 
Giang đã ngay lập tức kiểm tra, phát hiện và chuyển giao 
cá thể rùa tới Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. 
(Hồ sơ vụ việc số 11968/ENV)

Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 15/11/2017, một vườn thú tư nhân đã tự nguyện 
chuyển giao một cá thể gấu chó (Helarctos malayanus) 
tới Trạm cứu hộ gấu thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên. Chủ 
cơ sở cho biết đây là cá thể gấu cuối cùng tại vườn thú 
và mong muốn gấu sẽ có một môi trường sống tốt hơn. 
(Hồ sơ vụ việc số 0075/ENV)

Ngày 29/12/2017, ENV nhận được thông tin từ một 
người dân mong muốn chuyển giao 4 cá thể rùa, bao 
gồm một cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata), 
một cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) và 2 cá thể 
rùa khác. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã 
tiếp nhận các cá thể rùa và chuyển giao tới Trung tâm 
cứu hộ ĐVHD Củ Chi. (Hồ sơ vụ việc số 11879/ENV)

Ngày 10/1/2018, ENV nhận được thông tin về một người 
dân mong muốn chuyển giao một cá thể rùa núi vàng 
(Indotestudo elongata). Cá thể ĐVHD sau đó đã được 
chuyển giao tới Trung tâm cứu hộ ĐVHD Củ Chi. Người 
cứu này cho biết đã được tặng cá thể rùa nhưng quyết 
định chuyển giao tới trung tâm cứu hộ để cá thể rùa được 
chăm sóc tốt hơn. (Hồ sơ vụ việc số 11925/ENV)
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Ngày 15/1/2018, ENV nhận được thông tin về một cá thể khỉ bị 
quảng cáo trên Facebook. Tuy nhiên, một người dân đã nhanh 
chóng mua lại cá thể khỉ này với mục đích “giải cứu”. ENV đã 
khuyến cáo người này không mua ĐVHD để “giải cứu” vì việc 
làm này vô tình kích thích tình trạng buôn bán ĐVHD. Người 
này đã đồng ý và chuyển giao cá thể khỉ cho cơ quan chức 
năng địa phương. (Hồ sơ vụ việc số 11963/ENV)

Cùng ngày 15/1/2018, một cá thể gấu ngựa (Selenarctos 
thibetanus) đã được chuyển giao cho tổ chức Four Paws 
để cứu hộ dưới sự chứng kiến của Chi cục Kiểm lâm 
thành phố Hồ Chí Minh và ENV. Cá thể gấu sau đó được 
đưa về trang trại bảo tồn gấu của tổ chức này tại Ninh 
Bình. (Hồ sơ vụ việc số 10042/ENV). 

 

Ngày 24/1/2018, ENV nhận được tin báo về một đối 
tượng quảng cáo tê tê trên Facebook và ngay lập tức 
chuyển giao thông tin đến Công an quận Tân Bình. Bằng 
các biện pháp nghiệp vụ với sự hỗ trợ của ENV, Đội 
CSMT và Đội CSKT Công an quận Tân Bình đã bắt quả 
tang đối tượng và tịch thu 2 cá thể tê tê bị ngâm rượu. 
Đối tượng hiện đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. (Hồ 
sơ vụ việc số 12004/ENV) 

Cùng ngày 24/1/2018, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ 
Chí Minh đã tịch thu một cá thể khỉ sau khi nhận được tin 
báo của người dân qua đường dây nóng của ENV. Trước 
đó, cá thể khỉ này bị nuôi nhốt làm cảnh tại một ngôi đền 
trên địa bàn. (Hồ sơ vụ việc số 12013/ENV)

Ngày 26/1/2018, một em học sinh đã báo tới ENV việc một 
cá thể vượn bị nhốt trong một túi ni lông gần nhà. Cơ quan 
chức năng đã nhanh chóng kiểm tra, phát hiện và tiếp nhận 
một cá thể vượn đen má vàng (Nomascus gabriellae). Cá 
thể vượn sau đó được chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ 
ĐVHD Củ Chi. (Hồ sơ vụ việc số 12026/ENV)

