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*LҧL&iQEӝWKӵFWKLSKiSOXұW[XҩWVҳF
Ông Nguy͍n Minh Ti͇n - Công an t͑nh Kiên Giang

Ngày 2/12/2019, ENV ÿã t͝ chͱc L͍ trao gi̫i C͙ng
hi͇n v͉ b̫o v͏ ÿ͡ng v̵t hoang dã l̯n thͱ 3 nh̹m tôn
vinh nhͷng cá nhân, c˯ quan thc thi pháp lu̵t trên
toàn qu͙c có ÿóng góp ÿáng k͋ trong n͟ lc ÿ̭u tranh
ngăn ch̿n t͡i ph̩m v͉ ÿ͡ng v̵t hoang dã (ĈVHD)
và b̫o t͛n ÿa d̩ng sinh h͕c cͯa Vi͏t Nam. T̩i l͍ trao
gi̫i, ENV ÿã vinh danh các c˯ quan và cán b͡ thc thi
pháp lu̵t, tòa án, tẖm phán, vi͏n ki͋m sát và ki͋m sát
viên xṷt s̷c, cǊng nh˱ ghi nh̵n vai trò quan tr͕ng
cͯa các c˯ quan và cán b͡ trong vi͏c ÿ̫m b̫o thc
thi pháp lu̵t và góp ph̯n nâng cao hi͏u qu̫ răn ÿe,
phòng ngͳa t͡i ph̩m v͉ ĈVHD.
*LҧL&iQEӝWKӵFWKLSKiSOXұW[XҩWVҳF
Ông L˱u Ph˱ͣc Nguyên - Công an t͑QK4X̫ng Nam

Các KҥQJ PөF trao JLҧL và các WұS WKӇFi QKkQ ÿҥW JLҧL
EDRJӗP
02 *LҧL Cán Eӝ WKӵF thi pháp OXұW [XҩW VҳFGjQK
cho QKӳQJ FiQ Eӝ ÿDQJ F{QJ tác WҥL các Fѫ TXDQ WKӵF
WKL SKiS OXұW ÿm WUӵF WLӃS tham JLD vào các Yө iQ OLrQ
TXDQÿӃQEҧRYӋĈ9+'
•

•

Ông 1JX\ӉQ Minh TLӃQ ĈӝL WUѭӣQJ ĈӝL 
Phòng &ҧQK sát Phòng FKӕQJ 7ӝL SKҥP YӅ Môi
WUѭӡQJ &607 ±&{QJDQ 7ӍQK.LrQ*LDQJ
Ông /ѭX 3KѭӟF 1JX\rQ ± ĈӝL phó ĈӝL 
&60T±&{QJDQ 7ӍQK4XҧQJ1DP

01 *LҧL 7KҭP phán [XҩW VҳFGjQK cho WKҭP SKiQ
EDQ KjQK EҧQ iQ có ҧQK KѭӣQJ tích FӵF YӟL KӋ WKӕQJ
WѭSKiSYjJySSKҫQWăQJFѭӡQJEҧRYӋĈ9+'
• Ông Ngô ĈӭF 7Kө 7KҭP phán 7zD án nhân
GkQTXұQ 7kQ%uQK 7KjQKSKӕ+ӗ&Kt0LQK

*LҧL 7KҭPSKiQ[XҩWVҳF
Ông Ngô Ĉͱc Thͭ – 7zDiQQKkQGkQTX̵Q7ân Bình

³+әYѭӧQYRӑFYRLYjUҩWQKLӅXORjL
FRn ÿѭӡng tuyӋt Fhӫng ViӋF ngăn F
vàR bҥn trѭӟF khi P
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01 Giҧi KiӇm sát viên xuҩt sҳc dành cho kiӇm sát
viên ÿã có nhӳng ÿóng góp ý nghƭa vào nӛ lӵc truy
tӕ tӝi phҥm buôn bán ĈVH', dүn ÿӃn nhӳng bҧn án
có ҧnh hѭӣng tích cӵc ÿӃn hӋ thӕng tѭ pháp cǊng
nhѭ tăng cѭӡng bҧo vӋ ĈVH':
• Ông Hӭa Ngӑc Thông, KiӇm sát viên ViӋn
KiӇm sát nhân dân huyӋn ĈiӋn Biên.
02 Giҧi Cѫ quan thӵc thi pháp luұt xuҩt sҳc dành
cho các cѫ quan chӭc năng (bao gӗm tòa án, viӋn
kiӇm sát, cҧnh sát, kiӇm lâm, hҧi quan vàFѫTuan
thӫy sҧn) có nhӳng ÿóng góp quan trӑng thông qua
ÿó tăng cѭӡng nӛ lӵc bҧo vӋ ĈVH' tҥi ViӋt 1am:
• Ĉӝi KiӇm lâm cѫ ÿӝng Sӕ 1 – Chi cөc KiӇm
lâm tӍnh Thanh Hóa
• Ĉӝi 2, Phòng CSMT – Công an tӍnh Hà Tƭnh

*LҧL.LӇPViWYLrQ[XҩWVҳF
Ông Hͱa Ng͕c Thông, Vi͏n Ki͋m sát nhân dân huy͏n
Ĉi͏n Biên

*LҧL&ѫTXDQWKӵFWKLSKiSOXұW[XҩWVҳF
Ĉ͡i Ki͋m lâm c˯ ÿ͡ng S͙ 1 – Chi cͭc Ki͋m lâm t͑nh
Thanh Hóa

01 *LҧL ĈһF ELӋW – &KLӃQ công [XҩW VҳF – 7ULӋW phá
ÿѭӡQJ dây WӝL SKҥP YӅ Ĉ9+'ÿѭӧF trao cho PӝW cá
nhân KRһF WұS WKӇ ÿm cùng KӧS tác QKҵP ÿLӅX tra, EҳW
JLӳ truy Wӕ và xét [ӱ Nҿ FҫP ÿҫX FӫD PӝW PҥQJ OѭӟL
WӝL SKҥP Wӯ ÿy WҥR ra QKӳQJ FKX\ӇQ ELӃQ OӟQ trong
F{QJWiFEҧRYӋĈ9+'WUrQWKӃJLӟL
•

Tòa án nhân dân tӍnh Khánh Hòa

Bҧy cá nhân, tұp thӇ ÿҥt giҧi là ÿҥi diӋn cho hàng
nghìn cán bӝ thӵc thi pháp luұt, kiӇm sát viên và
thҭm phán trên cҧ nѭӟc, nhӳng ngѭӡi luôn không
ngӯng nӛ lӵc góp phҫn bҧo vӋ ĈVH'. E1V ghi
nhұn nhӳng công sӭc và nӛ lӵc cӫa các cá nhân, cѫ
quan ÿҥt giҧi vӟi hy vӑng tҥo ra nhӳng chuyӇn biӃn
tích cӵc cho ÿa dҥng sinh hӑc cӫa ViӋt 1am trong
tѭѫng lai, cǊng nhѭ ÿóng góp vào viӋc bҧo tӗn các
loài ÿӝng vұt nguy cҩp, quý, hiӃm trên toàn thӃ giӟi.

NKiFÿDQJWKHRFKkQWrJLiFWUrQ
chһn ÿiӅu ÿó hRàn tRàn phө thuӝc
mӑi thӭ quá muӝn.”

*LҧL&ѫTXDQWKӵFWKLSKiSOXұW[XҩWVҳF
Ĉ͡i 2, Phòng C̫nh sát phòng cK͙ng t͡i ph̩m v͉ môi tr˱ͥng
– Công an t͑nh Hà Tƭnh

*LҧLĈһFELӋW±&KLӃQF{QJ[XҩWVҳF± TULӋWSKi
ÿѭӡQJGk\WӝLSKҥPYӅĈ9+'
Tòa án nhân dân t͑nh Khánh Hòa
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LӉ WrDR JLҧL &ӕQJ KLӃQ %ҧR YӋ ĈӝQJ YұW KRDQJ Gm ÿѭӧc Wә cKӭc YjR WKӡL ÿLӇP  QăP NӇ Wӯ NKL Bӝ OuұW HuQK sӵ
(BL+6) PӟL cy KLӋu Oӵc YӟL QKӳQJ Pӭc SKҥW W QJKLrP NKҳc KѫQ cKR Fic WӝL SKҥP YӅ Ĉ9+' (OrQ ÿӃQ  QăP
W) 1Kӡ ip GөQJ BLH6 PӟL, sӕ OѭӧQJ WӝL SKҥP OLrQ quDQ ÿӃQ Ĉ9+' bӏ NӃW iQ W ÿm WăQJ OrQ ÿiQJ NӇ Yj Pӭc
iQWJLDPÿӕLYӟL FiF ORҥLKuQKWӝLSKҥPQj\cǊQJFDRKѫQ rõ rӋW (WrXQJEuQKWrrQQăP W)
ĈӕLYӟL FiFYөiQÿѭӧF xpW xӱ WrRQJFiF bҧQiQWJLDP WrXQJEuQKNKRҧQJQăP, FDRKѫQÿiQJNӇ sR
YӟL Pӭc iQ WrXQJ buQK cӫD QăP  Oj  QăP – Wrѭӟc NKL BLH6 PӟL cy KLӋu OӵF TKD\ ÿәL Qj\ ÿiQK Gҩu PӝW
bѭӟF cKX\ӇQELӃQWtFKFӵF WrRQJQӛOӵFNLrQTX\ӃWÿҭ\OL WuQK WrҥQJEX{QEiQ Ĉ9+' WriLSKép WҥL VLӋW 1DP
'ѭӟL ÿâ\ Oj GDQK siFK Fic ÿӕL WѭӧQJ YL SKҥP YӅ Ĉ9+' ÿm bӏ T$1' Fic ÿӏD SKѭѫQJ NӃW iQ SKҥW W WKeR qu\
ÿӏQKcӫD BLH6 PӟL WrRQJKDLQăP±9
4XҧQJ1LQK

3KҥP%i.LP

QăPW

1uôLQKӕW, WjQJWrӳEX{QEiQWriLSKéSFi WKӇ
WrWr-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL

1DPĈӏQK

TUҫQ TXҩQ $QK

QăP
WKiQJW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇUiLFiYXӕWEp

+j1DP

TUҫQ 9ăQ1JKӏ

QăPW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇUҳQKәPDQJFK~D

+j1ӝL

Ĉӛ 9ăQ 7KjQK

QăP
WKiQJW

%X{QEiQYұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇWrWr
-DYDÿ{QJOҥQKYjFKLJҩXFKy

+j1ӝL

0HOYLQ VDQ=\O

QăPW

VұQcKX\ӇQWriLSKéSNJ sӯQJWrJLiF quDÿѭӡQJ
KjQJNK{QJ (sâQED\TXӕc WӃ 1ӝL %jL)

+j1ӝL

1JX\ӉQ;XkQ 7KӃ

QăPW

7jQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSNJQJjYRL

+j1ӝL

1JX\ӉQ 9ăQ&ѭӡQJ QăPW

VұQcKX\ӇQEX{QEiQWriLSKéSWLru bҧQ rD bLӇQ

+j1ӝL

/r&Kt 7KXұQ

QăPW

TjQJ WrӳEX{QbiQ WriL pKép NJsҧQSKҭPQJj YRL

ĈLӋQ%LrQ

&DR;XkQ/DL

QăPW

%X{QEiQWriLSKpSFiWKӇ rDÿҫXWRYjFKL
JҩXQJӵDWӯ/jRYӅ VLӋW1DP

+j1ӝL

/ӅX;XkQ/kP

QăPW

7jQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSNK~FQJjYRL
QһQJNJYjNJVҧQSKҭPQJjYRL

4XҧQJ1LQK

+RjQJĈuQK4XkQ

QăPW

VұQFKX\ӇQWriLSKpSFiWKӇKәFRQÿ{QJOҥQK,
NJ sҧQSKҭPEӝSKұQNK{QJWKӇ WiFK rӡL cӫDKә,
NJYҧ\WrWrÿҩWFiWKӇNKӍÿX{LOӧQYjQKLӅu
VҧQSKҭPÿӝQJYұWKRDQJGmNKiF

+j1ӝL

1JX\ӉQ TLӃQ'ѭѫQJ QăP
WKiQJW

VұQcKX\ӇQEX{QEiQWriLSKéSWLru bҧQ rD bLӇQ

4XҧQJ1LQK 1JX\ӉQ1JӑF0ҥQK QăP WKiQJ 1uôLQKӕW, WjQJWrӳEX{QEiQWriLSKéSFi WKӇ
QJj\W
WrWr-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL
7KDQK+yD

3KҥP1JӑF+RD

QăPW
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VұQ cKX\ӇQEX{QbiQ WriL pKéS ci WKӇ Wr Wr,
FiWKӇUDÿҫXWR

Thanh Hóa

1JX\ӉQ 9ăQ0ҥQK

QăP
WKiQJW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇWrWr

+j1DP

TUҫQ 7Kӏ TX\ӅQ

QăP
WKiQJW

Vұn FKX\Ӈn WUiLShpS Fi WhӇ UҳQKә PanJFhúa

4XҧQJ1LQK

+RjQJ 9ăQ+ѭQJ

QăPW

1XôL, nhӕW, WàQJ WUӳEX{Qbin WUiLShpS Fi
WhӇ Wr Wr JavaNJvҧ\ Wr Wr Java vàNJ da voL

TP+ӗ&Kt0LQK

9};XkQ'өF

QăPW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSNK~FVӯQJWrJLiFQһQJ
NJWӯ'XEDLÿӃQVkQED\ 7kQ6ѫQ1KҩW