 
Ngày 1/2/2018, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an 
Quận 3 với sự hỗ trợ của ENV, đã phát hiện và tịch thu 
một cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) của một đối 
tượng buôn bán. Cơ quan chức năng sau đó đã khám 
nhà của đối tượng và phát hiện thêm 4 cá thể cu li nhỏ 
khác. Ngày hôm sau, các cá thể cu li đã được chuyển 
giao tới Trung tâm cứu hộ linh trưởng thuộc Vườn quốc 
gia Cát Tiên. (Hồ sơ vụ việc số 11870/ENV)

Đầu tháng 3/2018, sau khi nhận được thông tin từ ENV, Chi 
cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tịch thu một cá thể 
khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) bị xích tại bãi để xe của một 
công viên. Cá thể khỉ sau đó đã được chuyển giao về Trung 
tâm cứu hộ ĐVHD Củ Chi. (Hồ sơ vụ việc số 12177/ENV)

Ngày 6/4/2018, sau khi nhận được thông tin từ người 
dân qua đường dây nóng của ENV, Đội CSMT – Công 
an Quận 2 đã tịch thu 2 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus 
pygmaeus) bị nhốt trong cũi tại một bãi gửi xe. Theo cơ 
quan này, không xác định được đối tượng nuôi nhốt và 
các cá thể cu li đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ 
ĐVHD Củ Chi. (Hồ sơ vụ việc số 12336/ENV)

Ngày 17/4/2018, sau khi nhận được tin báo từ tình nguyện 
viên của ENV, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh 
đã tịch thu 1 cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) tại 
một quán cà phê trên địa bàn thành phố. Cá thể khỉ đã 
được chuyển giao về Trung tâm cứu hộ ĐVHD Củ Chi. 
(Hồ sơ vụ việc số 12424/ENV)

Ngày 23/4/2018, Đội CSMT – Công an quận Bình Thạnh 
đã tịch thu 1 cá thể vượn đen má trắng (Nomascus 
leucogenys) tại một nhà dân trên địa bàn. Vi phạm này 
đã được thông báo tới ENV từ năm 2017 khi một người 
dân phát hiện cá thể vượn bị nhốt tại nhà hàng của đối 
tượng. Mặc dù nhà hàng này đã đóng cửa sau đó ít lâu, 
ENV đã tìm hiểu và thông báo với cơ quan chức năng về 
việc cá thể vượn hiện đang bị nuôi nhốt tại nhà của đối 
tượng. Cá thể vượn đã được chuyển giao tới Trung tâm 
cứu hộ linh trưởng nguy cấp tại Vườn quốc gia Cát Tiên. 
(Hồ sơ vụ việc số 11576/ENV)

Hòa Bình
Ngày 2/1/2018, Phòng CSKT – Công an tỉnh Hòa Bình đã 
phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương kiểm 
tra một xe taxi và tịch thu 3 cá thể beo lửa (Catopuma 
temminckii). Một đối tượng bị bắt giữ và khai nhận đang 
trên đường vận chuyển các cá thể ĐVHD cho một khách 
hàng tại Hà Nội. (Hồ sơ vụ việc số 11890/ENV)

Khánh Hòa
Ngày 3/1/2018, từ tin báo của người dân qua đường dây 
nóng của ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố Nha Trang đã 
tịch thu một cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) tại 
một hộ gia đình trên địa bàn. Ngày hôm sau, cá thể khỉ 
đã được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. (Hồ sơ 
vụ việc số 11898/ENV)
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Ngày 6/3/2018, ENV nhận được tin báo từ người dân về 
một cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) con bị nuôi 
nhốt tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Nha Trang. 
Sau khi nhận thông tin từ ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố 
Nha Trang đã ngay lập tức kiểm tra, tịch thu cá thể khỉ và 
thả về Khu Bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà vào ngày hôm 
sau. (Hồ sơ vụ việc số 12194/ENV)
 
Ngày 15/3/2018, trong cuộc khảo sát các cơ sở kinh 
doanh tại thành phố Nha Trang, cán bộ ENV phát hiện 
một cửa hàng bán 4 cá thể yểng (Gracula religiosa), một 
cá thể công và một cá thể trĩ đỏ. Nhận được tin báo từ 
ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố Nha Trang đã tịch thu một 
cá thể yểng, một cá thể công và một cá thể trĩ đỏ và thả 
các cá thể này về rừng. (Hồ sơ vụ việc số 12226/ENV)

Ngày 22/3/2018, từ thông tin của ENV, Hạt Kiểm lâm 
thành phố Nha Trang đã tịch thu một cá thể cầy hương 
(Viverricula indica) và một cá thể kỳ đà hoa (Varanus 
salvator) tại nhà hàng này. Cùng ngày, các cá thể ĐVHD 
đã được thả về rừng. (Hồ sơ vụ việc số 12241/ENV)

Ngày 9/4/2018, ENV nhận được tin báo về một người dân 
muốn chuyển giao 1 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 
được người này mua từ một thợ săn để chuyển giao. ENV 
đã ngay lập tức thông báo tới Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lâm, 
các cá thể cu li đã được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn 
Bà vào ngày sau đó. (Hồ sơ vụ việc số 12375/ENV)
 
Ngày 16/4/2018, ENV nhận được thông tin từ một ngư 
dân về việc chuyển giao 1 cá thể vích (Chelonia mydas) 
do người này bắt được khi đánh cá vài ngày trước đó. 
ENV đã chuyển giao thông tin tới các cơ quan chức năng 
tỉnh Khánh Hòa. Ngày hôm sau, Chi cục Thủy sản tỉnh 
Khánh Hòa đã thả cá thể vích về biển. (Hồ sơ vụ việc số 
12454/ENV)
 
Kiên Giang
Ngày 25/1/2018, sau khi nhận được thông tin qua đường 
dây nóng của ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên 
Giang đã tịch thu 2 cá thể vích (Chelonia mydas) từ một 
nhà hàng tại huyện đảo Phú Quốc. Một ngày sau đó, 
cũng theo tin báo từ người dân, cơ quan này đã tịch thu 
thêm 4 cá thể đồi mồi (Eretmochelys imbricata) tại một 
nhà hàng hải sản. Các cá thể này đều được thả về biển. 
(Hồ sơ vụ việc số 11969/ENV và 12025/ENV). 

Ngày 2/2/2018, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã tịch 
thu 20 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) 
tại thành phố Rạch Giá. Các cá thể cầy đã được chuyển 
giao tới Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hòn Me. (Hồ sơ vụ việc 
số 12080/ENV)

Ngày 6/3/2018, ENV đã chuyển giao thông tin đến Hạt Kiểm 
lâm Vườn quốc gia Phú Quốc về trường hợp một cá thể khỉ 
đuôi dài (Macaca fascicularis) bị nuôi nhốt trái phép tại một 
quán bar ven biển huyện Phú Quốc. Cá thể khỉ sau đó đã 
được tịch thu và thả về rừng. (Hồ sơ vụ việc số 12193/ENV)

Lâm Đồng
Ngày 24/1/2018, ngay khi nhận được tin báo từ người 
dân thông qua ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh đã tịch 
thu một cá thể khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) tại một 
nhà hàng. Cá thể khỉ đã được chuyển giao tới Vườn quốc 
gia Cát Tiên. (Hồ sơ vụ việc số 12014/ENV).