4XҧQJ1LQK

1JX\ӉQ 9ăQ4Xê

QăPW

1XôL, nhӕW, WàQJ WUӳEX{Qbin WUiLShpS5 FiWhӇ
WrWr JDYDNJYҧ\WrWr JDYDYjNJGDYRL

4XҧQJ1LQK

1JX\ӉQĈӭF.KiQK QăPW

1XôL, nhӕW, WàQJ WUӳEX{Qbin WUiLShpS5 FiWhӇ
WrWr JDYDNJYҧ\WrWr JDYDYjNJGDYRL

+j1ӝL

ĈLQK 7Kӏ1KѭӧQJ

QăPW

TàQJ WUӳEX{Qbin WUiLShpS NKúF nJà voL
nһQJNJvàNJVҧQShҭP nJà voL

&DR%ҵQJ

1{QJ 9ăQ.\

QăPW

Vұn FKX\Ӈn WUiLSKpSNJQJà voL Wӯ VLӋW 1aP
VDQJ TUXQJ4XӕF

+j1ӝL

Lò 9ăQĈӭF

QăPW

9ұQFKX\ӇQEX{QEiQWUiLSKpSFiWKӇKә
ÿ{QJOҥQK

1LQK%uQK

1JX\ӉQ 9ăQ6iX
1JX\ӉQ 9ăQ6ӻ 

QăPW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇWrWr-DYD

+j1ӝL

1JX\ӉQ+ӳX TLӃQ

QăPW

BX{Qbin WUiLShpSNJVҧQShҭP nJà voL

1JKӋ $Q

%LĈӭF+QJ

QăP
WKiQJW

Vұn FKX\ӇQEX{QEin WUiLSKpSFi WhӇ Wr Wr Java

&DR%ҵQJ

1{QJ 9ăQ Thanh

QăP
WKiQJW

Vұn FKX\Ӈn WUiLSKpSNJQJà voL Wӯ VLӋW 1aP
VDQJ TUXQJ4XӕF

+j1ӝL

1JX\ӉQ 9ăQ+ӧS

QăP
WKiQJW

Vұn FKX\Ӈn WUiLShpS Fi WhӇ UҳQKә PanJFhúa

4XҧQJ1LQK

/r TUXQJ.LrQ

QăP
WKiQJW

1XôL, nhӕW, WàQJ WUӳEX{Qbin WUiLShpS5 FiWhӇ
WrWr JDYDNJYҧ\WrWr JDYDYjNJGDYRL

.LrQ*LDQJ

3KҥP 9ăQ TXҩQ

QăP
WKiQJW

1XôL, nhӕWEX{Qbin WUiLShpS Fi WhӇ vtFh

1LQK%uQK

9}6ӻ+j

QăPW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇWrWr-DYD

1JKӋ $Q

+ӗ0LQKĈӭF

QăPW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇWrWr-DYD

Hà 7ƭQK

1JX\ӉQ 7Kӏ 7Kӫ\

QăPW

%X{QEiQWUiLSKpSFiWKӇWrWr-DYD

+j1ӝL

/r 7Kӏ3KѭѫQJ+RD

QăPW

Vұn FKX\ӇQEX{Qbin WUiLShpS Fi WhӇ hә
ÿ{QJOҥQK

.LrQ*LDQJ

Võ 7Kӏ;XkQ

QăPW

1X{LQKӕW WUiLSKpSFi WhӇ vtFh vàFi WhӇÿӗL PӗL
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ĈӗQJ1DL

Mã 9ăQ TD\

QăPW

6ăQEҳWWUiLSKpSFiWKӇYӑRFFKjYiFKkQÿHQ
 Fi WKӇ FKHR FKHR Fi WKӇ kKӍÿXôL lӧQ Fi WKӇ
Fҫ\WURQJNKXYӵFUӯQJ4XӕFJLD&iW TLrQ

.LrQ*LDQJ

TUҫQ;XkQ0ұX

QăPW

%X{QEiQWUiLSKpSFiWKӇYtFK

7KDQK+yD

1JX\ӉQ%i 7KuQ

QăPW

VұQ FKX\ӇQ WUiLSKpSsҧQQKLӅXSKҭPQJjYRLsҧQSKҭP
FӫDEiRJҩPVҧQSKҭPEӝ SKұQNK{QJWKӇWiFKUӡLVӵ
VӕQJFӫDKәVҧQSKҭPFӫDFKLPKӗQJKRjQJYjQKLӅX
sҧQSKҭP Ĉ9+'QJX\FҩSTXêKLӃPNKiFTXD FӱDNKҭX
&KD/R±4XҧQJ%uQK

4XҧQJ1LQK

1JX\ӉQĈuQK 7KLӋQ

QăPW

1X{LQKӕWWjQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSFi WKӇ Wr Wr
-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL

4XҧQJ1LQK

1JX\ӉQ 9ăQ1DP

QăPW

1X{LQKӕWWjQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSFi WKӇ Wr Wr
-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL

4XҧQJ1LQK

ĈLQK&{QJ6ѫQ

QăPW

1X{LQKӕWWjQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSFi WKӇ Wr Wr
-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL

4XҧQJ1LQK TUҫQ 9ăQ'kQ

QăPW

1X{LQKӕWWjQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSFi WKӇ Wr Wr
-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL

4XҧQJ1LQK

/r 9ăQ <rX

QăPW

1X{LQKӕWWjQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSFi WKӇ Wr Wr
-DYDNJYҧ\WrWr-DYDYjNJGDYRL

+j1ӝL

=KDQJ/LQ5RQJ
QăPW
(TUѭѫQJ/kP VLQK 

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSNJYҧ\WrWr-DYDTXDFӱD
NKҭX 7kQ 7KDQK

+zD%uQK

%L 9ăQ0LrQ

QăPW

%X{QEiQYұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇEHROӱD

+j 7ƭQK

1JX\ӉQĈӭF+ӧS

QăPW

VұQFKX\ӇQWUiLSKpSFi WKӇ Wr Wr JDYDFi WKӇ UD
KӝS WUiQYjQJ PLӅQ %ҳF Fi WKӇ UD sDQKkQ Fi
WKӇUD ÿҫX WR Fi WKӇ FXD ÿLQK Wӯ /jRYjR VLӋW 1DP
TXD&ӱDNKҭXTXӕFWӃ&ҫX TUHR

4XҧQJ%uQK 3KDQ 9ăQ6ѫQ

QăPW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSNJUҳQKәPDQJNJ
UҳQUiRWUkXNJUDUăQJ

ĈӗQJ1DL

1{QJ 9ăQ+RDQ

QăPW

6ăQ EҳW WUiL SKpS  Fi WKӇ YӑRF FKj Yi FKkQ ÿHQ  Fi
WKӇ FKHR FKHR  Fi WKӇ NKӍ ÿX{L OӧQ  Fi WKӇ Fҫ\ WURQJ
NKXYӵFUӯQJ 9ѭӡQTXӕFJLD&iW TLrQ

+j1ӝL

/r'X\'ǊQJ

QăPW

7jQJWUӳEX{QEiQWUiLSKpSNJQJjYRL

4XҧQJ1LQK

3KҥP 9ăQ+LӋS

QăP
WKiQJW

VұQ FKX\ӇQ WUiLSKpSEӝGDKәYjNKúF xѭѫQJ
JҩXQJӵDTXDNKXYӵF s{QJELrQJLӟL /өF 1JҫP Wӯ
VLӋW1DPÿL TUXQJ4XӕF

+j1ӝL

/r 7KӃ&ѭӡQJ

QăPW

%X{QEiQWUiLSKpSWѭӧQJQJjYRL

.LrQ*LDQJ

TUҫQ 7Kӏ&~F

QăPW

TjQJ WUӳEX{QEiQ WUiLSKpSsҧQSKҭP YjEӝSKұQ Fѫ WKӇ
NK{QJ WKӇ WiFKUӡL FӫD Fi WKӇ YtFKYj Fi WKӇÿӗL
PӗLGӭD
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+j1ӝL

1JX\ӉQ 9ăQ+LӃQ

QăP
WKiQJW

VұQ cKX\ӇQ, tàQJ trӳ tráL phép 9,94 kJ QJà voL.

/ҥQJ6ѫQ

.KXҩW 9ăQ/LӋX

QăP
WKiQJW

VұQ cKX\ӇQ tráL phéS cá thӇ tê tê Java.

%ҳF1LQK

1JX\ӉQ*LD&KtQK

QăP
WKiQJW

BX{QbáQ tráL phéS cá thӇKә cRQÿ{QJ lҥQh.

%X{Q0D 7KXӝW

1JX\ӉQ 7KjQK/ӧL

QăP
WKiQJW

TàQJ trӳEX{QbáQ tráL phéSNJsҧQ phҭP
QJà voL.

+j1ӝL

+XǤQK 9ăQ 7KҳQJ

QăP
WKiQJW

%X{QEiQWUiLSKpSWѭӧQJQJjYRL

4XҧQJ1LQK

'ѭѫQJ 7Kӏ0DL6LQK QăP
WKiQJW

BX{QEáQYұQcKX\ӇQtriL phéSNJYҧ\tê tê.

+j1ӝL

3KҥPĈӭF+zD

QăP
WKiQJW

BX{QbáQvұQ cKX\ӇQ tráL phéS cá thӇ hәVӕQJ.

+j1ӝL

ĈjPËFK%uQK

QăP
WKiQJW

%X{QEiQYұQFKX\ӇQtriLSKpSEuQK rѭӧX
cKӭDFiWKӇWrWr JDYDYjFiWKӇ rҳQhә
PDQJFK~D

+j1ӝL

1JX\ӉQĈӭF 7tQK

QăPW

BX{QbáQvұQ cKX\ӇQ tráL phéSJsӯQJ tê JLic.

+j1ӝL

3KҥP 7Kӏ V\

QăPW

BX{QbáQ tráL phéSbuQKrѭӧX chӭa
 cá thӇ JҩXQJӵa.

4XҧQJ1LQK

.LP 9ăQ+ҧR

QăPW

%X{QEiQYұQFKX\ӇQtriLSKpSNJYҧ\
tê tê.

7k\1LQK

1JX\ӉQ 9ăQ 7KҥR

QăPW

VұQ cKX\ӇQ tráL phéS cá thӇ tê tê vàQJ,
FiWKӇFҫ\YzLKѭѫQJYjFiWKӇ ba ba
1DP%ӝ

+j1ӝL

1JX\ӉQ 9ăQ.Ǥ

WKiQJW

%X{QEiQWUiLSKpSFiWKӇKәVӕQJ

+j1ӝL

3KDQ 9ăQĈjQ

WKiQJW

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇKәVӕQJ

+j1ӝL

1JX\ӉQ;XkQ+QJ WKiQJW

%X{QEiQWUiLSKpSFiWKӇKәVӕQJ

.LrQ*LDQJ

+XǤQK 7KDQK/RQJ

9ұQFKX\ӇQWUiLSKpSFiWKӇUDELӇQ

WKiQJW

/ѭXê'DQKViFKWUrQÿ˱ͫFW͝QJKͫSWͳ&˯VͧGͷOL͏XTX͙FJLDYLSK̩PY͉Ĉ9+'FͯD(19YjFK͑EDR
J͛PFiFYͭiQÿ˱ͫF(19JKLQK̵Q
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FӝQJ ÿӗQJ OҥL WLӃS WөF nuôi QKӕW các cá
WKӇ JҩX ÿѭӧF mua EҩW KӧS pháp Wӯ QKLӅX
QăPYӅWUѭӟF
E1V ÿӅ nghӏ UB1' thành phӕ Hà 1ӝi
có nhӳng hành ÿӝng mҥnh mӁ ÿӇ chҩm
dӭt tình trҥng nuôi nhӕt gҩu lҩy mұt trên
ÿӏa bàn thành phӕ, ÿһc biӋt là tҥi Phúc Thӑ.
(19 tin UҵQJ YӟL Vӵ quan tâm và FKӍ ÿҥR
FӫD 8%1' Thành SKӕ Hà 1ӝL tình WUҥQJ
nuôi QKӕW JҩX Oҩ\ PұW ӣ Phúc 7Kӑ PӟL có
WKӇ FKҩP GӭW
Cө thӇ, E1V kính ÿӅ nghӏ UB1' thành phӕ Hà 1ӝi sӟm
thӵc hiӋn nhӳng bѭӟc sau:

T

•

KhuyӃn khích UB1' huyӋn Phúc Thӑ yêu cҫu cán bӝ
cӫa UB1' chҩm dӭt nuôi nhӕt gҩu ÿӇ trӣ thành tҩm
gѭѫng tӕt cho cӝng ÿӗng.

•

Ĉѭa Hà 1ӝi trӣ thành ÿӏa phѭѫng tiӃp theo không có
gҩu nuôi nhӕt lҩy mұt bҵng cách nӛ lӵc vұn ÿӝng các
chӫ nuôi gҩu tҥi Phúc Thӑ và các ÿӏa bàn khác cӫa
Hà 1ӝi chҩm dӭt hoҥt ÿӝng nuôi nhӕt gҩu lҩy mұt và
chuyӇn giao gҩu ÿӃn các trung tâm cӭu hӝ.

ình trҥng nuôi nhӕt gҩu lҩy mұt trên cҧ nѭӟc ÿang
dҫn ÿi ÿӃn hӗi kӃt. Cuӕi năm 9, sӕ lѭӧng gҩu
nuôi nhӕt tҥi các cѫ sӣ chӍ còn 43 cá thӇ, giҧm THÀNH TỰU BẢO VỆ GẤU NỔI BẬT TRONG
mҥnh so vӟi năm 5 vӟi 4.3 cá thӇ. Tuy nhiên, tình NĂM 2019
trҥng này lҥi không mҩy chuyӇn biӃn trong nhiӅu năm
Thêm hai WӍQK NK{QJ FzQ JҩX QX{L QKӕW PӟL là
qua tҥi Phúc Thӑ (Hà 1ӝi), mӝt ÿiӇm nóng vӅ nuôi nhӕt
Phú
<rQYj&DR%ҵQJ
gҩu lҩy mұt tҥi ViӋt 1am.
Tӯ năm 9 ÿӃn nay,  tӍnhthành phӕ trên cҧ nѭӟc ÿã
chuyӇn giao nhӳng cá thӇ gҩu cuӕi cùng ÿӃn các trung tâm
cӭu hӝ ÿӇ trӣ thành các ÿӏa phѭѫng không còn gҩu nuôi
nhӕt lҩy mұt . ĈiӅu này có nghƭa hiӋn ViӋt 1am ÿã có 34
tӍnh thành không có còn gҩu nuôi nhӕt. ĈiӅu ÿáng buӗn là
Thӫ ÿô Hà 1ӝi không nҵm trong con sӕ này.
Phúc Thӑ hiӋn vүn là huyӋn có sӕ lѭӧng cѫ sӣ nuôi nhӕt gҩu
nhiӅu nhҩt ViӋt 1am, vӟi hѫQ5 cá thӇ gҩu bӏ nuôi nhӕt tҥi
7 cѫ sӣ. Trong sӕ ÿó, mӝt cѫ sӣ có ÿӃn  cá thӇ, lӟn hѫn
nhiӅu so vӟi bҩt kǤ cѫ sӣ nào khác trên cҧ nѭӟc. Tình trҥng
trích hút và buôn bán mұt gҩu trái phép vүn diӉn ra dù các chӫ
gҩu ӣ ÿây luôn tӵ nhұn hӑ nuôi gҩu vӟi mөc ÿích bҧo tӗn
hoһc ÿӇ làm cҧnh.
0һF dù Ӫ\ ban nhân dân 8%1' KX\ӋQ Phúc 7Kӑ ÿm
WKӇ KLӋQ tinh WKҫQ KӧS tác trong YLӋF Jӥ Eӓ ELӇQ TXҧQJ
cáo bán PұW JҩX FǊQJ QKѭ GӵQJ ELӇQ tuyên WUX\ӅQ
nghiêm FҩP YLӋF trích hút, buôn bán PұW JҩX (19
FKѭD QKұQ WKҩ\ Fѫ quan FKӭF QăQJ KX\ӋQ có QKLӅX Qӛ
OӵF ÿӇ FKҩP GӭW hoàn toàn tình WUҥQJ nuôi QKӕW JҩX Oҩ\
PұW trên ÿӏD bàn. ĈiQJ chú ý, chính PӝW cán Eӝ FӫD
8%1' KX\ӋQ Phúc 7Kӑ và KLӋX WUѭӣQJ FӫD PӝW
WUѭӡQJ trung KӑF SKә thông trong KX\ӋQ FǊQJ là
QKӳQJFKӫJҩX

Không có lý do gì ÿӇ PӝW cán Eӝ ӫ\ ban hay PӝW nhà
giáo, QKӳQJ QJѭӡL lãnh ÿҥR QKӳQJ WҩP JѭѫQJ FӫD
8 %Ҧ1 7,1 9ӄ%Ҧ2 9ӊĈӜ1* 9ҰT+2$1*'6Ӕ

97,000 bӭc thѭ cӫa hӑc siQh trêQ cҧ Qѭӟc tham dӵ
cuӝc thi viӃt thѭ cho chӫ gҩu vӟi chӫ ÿӅ “Hãy cho
gҩu mӝt cuӝc sӕng tӕt ÿҽp hѫn” do E1V phát ÿӝng.
Các lá thѭ kêu gӑi các chӫ nuôi nhӕt gҩu chҩm dӭt
hoҥt ÿӝng nuôi nhӕt gҩu lҩy mұt tàn nhүn và chuyӇn
giao gҩu ÿӃn các trung tâm cӭu hӝ.
34 cá WKӇ JҩX ÿѭӧF WӏFK WKX KRһF Wӵ QJX\ӋQ
FKX\ӇQJLDRÿӃQFiFWUXQJWkPFӭXKӝ
Các Fѫ TXDQ FKӭF QăQJ 1JKӋ $Q ÿm WӏFK WKX 3 cá
WKӇ JҩX QJӵD(Ursus thibetanus) Eӏ nuôi QKӕW EҩW
KӧS pháp trên ÿӏD bàn WӍQK Ĉk\ là NӃW TXҧ sau JҫQ
9 tháng Qӛ OӵF không QJӯQJ QJKӍ FӫD (1V và các
Fѫ quan FKӭF QăQJ WӍQK 1JKӋ $Q QKҵP ÿҧP EҧR
OXұW pháp ÿѭӧF WKӵF thi PӝW cách nghiêm túc WҥL
PӝW trong QKӳQJ ÿӏD bàn SKӭF WҥS  cá WKӇ JҩX ÿm
ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ &ѫ Vӣ EҧR WӗQ JҩX 1LQK Bình FӫD
WәFKӭF)RXU3DZV +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
ÈQ tù ÿҫX WLrQ ӣ VLӋW Nam cho KjQK vi EX{Q EiQ
PӝW EuQK UѭӧX QJkP JҩX FRQ0ӝW ÿӕL WѭӧQJ ÿm
Eӏ T$1' TXұQ Hai Bà TUѭQJ tuyên SKҥW  tháng
tù giam vào ngày  ĈӕL WѭӧQJ này ÿm Eӏ
Fѫ quan FKӭF QăQJ EҳW TXҧ tang khi ÿDQJ WKӵF KLӋQ
JLDRGӏFKEiQEuQKUѭӧXQJkPJҩXFRQ

1hӳng vө viӋc này chính là bҵng chӭng rõ ràng cho
thҩy rӫi ro mà nhӳng kҿ buôn bán Ĉ9H' trái phép qua
mҥng Internet sӁ phҧiÿӕi diӋn khi bӏ phát hiӋn.

T

rong nhӳng năm gҫn ÿây, các vi phҥm vӅ
Ĉ9H' trên Internet ÿang ngày càng gia tăng.
Các ÿӕi Wѭӧng lӧi Gөng Internet ÿӇ dӉ dàng
tiӃp cұn ngѭӡi mua ÿӗng thӡi cǊng dӉ dàng che dҩu
danh tính, nhiӅu ÿӕi Wѭӧng ÿã quҧng cáo, rao bán ngà
voi, sӯng tê giác, móng gҩu, da hә và rҩt nhiӅu sҧn
phҭm Ĉ9H' trái phép khác qua Internet.
&KӍ tính riêng trong QăP  (1V ÿm ghi QKұQ KѫQ
 TXҧQJ cáo vi SKҥP YӅ Ĉ9+' trên Facebook,
Youtube, Zalo, và các QӅQ WҧQJ ÿLӋQ Wӱ khác. Con Vӕ
này YүQ không có GҩX KLӋX JLҧP [XӕQJ trong QKӳQJ
WKiQJÿҫXQăP

(1V UҩW hoan nghênh QKӳQJ Qӛ OӵF và NӃW TXҧ ÿҥW
ÿѭӧF FӫD các Fѫ quan WKӵF thi pháp OXұW trong YLӋF [ӱ
lý các vi SKҥP qua PҥQJ Internet. (1V FǊQJ NKX\ӃQ
khích các Fѫ quan FKӭF QăQJ WLӃS WөF phát huy và
tích FӵF hành ÿӝQJ ÿҭ\ lùi WӝL SKҥP YӅ Ĉ9+' trên
,QWHUQHWEҵQJFiFK
•

TiӃp nhұn và xӱ lý các thông báo vi phҥm vӅ ĈVH'
trên Internet tӯ cӝQJÿӗng.

•

Tích cӵc phát ÿӝng các chiӃn dӏch tұp trung phát hiӋn
và xӱ lý vi phҥm trên Internet.

•

1găn chһn hành vi quҧng cáo và rao bán Ĉ+V' trên
Internet bҵng cách xӱ lý nghiêm khҳc các vi phҥm
này nhѭ xӱ phҥt hành vi quҧng cáo, và áp Gөng các
Pӭc án tù giamÿӕi vӟi các vi phҥm nghiêm trӑng.

ViӋt 1am ÿã ban hành các văn bҧn quy phҥm pháp luұt
cө thӇ ÿӇ hӛ trӧ công tác phát hiӋn, xӱ lý và ÿiӅu tra
các vi phҥm qua mҥng, nhҩn mҥnh tҫm quan trӑng cӫa
viӋc phát hiӋn và xӱ lý các vi phҥm trên Internet. 'o thӏ
trѭӡng buôn bán Ĉ9H' và các sҧn phҭm tӯ ĈVH'
ÿang ngày càng phát triӇn trên Internet, các cѫ quan thӵc
thi pháp luұt ÿã bҳt ÿҫu làm quen vӟi viӋc xӱ lý loҥi
hình tӝi phҥm này. ĈiӅu này khiӃn cho các ÿӕi Wѭӧng
buôn bán qua Internet cҧm thҩy mӭc ÿӝ rӫi ro ngày mӝt
lӟn. *ҫn ÿây, mӝt ÿӕi Wѭӧng buôn bán qua Internet ÿã bӏ
kӃt án  năm tù cho hành vi buôn bán  cá thӇ gҩu con
bӏ phát hiӋn qua mҥng. Mӝt ÿӕi Wѭӧng khác cǊng nhұn
bҧn án hѫn  năm tù giam cho hành vi buôn bán hѫn
 kg ngà voi qua mҥng. 1goài ra, mӝt ÿӕi tѭӧng phҧi
chӏu mӭc phҥt 7 triӋu ÿӗng vì quҧng cáo ngà voi qua
Facebook và tàng trӳ ngà voi.
Công an tҥi nhiӅu tӍnh thành cǊng ÿã nhұn thӭc ÿѭӧc
mӭc ÿӝ nghiêm trӑng cӫa loҥi hình tӝi phҥm mӟi này
và có các biӋn pháp xӱ lý kiên quyӃt. Qua kiӇm tra
nhà cӫa các ÿӕi Wѭӧng có hành vi rao bán Ĉ9H' qua
mҥng, nhiӅu cѫ quan chӭc năng ÿã Wӏch thu các sҧn
phҭm Ĉ9H' vi phҥm và xӱ phҥt nghiêm khҳc cho
hành ÿӝng quҧng cáo Ĉ9H' trái phép trên Internet.
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NӂU PHÁT HIӊN CÁC LÔ HÀNG CHӢ ĈӜNG VҰT HOANG DÃ KHӔI LѬӦNG LӞN,
CÓ ĈҪY ĈӪ GIҨY TӠ HӦP PHÁP

T

rong nhӳng tháng gҫn ÿây, E1V ÿã nhұn ÿѭӧc
nhiӅu thông tin tӯ các cѫ quan chӭc năng vӅ
viӋc phát hiӋn các lô hàng vұn chuyӇn ÿӝng
vұt hoang dã ĈVH') vӟi sӕ lѭӧng lӟn ÿi thành phӕ
Móng Cái. Các lô hàng này không bӏ tӏch thu do chӫ
phѭѫng tiӋn ÿã xuҩt trình ÿѭӧc giҩy tӡ chӭng minh
nguӗn gӕc hӧp pháp cӫa ĈVH' ÿѭӧc vұn chuyӇn.
Tuy nhiên, E1V tin rҵng nӃu các cѫ quan công an
và các nhà khoa hӑc ÿiӅu tra, xem xét kӻ lѭӥng các
giҩy phép và nguӗn gӕc cӫa các lô hàng này thì rҩt
dӉ dàng có thӇ khҷng ÿӏnh hҫu hӃt, nӃu không nói là
tҩt cҧ ĈVH' ÿѭӧc vұn chuyӇn trong các lô hàng ÿó
nhұp lұu tӯ tӵ nhiên và ÿã ÿѭӧc hӧp pháp hóa tҥi các
trang trҥi.
ĈiӅu ÿáng nói là, mӝt sӕ cѫ quan quҧn lý tҥi các ÿӏa
phѭѫng nѫi nhӳng trang trҥi này hoҥt ÿӝng có thӇ
chѭa có ÿӫ các kӻ năng chuyên môn hoһc năng lӵc ÿӇ
giám sát hiӋu quҧ các cѫ sӣ gây nuôi thѭѫng mҥi mà
do chính hӑ ÿã cҩp phép. Ĉһc biӋt là tình trҥng tham
nhǊng, thông ÿӗng giӳa các cѫ sӣ vӟi cѫ quan cҩp
phép vұn chuyӇn vүn còn tӗn tҥi.