 
Ngày 9/2/2018, Hạt Kiểm lâm thị xã Bảo Lộc đã tịch thu 
và thả về rừng một cá thể khỉ từ thông tin người dân báo 
đến ENV. Chủ nhà hàng cho biết đã mua cá thể khỉ từ 
một vườn thú tư nhân để làm cảnh. Cơ quan chức năng 
cũng đã xử phạt hành chính chủ nhà hàng theo quy định 
của pháp luật. (Hồ sơ vụ việc số 12117/ENV) 

 
Ngày 27/2/2018, sau khi nhận được tin báo từ đường dây 
nóng của ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã tịch 
thu 2 cá thể chim săn mồi từ một đối tượng đã nuôi các 
cá thể chim  trong 2 năm. Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt 
đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt thả 
các cá thể chim về rừng. (Hồ sơ vụ việc số 12166/ENV) 
 
Lào Cai
Ngày 24/1/2018, ENV nhận được tin báo từ người dân về 
một cá thể khỉ bị thương nặng do sập bẫy tại huyện Sa 
Pa. Ngay sau khi nhận thông tin từ ENV, Hạt Kiểm lâm 
huyện Sa Pa đã phối hợp cùng Trung tâm cứu hộ, bảo 
tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận cá thể khỉ 
về Trung tâm. (Hồ sơ vụ việc số 12011/ENV)

Nam Định
Ngày 9/1/2018, từ tin báo của người dân qua đường 
dây nóng của ENV, các cơ quan chức năng tỉnh Nam 
Định đã kiểm tra một quán cà phê trên địa bàn và tịch 
thu số lượng lớn ĐVHD bị nuôi nhốt trái phép, bao gồm 
3 cá thể trăn đất (Python molurus), 4 cá thể khỉ đuôi dài 
(Macaca fascicularis), 2 cá thể chim săn mồi, 1 cá thể 
cá sấu, 2 cá thể rồng đất (Physignathus cocincinus) và 
1 cá thể rùa. Tất cả các cá thể ĐVHD đã được chuyển 
giao tới Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội. (Hồ sơ vụ việc 
số 11874/ENV)

Ngày 7/3/2018, ENV nhận được thông tin từ một người 
dân có nguyện vọng chuyển giao 3 cá thể trăn đất (Python 
molurus). Hạt Kiểm lâm huyện Nghĩa Hưng đã tiếp nhận 
các cá thể trăn đất và chuyển giao tới Trung tâm Cứu hộ 
ĐVHD Hà Nội. (Hồ sơ vụ việc số 12198/ENV) 
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Nghệ An
Ngày 28/12/2017, Công an huyện Thanh Chương đã bắt 
giữ một đối tượng vận chuyển 3 cá thể khỉ vàng (Macaca 
mulatta) và 2 cá thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix 
nemaeus) bằng xe máy. Cơ quan này đã bắt đầu theo dõi 
đối tượng này từ giữa năm 2017 sau khi nhận được tin báo 
từ người dân. Đối tượng khai được một người phụ nữ thuê 
vận chuyển các cá thể ĐVHD. Sau khi kiểm tra nhà của 
người phụ nữ này, các cơ quan chức năng đã tịch thu thêm 
6 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) nghi 
có nguồn gốc từ Lào. (Hồ sơ vụ việc số 11962/ENV)

Phú Yên
Ngày 17/1/2018, ENV nhận được tin báo và hình ảnh từ 
người dân về hai cá thể rùa biển tại một nhà hàng tại thành 
phố Tuy Hòa được đăng tải trên Facebook. Sau khi tiếp 
nhận thông tin từ ENV, Đội CSMT Công an thành phố Tuy 
Hòa đã kiểm tra nhà hàng và phát hiện một cá thể đồi mồi 
(Eretmochelys imbricata). Cá thể đồi mồi sau đó đã được 
tịch thu và thả về biển. (Hồ sơ vụ việc số 11964/ENV)

Quảng Bình
Ngày 16/1/2018, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong 
Nha – Kẻ Bàng đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ 
bộ phận của một cá thể sơn dương (Naemorhedus 
sumatraensis) cùng nhiều dụng cụ bẫy bắt ĐVHD. Đối 
tượng khai nhận đã săn bắt ĐVHD cùng một người 
khác, người này đã bỏ trốn sau khi thấy cơ quan chức 
năng. (Hồ sơ vụ việc số 12033/ENV)