'ѭӟi ÿây là mӝt sӕ vө ÿiӇn hình diӉn ra trong thӡi gian
gҫn ÿây. Ĉһc biӋt trong sӕ ĈVH' ÿѭӧc vұn chuyӇn,
có nhiӅu loài không có khҧ năng sinh sҧn, sinh trѭӣng
tӕt trong môi trѭӡng nuôi nhӕt. ĈiӅu này mӝt lҫn nӳa
chӭng tӓ rҵng phҫn lӟn nhӳng lô hàng ĈVH' này,
nӃu không phҧi tҩt cҧ, ÿѭӧc nhұp lұu tӯ tӵ nhiên.
Trҧ lҥi 6 tҩn ĈVHD có giҩy tӡ hӧp pháp (dù nhiӅu
khҧ năng ĈVHD ÿѭӧc nhұp lұu tӯ tӵ nhiên) do cѫ
quan chӭc năng tҥi các tӍnh An Giang, Ĉӗng Tháp
và Quҧng Trӏ cҩp
1gày 68019, C6MT – Công an tӍnh Hà Tƭnh ÿã kiӇm
tra mӝt xe tҧi ÿang trên ÿѭӡng ÿӃn thành phӕ Móng Cái,
tӍnh Quҧng 1inh và phát hiӋn 6 tҩn ĈVH' trên xe, bao
gӗm các loài nhѭ rҳn ráo trâu (Ptyas mucosus), rҳn ráo
(Ptyas korros), rҳn bӗng voi (Enhydris bocourti), rҳn sӑc
dѭa (Elaphe radiate), kǤ ÿà hoa (Varanus salvator), rùa
núi vàng (Indotestudo elongata), rҳn ri cá (Homalopsis
buccata), rùa bӕn mҳt (Sacalia quadriocellata), rùa hӝp
trán vàng miӅn Trung (Cuora bourreti), rùa ÿҩt 6êpôn
(Cyclemys tcheponensis), rùa sa nhân (Cuora mouhotii),
rùa núi viӅn (Manouria impressa), rùa ÿҩt Pulkin (Cyclemys
pulchristriata), rùa cә bӵ (Siebenrockiella crassicollis), tҳc
kè (Gekko gecko), rùa hӝp lѭng ÿen (Cuora amboinensis),
và 5.500 cá thӇ cӫa nhiӅu loài chim thông thѭӡng bao gӗm
cu ngói (Streptopelia tranquebarica), cu gáy (Streptopelia
10 %Ҧ1 7,1 9ӄ%Ҧ2 9ӊĈӜ1* 9ҰT+2$1*'6Ӕ

chinensis), vӏt mӓ ÿӕm (Anas poecilorhyncha), chim sҿ,
trích cӗ (Porphyrio porphyrio).
Theo cѫ quan chӭc năng, lô hàng trên không bӏ tӏch thu
do chӫ phѭѫng tiӋn có các giҩy phép vұn chuyӇn do các
tӍnh $n *iang, Ĉӗng Tháp, và Quҧng Trӏ cҩp (H͛ s˯ vͭ
vi͏c s͙606/ENV).
5 tҩn ĈVHD khác cǊng có giҩy phép vұn chuyӇn do
các tӍnh An Giang, Ĉӗng Tháp và Quҧng Trӏ cҩp
1gày 51019, Cҧnh sát môi trѭӡng (C6MT) tӍnh
Hà Tƭnh ÿã kiӇm tra 1 xe khách và phát hiӋn 5.081 kg
ĈVH' bao gӗm các loài rҳn ráo trâu (Ptyas mucosus),
rҳn ráo (Ptyas korros), tҳc kè (Gekko gecko), rҳn bӗng
voi (Enhydris bocourti), rҳn hә mang Trung Quӕc (Naja
atra), kǤ ÿà hoa (Varanus salvator), rùa răng (Heosemys
annandalii) và rҳn sӑc dѭa (Elaphe radiate).
Mӝt lҫn nӳa, sӕ ĈVH' trên không bӏ tӏch thu vì có giҩy
phép vұn chuyӇn do các tӍnh $n *iang, Ĉӗng Tháp, và
Quҧng Trӏ cҩp (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙660/ENV).
KiӇm tra trang trҥi gây nuôi thѭѫng mҥi ĈVHD tҥi
Thành phӕ Hӗ Chí Minh – chӫ sӣ hӳu buôn bán
ĈVHD trái phép vӟi quy mô lӟn
Vào ngày 01119, Cөc Cҧnh sát ÿiӅu tra tӝi phҥm vӅ
tham QKǊng, kinh tӃ, buôn lұu phӕi hӧp vӟi Chi cөc KiӇm
lâm Thành phӕ Hӗ Chí Minh, ÿã kiӇm tra mӝt cѫ sӣ gây
QX{LĈ9+'YjWKXJLӳWҥPWKӡLFiWKӇĈ9+'EDRJӗP
01 cá thӇ báo gҩm (Neofelis nebulosa), 03 cá thӇ beo lӱa
(Catopuma temminckii), 01 cá thӇ cҫy mӵc (Arctictis
binturong), 0 cá thӇ mèo cá (Prionailurus viverrinus), 07
cá thӇ cҫy vҵn bҳc (Chrotogale owstoni), 06 cá thӇ rái cá
vuӕt bé ( Aonyx cinereus/Aonyx cinerea), 01 cá thӇ vѭӧn
pilê (Hylobates pileatus), 0 cá thӇ vѭӧn ÿen má vàng
(Nomascus (Hylobates) gabriellae), 03 cá thӇ công (Pavo
muticus), 03 cá thӇ diӅu lӱa (Haliastur indus), 0 cá thӇ
ÿҥi bàng ÿӕm lӟn (Clanga clanga), 01 cá thӇ cáo lӱa (Vulpes vulpes), 01 cá thӇ vҽt ÿҫu xám (Psittacula finschii), 0
cá thӇ cao cát phѭѫng ÿông (Anthracoceros albirostris),
03 cá thӇ cò quҳm ÿҫu ÿen (Threskiornis melanocephalus), 01 cá thӇ bӗ nông chân xám (Pelecanus philippensis), 03 cá thӇ vҽt ÿҫu hӗng (Psittacula roseatta), 0 cá thӇ
cҳt lӟn (Falco peregrinus), 6 cá thӇ nhông cát, 03 cá thӇ
già ÿүy và 4 cá thӇ cú. 6ӕ ĈVH' trên ÿã ÿѭӧc chuyӇn ÿӃn
Trҥm Cӭu hӝ ĈVH' Cӫ Chi. Theo thông tin tӯ cѫ quan
chӭc năng, hiӋn vө viӋc vүn ÿang trong quá trình ÿiӅu tra
và cѫ quan chӭc năng vүn chѭa ÿѭa quyӃt ÿӏnh tӏch thu
vƭnh viӉn sӕ ĈVH' trên (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙44/ENV).

Trong vө vLӋc này, chӫ trang trҥi ÿã nuôi trái phép hѫn
10 loài nguy cҩp, quý hLӃm ÿѭӧc ѭu tiên bҧo vӋ theo
quy ÿӏnh pháp luұW; vLӋc nuôi nhӕt trái phép các loài này
vi phҥm BLHS và có thӇ bӏ phҥt tù lên ÿӃn 15 năm. Chӫ

T

rong bҩt cӭ trѭӡng hӧp nào thì vLӋc vұn chuyӇn
các lô hàng chӭa 5 – 6 tҩn Ĉ9+D CҪN PHҦI
C+ҨM DӬT cho ÿӃn khi xác minh ÿѭӧc sӕ Ĉ9HD
trong các lô hàng này có thӵc sӵ ÿѭӧc sinh ra và
sinh trѭӣng Wҥi các cѫ sӣ. Ĉa dҥng sinh hӑc VLӋt Nam
không phҧi là vô tұn và không thӇ duy trì bӅn vӳng
vӟi Pӭc ÿӝ săn bҳt và tình trҥng “hӧp pháp hóa” tràn
lan nhѭ hiӋn nay.
Các nhà khoa hӑc, các chuyên gia có thӇ dӉ dàng
ÿánh giá nhanh các hoҥt ÿӝQg mua bán, nhұp, xuҩt
và gây nuôi Wҥi bҩt kǤ cѫ sӣ nào ÿӇ tӯ ÿó ÿѭa ra kӃt
luұn, giúp các cѫ quan thӵc thi pháp luұt xӱ lý các vө
vLӋc mӝt cách minh bҥch.7ҩt nhiên, chҷng có cѫ sӣ
nào, ÿһc bLӋt là các cѫ sӣ có quy mô lӟn, Oҥi sҹn sàng
hӧp tác vӟi các cѫ quan chӭc năng ÿӇ nâng cao tính
minh bҥch trong các hoҥt ÿӝQg cӫa cѫ sӣ mình. Do
ÿó hҫu hӃt các cѫ sӣ gây nuôi thѭѫng Pҥi và chính
quyӅn ÿӏa phѭѫng ÿӅu né tránh vLӋc minh bҥch hóa
hoҥt ÿӝQg cӫa các trang trҥi vì sӧ làm lӝ diӋn nhӳng
hoҥtÿӝQJShi pháp Wҥi ÿây.

Vì vұy, chӍ có mӝt gLҧi pháp ÿӇ trLӋt tiêu tình trҥng
nhұp lұu Ĉ9+D là minh bҥch hóa hӋ tKӕQg quҧn lý
gây nuôi Ĉ9+D Wҥi VLӋt Nam. Các cѫ sӣ chӍ ÿѭӧc
cҩp phép: nӃu hӑ thӵc sӵ hoҥt ÿӝQg hӧp pháp và tҥo
ÿiӅu kiӋn cho các chuyên gia – bên thӭ ba khҧo sát
và chӭng nhұn hoҥt ÿӝQg gây nuôi thѭѫng Pҥi tҥi
cѫ sӣ cӫa hӑ là hӧp pháp nhѭ hӑ ÿã tuyên Eӕ. NӃu
trong quá trình ÿiӅu tra mà các chuyên gia phát hiӋn
các sai phҥm nghiêm tUӑQg thì cѫ quan chӭc năng ÿӏa
phѭѫng cҫn lұp Wӭc thu hӗi giҩy phép và Wӏch thu các
cá thӇĈ9+' Wҥi các cѫ sӣ này.
7ҩt cҧ chúng ta, nhӳng ngѭӡi ÿang ӫQg hӝ các nӛ lӵc
thӵc thi pháp luұt và bҧo vӋ Ĉ9+D Wҥi VLӋt Nam,
ÿӅu phҧi thӯa nhұn rҵng vLӋc nhұp lұu và hӧp pháp
hóa bҵng các giҩy phép vұn chuyӇn tiӃp diӉn vӟi quy
mô lӟn và tràn lan nhѭ hiӋn nay ÿang Kӫy dLӋt thiên
nhiên VLӋt Nam.

trang trҥi này cǊQg dính líu ÿӃn nhiӅu hoҥt ÿӝQg buôn
bán Ĉ9+D trái phép và các cáo buӝc thông ÿӗQg vӟi
các cán bӝ chӭc năng ÿӇ mua bán bán giҩy phép vұn
chuyӇQĈ9+D.

Các cѫ quan chӭc năng cҫn nhanh chóng thӵc
hiӋn các biӋn pháp sau:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Chi cөc kLӇm lâm các WӍnh nên ngӯng xác nhұn
bҧng kê lâm sҧn ÿӇ vұn chuyӇn Ĉ9+D vӟi sӕ
Oѭӧng Oӟn trӯ khi các chӫ cѫ sӣ cung Fҩp ÿѭӧc
các bҵng chӭng rõ ràng cho thҩy Ĉ9+D ÿã
ÿѭӧF sinh sҧn và sinh trѭӣng WҥL Fѫ sӣ.
Chi cөc kLӇm lâm Fҫn SKӕi hӧp vӟi cѫ quan
công an và cѫ quan khoa Kӑc ÿӇ ÿLӅu tra nhӳng
lô hàng cǊQg nhѭ các cѫ sӣ ÿѭӧc Fҩp gLҩy phép
vұn chuyӇn liên quan ÿӃn các lô hàng ÿó và xӱ
lý nghiêm minh các ÿӕi Wѭӧng và cѫ sӣ có liên
quan.
&ҫn ngay Oұp Wӭc thu Kӗi gLҩy phép kinh doanh
cӫa các cѫ sӣ vi phҥm và truy Fӭu trách nhiӋm
hình sӵ các chӫ cѫ sӣ và các ÿӕi Wѭӧng khác có
liên quan ÿӃn quá trình Fҩp gLҩy phép trái phép
(các vi phҥm nghiêm trӑQg có thӇ bӏ xӱ phҥt lên
WӟL 15 năP tù giam).
Các vi phҥm ít nghiêm trӑQg nhѭ không cұp
nhұt ghi chép sӕ Oѭӧng cӫa Ĉ9+D ÿѭӧc gây
nuôi Fҫn bӏ xӱ phҥt hành chính theo luұt hiӋn
hành.
Cѫ quan công an Fҫn vào cXӝc ÿLӅu tra các hành
vi tham QKǊQg (nӃu có) liên quan ÿӃn quá trình
chӭng nhұn, Fҩp phép hay thành Oұp và xác nhұn
bҧng kê lâm sҧn Wҥi các cѫ sӣ gây nuôi thѭѫng
PҥL Ĉ9+D.
Thông báo cho ENV các lô hàng Ĉ9+D lӟn
có gLҩy tӡ hӧp pháp. ENV có thӇ nhanh chóng
tham khҧo các chuyên gia hàng ÿҫu vӅ ÿһc tính
sinh Kӑc cӫa các loài có trong lô hàng ÿӇ tӯ ÿó
có thӇ kӃt luұn nhanh chóng các loài ÿã bӏ khai
thác tӯ tӵ nhiên và “phù phép” trӣ thành ÿӝng
vұWÿѭӧF gây nuôi hay không.