Từ năm 2015, ENV thường xuyên nhận tin báo từ người 
dân về tình trạng đặt bẫy chim tại các cánh đồng và biển 
hiệu quảng cáo chim tại thành phố Đồng Hới. Mặc dù 
ENV đã chuyển giao thông tin tới Hạt Kiểm lâm thành 
phố Đồng Hới, nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn do 
các cơ quan chức năng cho rằng các vi phạm đó không 
xảy ra trong rừng. Tháng 1/2018, Hạt Kiểm lâm thành 
phố Đồng Hới đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành 
phố Đồng Hới gỡ bỏ bẫy chim và biển hiệu quảng cáo. 
Cuối tháng 2/2018, ENV được biết phần lớn bẫy chim đã 
được gỡ bỏ và không còn biển hiệu quảng cáo các món 
ăn từ chim. (Hồ sơ vụ việc số 8458/ENV)

Quảng Nam
Ngày 1/2/2018, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sông Thanh 
tịch thu 15 cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) 
từ một đối tượng đang trên đường vận chuyển bằng xe 
máy. Tất cả các cá thể rùa đã được thả về Khu bảo tồn 
thiên nhiên Sông Thanh. Đối tượng đã từng bị bắt năm 
2016 vì một tội khác và đã bị các cơ quan chức năng theo 
dõi từ thời điểm đó. (Hồ sơ vụ việc số 12056/ENV)

Quảng Ninh
Ngày 30/12/2017, Công an thành phố Cẩm Phả đã kiểm 
tra một xe khách trên đường lưu thông hướng đi Móng 
Cái và tịch thu 11 cá thể tê tê đông lạnh. Tài xế khai 
nhận được một người đàn ông sinh sống tại Nghệ An 
thuê vận chuyển tê tê. (Hồ sơ vụ việc số 11888/ENV)  
 
Ngày 5/1/2018, cơ quan hải quan tỉnh Quảng Ninh đã bắt 
giữ một đối tượng vận chuyển 113 kg vảy tê tê bằng xe 
máy tại khu vực giáp biên thuộc thành phố Móng Cái. Đối 
tượng khai nhận đây là lần thứ hai được một người đàn 
ông Trung Quốc thuê vận chuyển vảy tê tê từ Móng Cái 
sang Trung Quốc. (Hồ sơ vụ việc số 11918/ENV)

Ngày 7/1/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra 
một xe khách trên Quốc lộ 18 và tịch thu 5 cá thể hổ con 
(Panthera tigris) đông lạnh, một dương vật hổ, 30 kg vẩy 
tê tê đất (Manis gigantea), 20 nanh ĐVHD và 3 cá thể khỉ 
đuôi lợn (Macaca leonina). (Hồ sơ vụ việc số 11989/ENV)

Ngày 17/1/2018, Công an xã Quảng Nghĩa, phối hợp 
cùng Đội CSMT Công an thành phố Móng Cái và Hạt 
Kiểm lâm thành phố Móng Cái, tịch thu 2 cá thể cú lửa 
(Asio flammeus) và 2 cá thể diều hoa Miến Điện (Spilornis 
cheela) từ một đối tượng bán chim trên Quốc lộ 18. 
Người mua hàng đã bỏ chạy khi thấy cơ quan chức năng. 
Các cá thể chim đều rất yếu và không thể cứu hộ, do đó 
chúng đã được tiêu hủy theo quy định của pháp luật.  
(Hồ sơ vụ việc số 12023/ENV)

Ngày 26/1/2018, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và thành 
phố Móng Cái đã kiểm tra một trang trại và phát hiện 3 
đối tượng đang chọn lọc 316 kg vảy tê tê. Chủ trang trại 
cho biết một người đàn ông đã thuê một phần trang trại 
để chứa số vảy tê tê này. Vảy tê tê được xác định của loài 
tê tê Java (Manis javanica) và tê tê đất (Manis gigantea). 
Chủ hàng sẽ bị khởi tố theo quy định của pháp luật. (Hồ 
sơ vụ việc số 12034/ENV)
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Nghệ An
Ngày 28/12/2017, Công an huyện Thanh Chương đã bắt 
giữ một đối tượng vận chuyển 3 cá thể khỉ vàng (Macaca 
mulatta) và 2 cá thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix 
nemaeus) bằng xe máy. Cơ quan này đã bắt đầu theo dõi 
đối tượng này từ giữa năm 2017 sau khi nhận được tin báo 
từ người dân. Đối tượng khai được một người phụ nữ thuê 
vận chuyển các cá thể ĐVHD. Sau khi kiểm tra nhà của 
người phụ nữ này, các cơ quan chức năng đã tịch thu thêm 
6 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) nghi 
có nguồn gốc từ Lào. (Hồ sơ vụ việc số 11962/ENV)

Phú Yên
Ngày 17/1/2018, ENV nhận được tin báo và hình ảnh từ 
người dân về hai cá thể rùa biển tại một nhà hàng tại thành 
phố Tuy Hòa được đăng tải trên Facebook. Sau khi tiếp 
nhận thông tin từ ENV, Đội CSMT Công an thành phố Tuy 
Hòa đã kiểm tra nhà hàng và phát hiện một cá thể đồi mồi 
(Eretmochelys imbricata). Cá thể đồi mồi sau đó đã được 
tịch thu và thả về biển. (Hồ sơ vụ việc số 11964/ENV)

Quảng Bình
Ngày 16/1/2018, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong 
Nha – Kẻ Bàng đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ 
bộ phận của một cá thể sơn dương (Naemorhedus 
sumatraensis) cùng nhiều dụng cụ bẫy bắt ĐVHD. Đối 
tượng khai nhận đã săn bắt ĐVHD cùng một người 
khác, người này đã bỏ trốn sau khi thấy cơ quan chức 
năng. (Hồ sơ vụ việc số 12033/ENV)

Từ năm 2015, ENV thường xuyên nhận tin báo từ người 
dân về tình trạng đặt bẫy chim tại các cánh đồng và biển 
hiệu quảng cáo chim tại thành phố Đồng Hới. Mặc dù 
ENV đã chuyển giao thông tin tới Hạt Kiểm lâm thành 
phố Đồng Hới, nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn do 
các cơ quan chức năng cho rằng các vi phạm đó không 
xảy ra trong rừng. Tháng 1/2018, Hạt Kiểm lâm thành 
phố Đồng Hới đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành 
phố Đồng Hới gỡ bỏ bẫy chim và biển hiệu quảng cáo. 
Cuối tháng 2/2018, ENV được biết phần lớn bẫy chim đã 
được gỡ bỏ và không còn biển hiệu quảng cáo các món 
ăn từ chim. (Hồ sơ vụ việc số 8458/ENV)

Tây Ninh
Ngày 7/2/2018, Công an huyện Trảng Bàng đã kiểm tra một 
ô tô và phát hiện một cá thể tê tê vàng (Manis pentadactyla), 
một cá thể ba ba Nam bộ (Amyda cartilaginea) và một cá 
thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) bị vận 
chuyển trái phép. Tài xế khai nhận mình được thuê và trả 
công 300 nghìn đồng để vận chuyển các cá thể ĐVHD tới 
thành phố Hồ Chí Minh. Các cơ quan chức năng đã tịch 
thu phương tiện và các cá thể ĐVHD. Tài xế hiện đang bị 
tạm giữ để phục vụ điều tra. (Hồ sơ vụ việc số 12119/ENV)

 
Ngày 14/3/2018, Chi cục Hải quan tỉnh Tây Ninh đã kiểm 
tra hành chính một xe máy và phát hiện 15 cá thể diều 
đầu nâu (Nisaetus cirrhatus) đang trên đường vận chuyển. 
Theo thông tin từ cơ quan này, đối tượng khai nhận được 
thuê vận chuyển các cá thể chim từ Cam-pu-chia về Việt 
Nam. Vụ việc đã được chuyển giao tới cơ quan công an 
địa phương để điều tra, làm rõ. Các cá thể chim đã được 
chuyển về Thảo Cầm Viên Sài Gòn. (Hồ sơ vụ việc số 
12219/ENV) 