ENV rҩt mong các cѫ quan kLӇm lâm và công an THÔNG BÁO NGAY ÿӃn ENV nӃu phát hLӋn các lô hàng
sӕ Oѭӧng Oӟn Ĉ9+D có gLҩy phép vұn chuyӇn hӧp pháp ÿӇ ENV có thӇ kӏp thӡi hӛ trӧ. Xin vui lòng cung
Fҩp cho ENV bҧn sao các gLҩy phép vұn chuyӇn ÿӇ ENV sӁ hӛ trӧ giám sát chһt chӁ các cѫ sӣ này và FǊng
nhѭ SKӕi hӧp vӟi các cѫ quan chӭc năng có liên quan ÿӇ làm rõ vLӋc Fҩp phép vұn chuyӇn cho sӕ Ĉ9+D này.
ENV ÿang tích Fӵc hӧp tác vӟi các nhà hoҥFh ÿӏnh chính sách, cѫ quan thӵc thi pháp luұW, tòa án và vLӋn kiӇm
sát Wҥi các ÿӏa phѭѫng trên cҧ nѭӟc ÿӇ xӱ lý các vi phҥm liên quan ÿӃn gây nuôi thѭѫng Pҥi Ĉ9+D. ENV ÿһt
mөc tiêu chҩm dӭt tình trҥng nhұp Oұu, hӧp pháp hóa Ĉ9+D bҩt hӧp pháp và xóa bӓ tình trҥng tham nhǊng
liên quan ÿӃn hoҥt ÿӝQg gây nuôi thѭѫng Pҥi Ĉ9+D. ĈӇ làm ÿѭӧc ÿLӅu này, ENV Fҫn sӵ hӛ trӧ và chung
tay cӫa các Fѫ quan chӭF năng!
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HiӋn nay mӝt sӕ cѫ quan chӭc năng và cѫ quan tiӃn hành tӕ tөng ÿang gһp khó khăn trong quá trình
xác ÿӏnh cá nhân, tә chӭc có chӭc năng giám ÿӏnh tѭ pháp. 1Juyên nhân là trong nhiӅu trѭӡng hӧp,
kӃt quҧ giám ÿӏnh cӫa các cѫ quan khoa hӑc có chuyên môn vӅ Ĉ9H' nhѭ ViӋn 6inh thái và Tài
nguyên sinh vұt (IEBR), ViӋn 6inh hӑc 1hiӋt ÿӟi (IBT) hay ViӋn 6inh thái hӑc MiӅn 1am (6IE)
không ÿѭӧF các cѫ quan tiӃn hành tӕ tөng công nhұn vӟi quan ÿLӇP cho rҵng các cѫ quan khoa hӑc
nêu trên không phҧi là tә chӭc giám ÿӏnh tѭ pháp (công lұp, ngoài công lұp hoһc theo vө viӋc) theo
quy ÿӏnh cӫa Luұt *iám ÿӏnh tѭ pháp 2, sӱa ÿәi bә sung 18 (“Luұt *iám ÿӏnh tѭ pháp”). Tuy
nhiên, các cѫ quan khoa hӑc trên là nhӳng cѫ quan ÿҫu ngành có chuyên môn cao trong lƭnh vӵc xác
ÿӏnh loàiĈ9H'.
Khoҧn 2 ĈiӅu 2 Luұt *iám ÿӏnh tѭ pháp cǊng ÿѭa ra các trѭӡng hӧp ÿһc biӋt ÿӇ trѭng cҫu giám
ÿӏnh theo vө viӋc nhѭ sau: “Trong tr˱ͥng hͫp ÿ̿c bi͏t, ng˱ͥi tU˱ng c̯u giám ÿ͓nh có th͋ tU˱ng c̯u
cá nhân, t͝ chͱc chuyên môn có ÿͯ ÿi͉u ki͏n không thu͡c danh sách ÿã công b͙ ÿ͋ thc hi͏n giám
ÿ͓nh QK˱ng ph̫i nêu rõ lý do.” ĈiӅu này ÿѭӧc hiӇu là kӃt quҧ giám ÿӏnh bӣi các cѫ quan khoa hӑc
sӁ ÿѭӧc chҩp nhұn khi có yêu cҫu giám ÿӏnh cӫa cѫ quan tiӃn hành tӕ tөQg, ngѭӡi tiӃn hành tӕ tөng,
dù các cѫ quan khoa hӑc trên không ÿѭӧc liӋt kê trong danh sách tә chӭc giám ÿӏnh tѭ pháp.
'o ÿó, E1V khuyӃn khích các cѫ quan tiӃn hành tӕ tөQg, tòa án, viӋn kiӇm sát tiӃp tөc chҩp nhұn
và sӱ Gөng kӃt quҧ giám ÿӏnh cӫa các cѫ quan khoa hӑc nêu trên nhҵm ÿҧm bҧo hiӋu quҧ trong quá
trình xӱ lý các vi phҥm Ĉ9+'. ĈӇ tuân thӫ ÿ~ng quy ÿӏnh, các cѫ quan tӕ tөng cҫn nêu rõ lý do khi
trѭng cҫu giám ÿӏnh các tә chӭc khoa hӑc trên trong văn bҧn.
ÿӝng vұt rӯng; (5) tiêu hӫy ÿӝng vұt rӯng. Các hình
thӭc này ÿѭӧc liӋt kê theo thӭ tӵ ѭu tiên áp Gөng.
Theo ÿó, các hình thӭc sau chӍ ÿѭӧc áp Gөng nӃu
các hình thӭc trѭӟc không áp Gөng ÿѭӧc. Thêm vào
ÿó, hình thӭc bán ÿӝng vұt rӯng chӍ ÿѭӧc áp dөng
ÿӕi vӟi các loài ÿѭӧc phép sӱ Gөng vào mөc ÿích
thѭѫng mҥi tҥi ViӋt 1am và không thӇ xӱ lý bҵng
các hình thӭc trѭӟc.

1

gày 31129, Bӝ 1ông nghiӋp và Phát triӇn
1ông thôn ÿã ban hành Thông tѭ 299TT
B11 (“Thông tѭ 29”) quy ÿӏnh xӱ lý ÿӝng vұt
rӯng là tang vұt, vұt chӭng; ÿӝng vұt rӯng do tә chӭc,
cá nhân tӵ nguyên giao nӝp 1hà nѭӟc thay thӃ Thông
tѭ 98TTB11 (“Thông tѭ 90”). Thông tѭ này có
hiӋu Oӵc tӯ ngày 222.
Bên cҥnh viӋc kӃ thӯa tinh thҫn cӫa Thông tѭ 9, Thông
tѭ 29 có thêm nhӳng quy ÿӏnh cө thӇ ÿӕi vӟi trѭӡng hӧp
xӱ lý ÿӝng vұt rӯng là tang vұt vi phҥm hành chính; ÿӝng
vұt rӯng là vұt chӭng cӫa vө án hình sӵ và ÿӝng vұt rӯng
do tә chӭc, cá nhân tӵ nguyӋn giaRQӝp 1hà nѭӟc.
Thông tѭ 29 ÿѭa ra 5 cách thӭc xӱ lý ÿӝng vұt rӯng
gӗm: (1) thҧ lҥi ÿӝng vұt rӯng vӅ môi trѭӡng tӵ nhiên;
(2) cӭu hӝ ÿӝng vұt rӯng; (3) chuyӇn giao ÿӝng vұt rӯng
cho vѭӡn ÿӝng vұt, cѫ sӣ nghiên cӭu khoa hӑc, ÿào tҥo,
giáo dөc môi trѭӡng, bҧo tàng chuyên ngành; (4) bán
12 %Ҧ1 7,1 9ӄ%Ҧ2 9ӊĈӜ1* 9ҰT+2$1*'6Ӕ

Mӝt ÿiӇm mӟi ÿáng ch~ ý tҥi Thông tѭ 29 ÿó là cho
phép chuyӇn giao ÿӝng vұt rӯng sau cӭu hӝ không
thӇ thҧ lҥi môi trѭӡng tӵ nhiên vӅ vѭӡn ÿӝng vұt,
cѫ sӣ nghiên cӭu khoa hӑc, ÿào tҥo, giáo dөc môi
trѭӡng, bҧo tàng chuyên ngành.
Tiêu hӫy 14 kg Vӯng tê giác – Mӝt hành ÿӝng ÿúng
ÿҳn cҫQÿѭӧc nhân rӝng
1gày 265, Cөc &ҧnh sát phòng cKӕQg tӝi phҥm
vӅ môi trѭӡng SKӕi hӧp vӟi công an ÿӏa phѭѫng ÿã
WӏFh thu gҫn 14 kg sӯng tê giác trҳng (Ceralotherium
simum simum) tӯ mӝt WLӋm làm ÿҽp ӣ quұn Hoàng
Mai. &ҧnh sát ÿã bҳt giӳ hai ÿӕi Wѭӧng và WӏFh thu hai
Kӝp chӭa sӯng tê. Ĉӕi Wѭӧng này khai nhұn ÿã nhұn
sӯng tê giác tӯ hai ngѭӡi ÿàn ông không rõ danh tính
và ÿѭӧc trҧ WLӅn ÿӇ giӳ sӕ sӯng tê trên. Tuy nhiên, sau
ÿLӅu tra cѫ quan chӭc năng phát hLӋn ÿӕi Wѭӧng này ÿã
cӕ bán sӯng cho mӝt ngѭӡi mua Wҥi Trung QXӕc.
1gày 2111, ÿӕi Wѭӧng ÿã bӏ T$1' thành phӕ
Hà 1ӝi kӃt án 18 tháng tù giam. 1gày , sӕ
sӯng tê giác trên ÿã bӏ thiêu Kӫy (H͛ s˯ vͭ YL͏c s͙
10972/ENV).
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ăP  Phòng %ҧR YӋ ÿӝQJ YұW KRDQJ dã Ĉ9+' FӫD (1V WLӃS QKұQ
WәQJ FӝQJ 1.777 WK{QJ EiR YL SKҥP YӅ Ĉ9+' YӟL WUXQJ bình  FXӝF JӑL
GR QJѭӡL dân WK{QJ EiR PӛL ngày – Wӹ OӋ FDR KѫQ VR YӟL các QăP WUѭӟF ÿy
6DX NKL WLӃS QKұQ WK{QJ WLQ Wӯ QJѭӡL GkQ các cán Eӝ Fy NLQK QJKLӋP FӫD (1V VӁ
QKDQK FKyQJ OLrQ KӋ YӟL Fѫ TXDQ FKӭF QăQJ Fy OLrQ TXDQ ÿӇ FKX\ӇQ JLDR WK{QJ WLQ
YL SKҥP và WKHR G}L FǊQJ QKѭ FұS QKұW NӃW TXҧ [ӱ lý FXӕL cùng WURQJ &ѫ Vӣ Gӳ OLӋX
TXӕF JLD YL SKҥP YӅ Ĉ9+' FӫD (1V. TURQJ WUѭӡQJ KӧS ÿӕL WѭӧQJ YL SKҥP Fy
hành YL TXҧQJ FiR KRһF bán Ĉ9+' QJX\ FҩS TXê KLӃP (1V FǊQJ VӁ SKӕL KӧS
và Kӛ WUӧ các Fѫ TXDQ FKӭF QăQJ ÿӇ EҳW JLӳ và [ӱ lý QKӳQJ ÿӕL WѭӧQJ này FǊQJ QKѭ
WӏFKWKXWDQJYұWYLSKҥP
&DP NӃW FKҩP GӭW QҥQ EX{Q bán Ĉ9+' ӣ VLӋW 1DP PҥQK PӁ KѫQ EDR JLӡ KӃW
WURQJ QăP KRҥW ÿӝQJ WKӭ  FӫD (1V. TURQJ WәQJ Vӕ 1.777 Yө YL SKҥP ÿѭӧF EiR
EiR (1V ÿm JKL QKұQ 4.334 YL SKҥP ÿѫQ Oҿ PӝW Yө YL SKҥP Fy WKӇ EDR JӗP QKLӅX
YL SKҥP ÿѫQ Oҿ  TURQJ Vӕ các Yө YL SKҥP này Fy  Yө YLӋF OLrQ TXDQ ÿӃQ EX{Q
bán và TXҧQJ FiR Ĉ9+' YӟL WәQJ Vӕ  YL SKҥP ÿѫQ Oҿ (1V FǊQJ JKL QKұQ
 Yө YL SKҥP OLrQ TXDQ ÿӃQ hành YL WjQJ WUӳ Ĉ9+' và 146 Yө EX{Q bán
OӟQĈ9+'
TURQJ QăP  YӟL Vӵ Kӛ WUӧ FӫD Phòng %ҧR YӋ Ĉ9+' FӫD (1V các Fѫ TXDQ
FKӭF QăQJ WUXQJ ѭѫQJ và ÿӏD SKѭѫQJ FǊQJ QKѭ Fѫ TXDQ NLӇP OkP các WӍQK WKjQK
ÿm WӏFK WKX và WLӃS QKұQ Wӵ QJX\ӋQ FKX\ӇQ JLDR  cá WKӇ Ĉ9+' còn VӕQJ Các cá
WKӇ Ĉ9+' còn VӕQJ EDR JӗP QKLӅX ORjL QKѭ JҩX Wr Wr YѭӧQ YRӑF UD ELӇQ và các
ORjL Ĉ9+' khác. 1KLӅX Yө EҳW JLӳ các VҧQ SKҭP Eӝ SKұQ FӫD Ĉ9+' QJX\ FҩS
TXê KLӃP QKѭ Kә ÿ{QJ OҥQK ngà YRL Yҧ\ Wr Wr Wr Wr QJkP UѭӧX PyQJ JҩX W~L PұW
JҩXYjWLrXEҧQUDELӇQFǊQJOjNӃWTXҧFӫDVӵKӧSWiFKLӋXTXҧQj\.