Thái Nguyên
Ngày 8/2/2018, ENV nhận được thông tin một cá thể mèo 
rừng (Prionailurus bengalensis) bị nuôi nhốt tại một nhà 
dân trên địa bàn huyện Phú Lương. Cá thể mèo rừng bị 
một thợ săn bắt được và nuôi nhốt tại nhà. Đối tượng  
sau đó đã đồng ý chuyển giao cho cơ quan chức năng 
nhưng đáng tiếc, cá thể mèo đã bị chó cắn chết. (Hồ sơ 
vụ việc số 12106/ENV)

Thanh Hóa
Ngày 1/3/2018, ENV nhận được thông tin qua đường dây 
nóng về một cá thể trăn bị xổng khỏi nhà dân và quanh quẩn 
tại một ngôi đền gần đó. ENV đã thông báo tới các cơ quan 
chức năng địa phương. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Hậu 
Lộc đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã và Ban quản lý 
đền thả cá thể trăn về rừng. (Hồ sơ vụ việc số 12182/ENV)

Ngày 20/4/2018, từ thông tin do người dân cung cấp qua 
đường dây nóng của ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch 
Thành đã phát hiện và tịch thu 1 cá thể khỉ bị nhốt trong cũi 
tại một nhà dân. Cá thể khỉ đã được thả về Vườn quốc gia 
Cúc Phương cùng ngày. (Hồ sơ vụ việc số 12469/ENV)

Thừa Thiên Huế 
Ngày 24/1/2018, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm 
tra một xe khách đang trên đường vào Nam và phát hiện 
một tiêu bản hổ. Cơ quan này đã tịch thu tiêu bản hổ, 
và tạm giữ tài xế để phục vụ điều tra. (Hồ sơ vụ việc số 
12027/ENV)

Ngày 29/1/2018, Công an huyện Phú Lộc đã kiểm tra một 
xe khách và phát hiện 25 cá thể ĐVHD sống, bao gồm 
21 cá thể cầy và 4 cá thể don (Atherurus macrourus). Đối 
tượng đã cung cấp giấy tờ chứng minh các cá thể ĐVHD 
có nguồn gốc từ trại nuôi hợp pháp. Tuy nhiên, do nhận 
thấy nhiều dấu hiệu khả nghi nên các cơ quan chức năng 
hiện vẫn đang tạm giữ tang vật ĐVHD để điều tra thêm. 
(Hồ sơ vụ việc số 12040/ENV)

Ngày 27/2/2018, ENV nhận được yêu cầu hỗ trợ từ 
người dân qua đường dây nóng về một cá thể khỉ 
mặt đỏ (Macaca arctoides) bị thương được người 
này phát hiện và cứu chữa vài ngày trước đó. Sau khi 
tiếp nhận thông tin từ ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Phú 
Vang đã chuyển giao cá thể khỉ tới Trung tâm cứu hộ, 
bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia 
Bạch Mã. Cá thể khỉ sau khi hồi phục đã được thả về 
Vườn quốc gia. (Hồ sơ vụ việc số 12174/ENV)  

Vĩnh Long
Ngày 6/4/2018, một người dân liên hệ đến đường dây 
với mong muốn chuyển giao 1 cá thể cu li. Người này cho 
biết đã tìm thấy cá thể cu li trong vườn nhà vài tuần trước 
đó. ENV đã chuyển giao thông tin tới Trung tâm cứu hộ 
linh trưởng Đảo Tiên, và cá thể cu li đã được chuyển tới 
trung tâm sau vài ngày. (Hồ sơ vụ việc số 12340/ENV)

 
Vĩnh Phúc
Ngày 26/11/2017, từ tin báo của người dân, Công an 
huyện Phúc Yên đã tịch thu 2 cá thể rắn hổ mang chúa 
(Ophiophagus hannah) được một đối tượng vận chuyển 
bằng ô tô. Tài xế đã bị tạm giữ, và các cá thể ĐVHD 
được chuyển giao đến Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà 
Nội. (Hồ sơ vụ việc số 11903/ENV)

 
Ngày 6/4/2018, sau khi tiếp nhận thông tin một người dân 
muốn chuyển giao 1 cá thể cu li, ENV đã chuyển giao 
thông tin này đến Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy 
cấp thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương. Ngày 11/4/2018, 
cá thể cu li đã được chuyển tới Trung tâm. (Hồ sơ vụ việc 
số 12341/ENV)

Yên Bái
Ngày 11/1/2018, ENV nhận được tin báo từ người dân 
về một cá thể khỉ con bị nuôi nhốt tại nhà dân trên địa 
bàn huyện Trấn Yên. ENV đã ngay lập tức chuyển giao 
thông tin tới Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên. Cơ quan này 
đã tịch thu cá thể khỉ vài ngày sau đó. (Hồ sơ vụ việc số 
11914/ENV)

Ngày 19/3/2018, ENV nhận được thông tin một người 
dân muốn tự nguyện chuyển giao một cá thể mèo rừng 
(Prionailurus bengalensis). Người này cho biết năm 
ngoái đã mua 2 cá thể mèo rừng con từ một người đàn 
ông ở Lào Cai, 1 cá thể đã chết trước đó. ENV đã chuyển 
giao thông tin tới Hạt Kiểm lâm thành phố Yên Bái và cá 
thể mèo rừng đã được chuyển tới Khu bảo tồn loài và 
sinh cảnh Mù Cang Chải. (Hồ sơ vụ việc số 12231/ENV)
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN
Được thành lập năm 2000, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 
(ENV) là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam chuyên 
sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. ENV 
đấu tranh chống nạn buôn bán trái phép ĐVHD và hướng tới mục 
tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết phải bảo 
vệ thiên nhiên và các loài ĐVHD. Bằng các chiến lược mang tính 
sáng tạo và đổi mới, ENV mong muốn từng bước thay đổi thái độ 
và hành vi của cộng đồng, giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản 
phẩm từ ĐVHD. Bên cạnh đó, ENV cũng phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng nhằm tăng cường thể chế, chính sách và 
trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong công cuộc bảo 
vệ các loài ĐVHD đang bị đe dọa tại Việt Nam, trong khu vực và 
trên toàn thế giới

Lĩnh vực hoạt động của ENV

Từ năm 2007, ENV tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm mang tính 
chiến lược nhằm ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép bao 
gồm:

Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD thông 
qua các chiến dịch dài hạn nhằm thay đổi thái độ và hành vi 
của cộng đồng.

Tăng cường thực thi pháp luật thông qua việc hỗ trợ trực tiếp 
các cơ quan chức năng và khuyến khích sự tham gia tích 
cực của cộng đồng cùng chung tay ngăn chặn nạn buôn bán 
ĐVHD trái phép.

Phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để tăng 
cường thể chế, khắc phục các lỗ hổng pháp luật, phát triển 
các chính sách hiệu quả và thúc đẩy quá trình ra quyết định 
có liên quan tới vấn đề bảo vệ ĐVHD.

Các nỗ lực của ENV nhằm ngăn chặn nạn săn bắt và buôn bán 
ĐVHD sẽ không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ từ các đối 
tác sau:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng 1701, tòa nhà 17T5, đường 
Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  (024) 6281 5424
Fax:   (024) 6281 5423
Email:   env@fpt.vn
Website:  www.thiennhien.org 
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ENV cũng xin chân thành cảm ơn các cá nhân từ khắp nơi trên 
thế giới đã hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật trọng yếu cũng như 
đóng góp thời gian để tiếp sức cho những nỗ lực của ENV.