/RҥLYLSKҥP

1ăP

*LDLÿRҥQ 

[1] M͡t s͙ vͭ vi͏c ÿ˱ͫc ghi nh̵n trong C˯ sͧ dͷ li͏u vi ph̩m qu͙c gia v͉ ĈVHD cͯa ENV sau
khi xác minh thông tin ÿã ÿ˱ͫc xác ÿ͓nh không ph̫i là vi ph̩m và do ÿó t͝ng s͙ vͭ vi͏c có th͋
khác bi͏t so vͣi t͝ng vi ph̩m ÿ˱ͫc ghi nh̵n theo tͳng hành vi vi ph̩m (tàng trͷ, v̵n chuy͋n
ĈVHD, v.v)
[2] 7͝QJ V͙ Yͭ YL͏F ÿ˱ͫF [͵ lý thành công bao J͛P F̫ QKͷQJ Yͭ YL͏F do QJ˱ͥL dân thông báo và
do cán E͡ KL͏Q WU˱ͥQJ FͯD ENV ghi QK̵Q trong các FKL͇Q G͓FK NK̫R sát vi SK̩P Y͉ Ĉ9+' 6͙ Yͭ
[͵ lý thành công FǊQJ bao J͛P W̭W F̫ QKͷQJ Yͭ YL͏F [̫\ ra trong giai ÿR̩Q WU˱ͣF QK˱QJ có N͇W TX̫
[͵OêWKjQKF{QJWrRQJJLDLÿR̩QQjy.
[3] ENVFK͑E̷Wÿ̯XWK͙QJNrFáFYͭYL͏Fÿ˱ͫF[͵OêWKjQKF{QJWͳQăP
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,n, ?Ò +¨= 02Ü 7ä2 +¤=
Cѫ quan chӭc năng Hà Nӝi bҳt giӳ ÿӕi tѭӧng dính
líu tӟi hoҥt ÿӝng buôn lұu hә tҥi Lào
1gày 3719, Phòng Cҧnh sát ĈiӅu tra tӝi phҥm
vӅ tham nhǊng, kinh tӃ, buôn lұu (C6KT) – Công an
thành phӕ Hà 1ӝi ÿã kiӇm tra mӝt ô tô ÿӛ tҥi tҫng
hҫm mӝt tòa nhà ӣ Hà 1ӝi và phát hiӋn, bҳt giӳ ba
ÿӕi tѭӧng cùng 7 cá thӇ hә con ÿông lҥnh (Panthera
tigris). Mӝt trong các ÿӕi tѭӧng là chӫ hàng và ÿӗng
thӡi ÿѭӧc ghi nhұn ÿã góp vӕn trong mӝt trang trҥi
nuôi hә tҥi Lào. 7 cá thӇ hә con ÿông lҥnh sau ÿó ÿã
ÿѭӧc chuyӇn ÿӃn Bҧo tàng thiên nhiên ViӋt 1am (H͛
s˯ vͭ vi͏c s͙14721/ENV).

Thu giӳ sӕ lѭӧng lӟn da và vi cá mұp tҥi thành
phӕ Hҧi Phòng
1gày 15819, Cөc Hҧi quan thành phӕ Hҧi Phòng
phát hiӋn 1,8 tҩn da ÿông lҥnh cӫa hai loài cá mұp và
3,6 tҩn vi ÿông lҥnh tӯ bҧy loài cá mұp tҥi Cҧng Hҧi
Phòng. Các côngtennѫ có nguӗn gӕc tӯ 2man và
ÿã qua Cҧng Cái Mép (thành phӕ VǊng Tàu) trѭӟc
khi bӏ bҳt giӳ tҥi Cҧng Hҧi Phòng (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙
15271/ENV).

TriӋt phá mҥng lѭӟi buôn lұu ngà voi và sӯng tê
giác lӟn
1gày 3919, Văn phòng cѫ quan cҧnh sát ÿiӅu
tra (C6ĈTTP) ÿã phӕi hӧp vӟi Phòng cҧnh sát
phòng chӕng tӝi phҥm vӅ môi trѭӡng (C6MT) –
Công an thành phӕ Hà 1ӝi phát hiӋn 4 kg ngà voi
trong bao tҧi cҥnh mӝt phѭѫng tiӋn ÿang ÿӛ gҫn hӗ
tҥi huyӋn *ia Lâm. Các ÿӕi tѭӧng ÿã tìm cách bӓ
trӕn và cѫ quan ÿã bҳt giӳ thành công mӝt ÿӕi
tѭӧng tҥi hiӋn trѭӡng. 6au 1 tháng ÿҩu tranh xác
minh tӝi phҥm, cѫ quan công an ÿã tìm ÿѭӧc ÿӕi
tѭӧng chӫ chӕt liên quan ÿӃn vө án ÿӗng thӡi là ÿӕi
Thu giӳ sӕ lѭӧng lӟn sӯng tê giác trái phép tҥi sân tѭӧng cҫm ÿҫu mӝt ÿѭӡng dây buôn bán ngà voi và
sӯng tê. Ĉӕi tѭӧng này là chú cӫa ÿӕi tѭӧng ÿҫu
bay Nӝi Bài
1gày 5719, Phòng C6KT – Công an thành phӕ tiên bӏ bҳt giӳ, ÿã ra ÿҫu thú. Ĉӕi tѭӧng này ÿѭӧc
Hà 1ӝi phӕi hӧp vӟi Cөc Hҧi quan thành phӕ Hà 1ӝi biӃt ÿӃn là ÿã cung ӭng ngà voi và sӯng tê giác cho
và Chi cөc Hҧi quan Cӱa khҭu sân bay quӕc tӃ 1ӝi các ÿҫu nұu tҥi làng 1hӏ Khê – ÿiӇm nóng vӅ buôn
Bài ÿã phát hiӋn 16,5 kg sӯng tê giác ÿѭӧc vұn bán ngà voi và sӯng tê giác tҥi Hà 1ӝi (H͛ s˯ vͭ
chuyӇn trên mӝt chuyӃn bay tӯ 'ubai. 1gày vi͏cV͙5273/ENV).
14719, lô hàng ÿã ÿѭӧc chuyӇn ÿӃn sân bay 1ӝi
Thu giӳ sӕ lѭӧng lӟn vҧy tê tê tӯ Nigeria
Bài vào ngày 14719 trong hai thùng riêng vӟi 1gày 9119, lӵc lѭӧng Hҧi quan Cҧng Hҧi
cùng ngѭӡi nhұn nhѭng không có ngѭӡi nhұn hoһc Phòng ÿã thu giӳ 1.547 kg vҧy tê tê bөng trҳng (tê tê
khai báo hҧi quan. Cѫ quan chӭc năng ÿã kiӇm tra và cây) (Manis tricuspis) và 53,5 kg ngà voi Châu Phi
phát hiӋn sӯng tê giác ÿѭӧc giҩu trong thҥch cao ÿӇ (Loxodonta Africana) ÿѭӧc giҩu trong mӝt công
tránh bӏ phát. hiӋn qua soi chiӃu hҧi quan. (H͛ s˯ vͭ tennѫ có nguӗn gӕc tӯ 1igeria (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙
vi͏c s͙14737/ENV)
15640/ENV).
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Hâ S VÒ VIÀC THEO ÄA PHNG
%j5ӏD± 9ǊQJ Tàu

%ҳF*LDQJ

Ĉ9+'NK{QJSKҧLOjWK~FѭQJ
Cѫ quan kiӇm lâm cҩp huyӋn và thành phӕ tҥi tӍnh Bà
Rӏa – VǊng Tàu ÿã phát hiӋn và tӏch thu 1 cá thӇ khӍ,
1 cá thӇ trăn cӝc, các cá thӇ rùa, và sóc trong 9 vө viӋc
vi phҥm tӯ tháng 719 ÿӃn tháng 119. Các vө viӋc
ÿѭӧc ngѭӡi dân thông báo ÿӃn Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ
ĈVH' cӫa E1V. Cѫ quan chӭc năng ÿã kiӇm tra các
nhà hàng, quán cà phê, ÿӅn, chùa, nhà thӡ, cѫ sӣ nuôi
thӵc vұt, và cӱa hàng chim cҧnh có thông báo vi phҥm.
KhӍ trong tҩt cҧ các vө viӋc có liên quan ÿӅu ÿѭӧc xác
ÿӏnh là khӍ ÿuôi dài hoһc khӍ ÿuôi lӧn và bӏ nuôi nhӕt
nhѭ thú cѭng.
+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙ 14715/14742/14714/14741/14789/
14816/14978/14996/15351)/ENV).

1gày 15119, Công an huyӋn Lөc 1gҥn ÿã kiӇm tra
mӝt xe máy và thu giӳ 1 cá thӇ rҳn hә chúa (Ophiophagus
hannah),  cá thӇ rҳn hә mang (Naja atra), 1 cá thӇ rҳn
cҥp nong (Bungarus fasFiatus) và 7 cá thӇ gà rӯng (Gallus
gallus) (H͛ s˯ vͭ vi͏F s͙69/ENV).

1Jj\  sau khi WLӃS QKұQ thông tin vi SKҥP
YӅ Ĉ9+' Wӯ QJѭӡL dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ
ĈVH' cӫa E1V, +ҥW NLӇP lâm KX\ӋQ Xuyên 0ӝF ÿm
thu JLӳ  cá WKӇ rùa núi vàng (Indotestudo elongata)
và  cá WKӇ rùa ba Jӡ(Malayemys subtrijuga) Wӯ PӝW
FӱD hàng cá FҧQK Các cá WKӇ rùa này sau ÿy ÿѭӧF WKҧ
YӅ Khu EҧR WӗQ thiên nhiên Bình Châu – 3KѭӟF %ӱX
+͛V˯YͭYL͏FV͙(19 .
1Jj\ 1 sau khi WLӃS QKұQ thông tin vi SKҥP
YӅ Ĉ9+' Wӯ QJѭӡL dân qua ÿѭӡQJ dây nóng FӫD
(1V, +ҥW NLӇP lâm KX\ӋQ Châu ĈӭF – Bà 5ӏD SKӕL
KӧS YӟL ĈӝL .LӇP lâm Fѫ ÿӝQJ FӫD Chi FөF .LӇP
WӍQK Bà 5ӏD – 9ǊQJ Tàu và Công an SKѭӡQJ Long
+ѭѫQJ ÿm NLӇP tra và thu JLӳ  cá WKӇ rùa núi vàng
(Indotestudo elongata) và  loài cây quý KLӃP +͛
V˯YͭYL͏FV͙(19 .

BҳF KҥQ
1gày 719, Phòng C6MT – Công an tӍnh Bҳc Kҥn ÿã
thu giӳ 1 cá thӇ rҳn hә chúa (Ophiophagus hannah), 17
kg rҳn hә mang (Naja atra), 7 kg rҳn ráo thѭӡng (Ptyas
korros), 8 kg rҳn cҥp nong (Bungarus fasFiatus), 7 cá thӇ
rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 1 cá thӇ rùa ÿҩt 6pengleri
(Geoemyda spengleri), và  cá thӇ tҳc kè (Gekko geFko) tӯ
nhà mӝt ÿӕi tѭӧng tҥi huyӋn Ba BӇ. Tҩt cҧ các loài này sau
ÿó ÿѭӧc chuyӇn ÿӃn Trung tâm Cӭu hӝ ĈVH' Hà 1ӝi (H͛
s˯ vͭ vi͏F s͙733/ENV).
1gày 1719, Phòng C6MT – Công an tӍnh Bҳc
Kҥn ÿã kiӇm tra mӝt xe khách tҥi thành phӕ Bҳc Kҥn,
thu giӳ 1 kg tҳc kè (Gekko geFko) và  kg thӏt nai
(Cervus uniFolor). Tài xӃ xe khách và chӫ hàng ÿã bӏ
phҥt hành chính mӛi ngѭӡi  triӋu ÿӗng. Thӏt nai bӏ
tiêu hӫy và các cá thӇ tҳc kè ÿã ÿѭӧc thҧ vӅ rӯng ÿӏa
phѭѫng (H͛ s˯ vͭ vi͏FV͙4734/ENV).
BҳW JLӳ ÿӕL WѭӧQJ bu{Q báQ Wê Wê Fó OLêQ quDQ ÿӃQ
ÿLӇm QóQJ WӝL SKҥm vӅ ĈV+' WҥL NJKӋ AQ
1gày 17119, Chi cөc KiӇm lâm tӍnh Bҳc Kҥn ÿã
phӕi hӧp vӟi Phòng Cҧnh sát giao thông (C6*T) –
Công an tӍnh Bҳc Kҥn kiӇm tra mӝt xe khách và thu giӳ
6 cá thӇ tê tê ÿông lҥnh. Chӫ hàng quê ӣ huyӋn QuǤnh
Lѭu, 1ghӋ $n – mӝt ÿiӇm nóng tӝi phҥm vӅ buôn bán
ĈVH' (H͛ s˯ vͭ vi͏F s͙616/ENV).
%ӃQ Tre
1gày 5119, sau khi tiӃp nhұn thông tin tӯ ngѭӡi
dân thông qua ĈѭӡQJGk\QyQJEҧRYӋ Ĉ9H' cӫa
E1V, Chi cөc thӫy sҧn tӍnh BӃn Tre ÿã tiӃp nhұn 1 cá
thӇ vích (Chelonia mydas) ÿѭӧc ngѭӡi dân tӵ nguyӋn
chuyӇn giao. 1gѭӡi này cho biӃt phát hiӋn cá thӇ rùa
biӇn tҥi khu vӵc làm muӕi. Cá thӇ vích sau ÿó ÿã ÿѭӧc
thҧ vӅ biӇn (H͛ s˯ vͭ vi͏FV͙652/ENV).

TrѭQJ bày WLêu bҧQ ÿӝQJ vұW KoDQJ dã NK{QJ Fó JLҩy
Wӡ FKӭQJ mLQK QJuӗQ JӕF Oà vL SKҥm SKáS OuұW
1gày 9119, sau khi tiӃp nhұn thông tin vi phҥm
vӅ ĈVH' tӯ ngѭӡi dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ
ĈVH' cӫa E1V, Phòng C6MT – Công an tӍnh Bà Rӏa
– VǊng Tàu ÿã phát hiӋn và tӏch thu 1 tiêu bҧn báo gҩm
(Neofelis nebulosa) tӯ mӝt cӱa hàng ÿӗ nӝi thҩt tҥi thành
phӕ VǊng Tàu (H͛ s˯ vͭ vi͏F s͙19/ENV).
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Bình Ĉӏnh
Công an tӍnh Bình Ĉӏnh – tҩm gѭѫng tích cӵc trong
công tác ÿҩu tranh vӟi tình trҥng buôn bán ngà voi
trên Internet
1gày 1919, Phòng C6MT – Công an tӍnh Bình Ĉӏnh
ÿã phát hiӋn và thu giӳ 4 mһt dây chuyӅn ngà, gҫn 3
nhүn ngà, 1 vòng ngà, 4 miӃng ngà, 3 nanh lӧn rӯng,
và gҫn 15 móng hә tӯ nhà mӝt ÿӕi tѭӧng. E1V ÿã phát
hiӋn hành vi vi phҥm cӫa ÿӕi tѭӧng tӯ tháng 319 sau
khi ÿӕi tѭӧng ÿăng tҧi hàng trăm sҧn phҭm ĈVH' lên các
trang mҥng xã hӝi. E1V ÿã tұp hӧp thông tin và gӱi Hӗ sѫ
vi phҥm vӅ ĈVH' cӫa ÿӕi tѭӧng ÿӃn Công an tӍnh Bình
Ĉӏnh ÿӇ cѫ quan này kӏp thӡi kiӇm tra, phát hiӋn hành vi vi
phҥm và thu giӳ tang vұt (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙5/ENV).

1gày 16119, Chi cөc Quҧn lý thӏ trѭӡng tӍnh Bình
Ĉӏnh ÿã phӕi hӧp vӟi Phòng C6KT – Công an tӍnh Bình
Ĉӏnh thu giӳ 8 khúc ngà voi nһng 17,6 kg ÿang ÿѭӧc vұn
chuyӇn trên mӝt xe côngtennѫ tҥi thành phӕ Quy 1hѫn
(H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙73/ENV).
%uQK'ѭѫQJ

Bѭӟc tiӃn mӟi trong nӛ lӵc chҩm dӭt nuôi nhӕt gҩu
tҥi Bình Dѭѫng
1gày 919, mӝt chӫ nuôi ÿã tӵ nguyӋn chuyӇn
giaR6 cá thӇ gҩu ngӵa (Ursus thibetanus) ÿѭӧc ÿăng
ký hӧp pháp ÿӃn Cѫ sӣ bҧo tӗn gҩu 1inh Bình cӫa tә
chӭc Four Paws. Chӫ gҩu ÿã quyӃt ÿӏnh chuyӇn giao
cá thӇ gҩu sau khi ÿѭӧc các thành viên trong Ĉoàn
công tác gҳn chíp gӗm ÿҥi diӋn chi cөc kiӇm lâm và tә
chӭc World $ninal Protection thuyӃt phөc vào tháng
419. 1ăm 17, chӫ nuôi cǊng ÿã chuyӇn giao 6
cá thӇ gҩu ngӵa khác ÿӃn Trung tâm Cӭu hӝ *ҩu ViӋt
1am tҥi Tam Ĉҧo. HiӋn cѫ sӣ vүn còn nuôi nhӕt 1 cá
thӇ gҩu (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙6/ENV).
Thu giӳ cá thӇ voӑc chà vá chân xám ÿһc hӳu sau
giao dӏch mua bán
1gày 119, Công an phѭӡng Phú Lӧi kiӇm tra
mӝt xe máy và thu giӳ 1 cá thӇ voӑc chà vá chân xám
(Pygathrix cinerea), hai ÿӕi tѭӧng ÿiӇu khiӇn xe khai
nhұn vӯa thӵc hiӋn giao dӏch mua bán cá thӇ này tӯ mӝt
ngѭӡi bán hàng trên Internet cách ÿó không lâu. Cá thӇ
voӑc này sau ÿó ÿѭӧc chuyӇn ÿӃn Trҥm bҧo tӗn ĈVH'
'ҫu TiӃng (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙7/ENV).
1gày 3119, sau khi tiӃp nhұn thông tin tӯ ngѭӡi
dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ ĈVH' cӫa E1V,
Chi cөc KiӇm lâm tӍnh Bình 'ѭѫng ÿã tӏch thu  cá
thӇ mèo rӯng (Prionailurus bengalensis) tӯ nhà mӝt
ngѭӡi dân. Cá thӇ mèo rӯng sau ÿó ÿã ÿѭӧc chuyӇn
giao ÿӃn Trҥm bҧo tӗn ĈVH' 'ҫu TiӃng (H͛ s˯ vͭ
vi͏c s͙9/ENV).

Công an tӍnh Bình Dѭѫng bҳt giӳ mӝt ÿӕi tѭӧng buôn
bán ĈVHD trên Internet
1gày 5719, Công an tӍnh Bình 'ѭѫng ÿã thu giӳ 1
móng hә (Panthera tigris) vàYzng tay ngà voi tӯ mӝt
ÿӕi tѭӧng quҧng cáo các sҧn phҭm ĈVH' trên mҥng xã
hӝi. Trѭӟc ÿó, E1V ÿã gӱi ÿӃn Công an tӍnh Bình 'ѭѫng
Hӗ sѫ vi phҥm vӅ ĈVH' trong ÿó bao gӗm các thông tin
vӅ ÿӕi tѭӧng cǊng nhѭ bҵng chӭng vi phҥm cӫa ÿӕi tѭӧng
này (H͛ s˯ vͭ vi͏cV͙56/ENV).
1gày 8119, sau khi tiӃp nhұn thông tin tӯ ngѭӡi
dân qua ÿѭӡng dây nóng bҧo vӋ ĈVH' cӫa E1V, Chi
cөc KiӇm lâm tӍnh Bình 'ѭѫng ÿã phӕi hӧp vӟi Công
an thành phӕ 'ƭ $n tӏch thu 1 cá thӇ vѭӧn ÿen má
vàng bӏ nuôi nhӕt tҥi mӝt quán cà phê trên ÿӏa bàn (H͛
s˯ vͭ vi͏c s͙75/ENV).
Ĉj1ҹQJ
1Jj\  Chi FөF .LӇP lâm thành SKӕ Ĉj
1ҹQJ NLӇP tra PӝW nhà hàng WҥL TXұQ &ҭP /Ӌ và
thu JLӳ  cá WKӇ chim hoang dã bao JӗP 13 cá
WKӇ chim cu gáy (Spiloppelia chinensis),  cá WKӇ
FXӕF QJӵF WUҳQJ(Amaurornis phoenicurus),  cá
WKӇ cu ngói (Streptopelia tranquebarica) và  cá
WKӇ chim cu xanh (Treron spp.). &Kӫ nhà hàng Eӏ
SKҥW hành chính  WULӋX ÿӗQJ và WҩW Fҧ các loài
chim sau ÿy ÿm ÿѭӧF WKҧ YӅ Wӵ nhiên (+͛ V˯ Yͭ YL͏F
V͙(19 
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1gày 199, Phòng C6MT – Công an thành phӕ
Ĉà 1ҹng ÿã tӏch thu mӝt bình rѭӧu chӭa 1 cá thӇ
tê tê tҥi mӝt hiӋu thuӕc y hӑc cә truyӅn. Hành vi vi
phҥm ÿã bӏ phát hiӋn trong quá trình E1V thӵc hiӋn
chiӃn dӏch tăng cѭӡng hiӋu quҧ xӱ lý vi phҥm vӅ tiêu
thө Ĉ9+'. Bình rѭӧu trên sau ÿó ÿã bӏ tiêu hӫy (H͛
s˯vͭvi͏cV͙52/ENV).

1gày 3119, sau khi nhұn ÿѭӧc thông tin vi
phҥm tӯ ngѭӡi dân qua ÿѭӡng dây nóng bҧo vӋ
Ĉ9H' cӫa E1V, Phòng C6MT – Công an thành
phӕ Ĉà 1ҹng ÿã Wӏch thu 1 bình rѭӧu chӭa 4 chi
gҩu bên trong và 1 bình rѭӧu rҳn tҥi mӝt quán hát
karaôkê. Chӫ quán khai báo (nhiӅu khҧ năng
không trung thӵc) ÿây là quà cӫa ông nӝi và chӍ ÿӇ
trѭng bày (H͛s˯vͭYL͏cs͙52/ENV).
ĈҳN/ҳN
1Jj\ 1 Phòng &60T – Công an WӍQK
ĈҳN /ҳN NLӇP tra FKӧ Ea 6~S và thu JLӳ 13 cá
WKӇ NǤ ÿj vân (Varanus bengalensis) Wӯ PӝW WLӇX
WKѭѫQJ Các cá WKӇ NǤ ÿj vân sau ÿy ÿѭӧF FKX\ӇQ
ÿӃQ Trung tâm &ӭX Kӝ 9ѭӡQ TXӕF gia &Kѭ Mom
Ray +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

1gày 4119, Phòng C6*T – Công an tӍnh Ĉҳk
Lҳk và Công an huyӋn Ea H’leo ÿã phát hiӋn và tӏch
thu  cá thӇ cҫy hѭѫng (Viverriculaindica) trên mӝt
xe khách. Các cá thӇ cҫy này sau ÿó ÿã bӏ tiêu hӫy, ÿӕi
Wѭӧng bӏ xӱ phҥt hành chính  ÿӗng (H͛s˯
vͭYL͏cs͙0/ENV).
1gày 8119, Ĉӝi C6*T huyӋn Krông B~k ÿã kiӇm
tra mӝt xe khách và phát hiӋn 34 kg thӏt nai (CervuV
unicolor). Toàn bӝ sӕ thӏt ÿã bӏ tiêu huӹ và ÿӕi Wѭӧng
bӏ xӱ phҥt hành chính 1 triӋu ÿӗng (H͛s˯vͭvi͏cs͙
0/ENV).
0өF ÿtFK WӕW QKѭQJ OҥL WK~F ÿҭ\ WuQK WUҥQJ
EX{QEiQĈ9+'
1gày 379, E1V nhұn ÿѭӧc tin báo tӯ mӝt
ngѭӡi dân vӅ viӋc muӕn chuyӇn giao 1 cá thӇ chà
vá chân ÿen (Pygathrixnigripes)sau khi mua cá
thӇ này. Cá thӇ chà vá chân ÿen ÿã ÿѭӧc chuyӇn
ÿӃn Trung tâm Cӭu hӝ Vѭӡn quӕc gia Cát Tiên
(H͛s˯vͭYL͏cs͙/ENV).
/ѭX ê 9LӋF làm WѭӣQJ QKѭ vô KҥL là mua
Ĉ9+' ÿӇ ³JLҧL FӭX´ trên WKӵF WӃ không FKӍ là
hành vi EҩW KӧS pháp mà còn WK~F ÿҭ\ tình WUҥQJ
VăQ EҳW các loài này. 7LӅQ WUҧ cho QJѭӡL bán OҥL
WUӵF WLӃS chi WUҧ cho các KRҥW ÿӝQJ VăQ EҳW và
QKӳQJ PҥQJ OѭӟL WӝL SKҥP ÿӇ cung FҩS Ĉ9+'
cho QJѭӡL tiêu dùng QKѭ EҥQ ĈӯQJ mua Ĉ9+'
ÿӇ ³JLҧL FӭX´ (19 NKX\ӃQ QJKӏ FӝQJ ÿӗQJ
thông báo hành vi nuôi QKӕW buôn bán Ĉ9+'
ÿӃQ Fѫ quan FKӭF QăQJ ÿӏD SKѭѫQJ KRһF ĈѭӡQJ
dây nóng PLӉQ phí EҧR YӋ Ĉ9'+ FӫD (19 


1gày 19, Ĉӝi C6*T huyӋn Krông B~k
ÿã kiӇm tra 1 chiӃc xe khách di chuyӇn hѭӟng
Kom Tum – Thành phӕ Hӗ Chí Minh và thu giӳ
mӝt thùng hàng chӭa 1 cá thӇ cҫy vòi hѭѫng ÿã
chӃt (Paradoxurushermaphroditus) và 1 cá thӇ
d~i (Rhizomyssimensis). Cѫ quan chӭc năng ÿã tiêu
hӫy các cá thӇ chӃt và bán các cá thӇ sӕng (H͛s˯vͭ
YL͏cs͙2/ENV).
1gày 19, Ĉӝi C6*T huyӋn Krông B~k ÿã
kiӇm tra mӝt hành khách và thu giӳ 8 cá thӇ khӍ
mһt ÿӓ ÿã chӃt. Cѫ quan chӭc năng ÿã tiêu hӫy các
cá thӇ này (H͛s˯vͭYL͏cs͙3/ENV).
1gày 819, Phòng C6*T – Công an tӍnh
Ĉҳk Lҳk Wӏch thu 1 cá thӇ cҫy mӵc (ArctictiV
binturong) ÿã chӃt, 1 cá thӇ cҫy vòi hѭѫng
(Paradoxurus hermaphroditus) ÿã chӃt, 3 cá thӇ
cheo cheo (Tragulusjavanicus)ÿã chӃt, 4 cá thӇ
d~i (Rhizomyssinensis)ÿã chӃt và các loài ĈVH'
khác. Các cá thӇ này ÿѭӧc giҩu trong các hӝp xӕp
ÿһt ӣ khoang hành lý xe khách ÿi Thành phӕ Hӗ Chí
Minh (H͛s˯vͭYL͏cs͙/ENV).

1gày 19, Phòng C6*T – Công an tӍnh Ĉҳk
Lҳk phӕi hӧp vӟi Công an thành phӕ Buôn Ma Thuӝt
ÿӇ kiӇm tra mӝt xe khách và Wӏch thu  kg vҧy tê tê.
Chӫ cӫa sӕ hàng trên ÿã bӏ bҳt khi cӕ gҳng bӓ trӕn (H͛
s˯vͭYL͏cs͙/ENV).
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Ngày 24/12/2019, Phòng CSGT – Công an tӍnh Ĉҳk
Lҳk ÿã kiӇm tra mӝt xe khách tuyӃn Ea Sup – Thành
phӕ Hӗ Chí Minh và thu giӳ 24 kg rҳn ráo thѭӡng (Ptyas
korros) còn Vӕng, 12 cá thӇ Vӕng, 02 cá thӇ chӗn bҥc má
Bҳc (Melogale moschata) ÿã chӃt, cùng 07 cá thӇ cҫy ÿã
chӃt ((H͛ s˯ vͭ vi͏cV͙662/ENV).

Ngày 26/7/2019, tӯ thông tin cӫa ngѭӡi dân qua Ĉѭӡng
dây nóng vӅ bҧo vӋ ĈVHD cӫa ENV, Hҥt kiӇm lâm Trҧng
Bom – Thӕng Nhҩt ÿã thu giӳ 02 cá thӇ chim săn mӗi tӯ
mӝt trҥm dӯng nghӍ. Các cá thӇ chim săn mӗi sau ÿó ÿã
ÿѭӧc thҧ vӅ tӵ nhiên (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙6/ENV).

Ngày 20/9/2019, 01 cá thӇ gҩu ngӵa (Ursus thibetanus)
trѭӟc ÿó bӏ nuôi nhӕt ӣ mӝt nhà dân tҥi huyӋn Long
Thành ÿã ÿѭӧc tӵ nguyӋn chuyӇn giao ÿӃn Cѫ sӣ bҧo
Ngày 23/8/2019, bҵng các nghiӋp vө ÿiӅu tra sau khi tӗn gҩu Ninh Bình cӫa tә chӭc Four Paws (H͛ s˯ vͭ vi͏c
nhұn ÿѭӧc thông tin thông qua Ĉѭӡng dây nóng vӅ s͙29/ENV).
bҧo vӋ ĈVHD cӫa ENV, Công an huyӋn Ĉҳk Mil ÿã
bҳt giӳ thành công mӝt ÿӕi tѭӧng chuyên bán ĈVHD
trên Internet và thu giӳ 04 cá thӇ cҫy (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙
62/ENV).
ĈҳN1{QJ

ĈiӋQBiêQ
Ngày 7/11/2019, Phòng CSMT – Công an tӍnh ĈiӋn
Biên ÿã tӏch thu 33 cá thӇ cҫy vòi mӕc (Paguma larvata)
ÿã chӃt, 02 cá thӇ khӍ mһt ÿӓ (Macaca arctoides) ÿã
chӃt, 02 cá thӇ mang Ҩn Ĉӝ (Muntiacus muntjak) ÿã
chӃt và 09 cá thӇ don (Atherurus macrourus), và 01 cá
thӇ cҫy vòi vӕc (Paguma larvata) còn sӕng tӯ mӝt xe ô Ngày 7/9/2019, bҵng các nghiӋp vө ÿiӅu tra vӟi sӵ hӛ trӧ
tô và mӝt xe khách. Hai ÿӕi tѭӧng ÿã bӏ bҳt giӳ (H͛ s˯ cӫa ENV, Công an huyӋn Xuân Lӝc ÿã phát hiӋn Wӏch thu
vͭ vi͏cV͙29/ENV).
02 cá thӇ rái cá vuӕt bé (Aonyx cinereus/Aonyx cinereal).
Các cá thӇ rái cá ÿã ÿѭӧc rao bán trên mҥng xã hӝi Facebook vӟi giá 9 triӋu ÿӗQg. Các cá thӇ rái cá sau ÿó ÿã
ÿѭӧc chuyӇn giao cho Vѭӡn quӕc gia Cát Tiên (H͛ s˯ vͭ
YL͏c s͙/ENV).
Ngày 19/9/2019, Công an KX\ӋQ 9ƭQK &ӱX WӏFK thu
01 cá WKӇ tê tê Java (Manis javanica) ÿm FKӃW Wӯ PӝW
QJѭӡL SKө Qӳ ÿLӅX NKLӇQ xe máy. Cá WKӇ tê tê sau ÿy
ÿmEӏWLrXKӫ\ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19).

Ngày 20/11/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc tin báo tӯ
ngѭӡi dân, chi cөc kiӇm lâm ÿã kiӇm tra mӝt xe tҧi
mà tài xӃ ngѭӡi ĈiӋn Biên ÿang ÿiӅu khiӇn trong tình
trҥng say xӍn và thu giӳ 01 cá thӇ tê tê Java (Manis
javanica) còn sӕng, 08 cá thӇ rùa ÿҫu to (Platysternon
megacephalum) còn sӕng, 35 kg thӏt sѫn dѭѫng và 23
kg xѭѫng ĈVHD. Tài xӃ ÿã bҳt giӳ và bӏ truy cӭu
trách nhiӋm hình sӵ (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙6/ENV).
ĈӗQJ1ai
Ngày 18/7/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc tin báo cӫa
ngѭӡi dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ ĈVHD cӫa
ENV, Hҥt KiӇm lâm huyӋn Xuân Lӝc ÿã tӏch thu 03
cá thӇ khӍ ÿuôi lӧn (Macaca leonina) và 01 cá thӇ
cao cát phѭѫng ÿông (Anthracoceros albirostris) tӯ
bӕn nhà thӡ khác nhau trên ÿӏa bàn. Các cá thӇ này
ÿѭӧc các giáo dân tһng cho nhà thӡ. Tҩt cҧ các cá thӇ
sau ÿó ÿã ÿѭӧc tái thҧ vӅ tӵ nhiên (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙
/9//20/ENV).
18 BҦN TIN Vӄ BҦO VӊĈӜNG VҰT HOANG DÃ - SӔ 1/2020

Ngày 5/10/2019, Hҥt KiӇm lâm Vѭӡn quӕc gia Cát
Tiên ÿã bҳt giӳ 04 thӧ săn và thu giӳ 01 cá thӇ rҳn
hә chúa (Ophiophagus hannah), 01 cá thӇ chӗn bҥc
má Nam (Melogale personata), 01 cá thӇ cҫy móc cua
(Herpestes urva), 01 cá thӇ cҫy lӓn tranh (Herpestes
javanicus auropunctatus) and 16 cá thӇ cheo cheo
(Tragulus javanicus). Mӝt trong sӕ các thӧ săn ÿã tӯng
bӏ xӱ phҥt hành chính 8 triӋu ÿӗng cho hành vi khai
thác rӯng trái phép (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙/ENV).
Ngày 3/11/2019, sau khi QKұQ ÿѭӧF tin báo Wӯ QJѭӡL
dân qua ĈѭӡQJ dây nóng EҧR YӋ Ĉ9+' FӫD ENV,
Công an KX\ӋQ Long Thành ÿm WӏFK thu 02 cá WKӇ don
(Atherrurus macrourus) và 01 cá WKӇ UҳQ WҥL PӝW nhà
hàng. &Kӫ nhà hàng sau ÿy ÿm Eӏ [ӱ SKҥW 20 WULӋX
ÿӗQJ và các cá WKӇ Ĉ9+' ÿѭӧF WKҧ YӅ UӯQJ WҥL Khu
EҧR WӗQ thiên nhiên – YăQ hóa ĈӗQJ Nai KX\ӋQ 9ƭQK
&ӱX  TUѭӟF ÿy ENV ÿm QKұQ ÿѭӧF hình ҧQK ÿҫX EӃS
FӫD nhà hàng YӟL 01 cá WKӇ tê tê ÿm FKӃW WҥL EӃS nhà
hàng ÿăQJ WҧL trên Facebook cá nhân FӫD QJѭӡL này.
ĈҫX EӃS này sau ÿy ÿm xóa bài ÿăQJ và QJKӍ YLӋF WҥL
nhà hàng +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 .

Ngày 19/12/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc tin báo cӫa ngѭӡi
dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ Ĉ9+D cӫa ENV, Hҥt
KLӇm lâm thành phӕ Biên Hòa ÿã WӏFh thu 07 cá thӇ khӍ bӏ
nuôi QKӕt Wҥi mӝt hӗ bѫL. Các cá thӇ này sau ÿó ÿã ÿѭӧc
thҧ vӅ Khu bҧo tӗn thiên nhiên – văn hóa ĈӗQg Nai (H͛
s˯vͭYL͏Fs͙/ENV).
Gia Lai
Ngày 4/12/2019, Chi cөc Quҧn lý thӏ trѭӡng Gia Lai
ÿã SKӕi hӧp vӟi Công an huyӋn Ĉҳk Ĉoa và Hҥt kiӇm
kLӇm lâm huyӋn Ĉҳk Ĉoa kLӇm tra mӝt nhà hàng trên
ÿӏa bàn và thu giӳ 02 cá thӇ rҳn hә mang (Najaatra)
còn sӕQJ, 01 cá thӇ Fҫy vòi hѭѫng (ParadoxuruV
hermaphroditus) còn sӕQg và 126 kg thӏt Ĉ9+D. Các
cá thӇ sӕQg sau ÿó ÿѭӧc thҧ vӅ rӯng và thӏt Ĉ9HD
bӏ tiêu hӫy. Chӫ nhà hàng bӏ xӱ phҥt hành chính
ÿӗQJ (H͛s˯vͭYL͏Fs͙/ENV).
Ngày 21/12/2019, Phòng CSMT – Công an WӍnh Gia
Lai ÿã kLӇm tra mӝt xe Wҧi Wҥi mӝt bӃn xe ӣ Thành phӕ
Pleiku và phát hLӋn 95,5 kg rùa ÿҩt Sê-pôn (&\FOemyV
WFheponensis), 155,5 kg rҳn ráo trâu (PtyasmuFosus)
và 01 cá thӇ rҳn ráo thѭӡng (Ptyaskorros) (H͛s˯vͭ
YL͏Fs͙/ENV).
Hà Nӝi
Thu giӳ ngà voi tҥi “ÿiӇm nóng” Nhӏ Khê
Ngày 30/7/2019, Phòng CSMT SKӕi hӧp vӟi Phòng
&ҧnh sát ÿLӅu tra – Công an thành phӕ Hà Nӝi ÿã thu
giӳ 17,6 kg ngà voi tӯ mӝt Fӱa hàng Oѭu nLӋm Wҥi làng
Nhӏ Khê huyӋn Thѭӡng Tín – ÿLӇm nóng buôn bán ngà
voi và sӯng tê giác Wҥi VLӋt Nam (H͛ s˯ vͭ YL͏F s͙
/ENV).

BҳWgiӳÿӕi tѭӧng buôn bán túiPұWJҩu
Ngày 7/8/2019, bҵng các biӋn pháp nghiӋp vө ÿiӅu tra
vӟi sӵ hӛ trӧ cӫa ENV, Ĉӝi CSMT – Công an quұn Nam
Tӯ Liêm ÿã phát hiӋn mӝt ÿӕi Wѭӧng buôn bán trái phép
04 túi Pұt gҩu trên Internet. Các ÿӕi Wѭӧng ÿã rao bán
túLPұt gҩu gLҧ ÿѭӧFcho có QJXӗn gӕc tӯ Nga vӟLPӭc
giá 9 triӋu ÿӗQg/100gam (H͛s˯vͭYL͏Fs͙(NV).

Ngày 15/8/2019, Ĉӝi CSKT phӕi hӧp vӟi Ĉӝi CSMT –
Công an quұn Nam Tӯ Liêm ÿã thu giӳ 08 cá thӇ gà tiӅn
Pһt vàng (PoOypOHFtronbiFaOFaratum) Wҥi mӝt xe khách
ӣ bӃn xe Mӻ Ĉình ÿӃn tӯ ĈiӋn Biên. Phө lái ÿã thӯa
nhұn ÿѭӧc thuê ÿӇ vұn chuyӇn trái phép sӕ Ĉ9+D này.
Chӫ cӫa sӕ hàng trên sau ÿó ÿã ÿѭӧc xác ÿӏnh và các cѫ
quan chӭc năng ÿang hoàn thiӋn hӗ sѫ ÿӇ truy cӭu trách
nhLӋmÿӕi Wѭӧng này +͛s˯vͭYL͏FV͙0/ENV).

Cá WKӇ Kә ÿѭӧF YұQ FKX\ӇQ Wӯ Lào Eӏ thu JLӳ WҥL
+j1ӝL
Ngày 20/9/2019, Ĉӝi CSKT – Công an quұn Hoàn
KLӃm ÿã phát hiӋn và Wӏch thu mӝt cá thӇ hә con ÿ{ng
lҥnh nһng 6 kg tӯ mӝt ÿӕi Wѭӧng khai nhұn ÿѭӧc thuê
ÿӇ vұn chuyӇn cá thӇ hә trên ÿӃn mӝt ÿӏa ÿLӇm chѭa xác
Giҩy phép bӏ vô hiӋu trong vө án liên quan ÿӃn ĈVHD ÿӏnh. Cá thӇ hә ÿѭӧc cѫ quan chӭc năng nghi ngӡ có
QJXӗn gӕc tӯ Lào ÿã ÿѭӧc chuyӇn giao ÿӃn Bҧo tàng
tҥi Hà Nӝi
Ngày 20/8/2019, Phòng CSMT SKӕi hӧp vӟi &ҧnh sát thiên nhiên VLӋt Nam (+͛s˯vͭYL͏FV͙0/ENV).
ÿLӅu tra – Công an thành phӕ Hà Nӝi bҳt giӳ mӝt ÿӕi
Wѭӧng tàng trӳ 261g sӯng tê giác Wҥi khu vӵc ký gӱi hàng
hóa tKXӝc mӝt công ty vұn Wҧi xe khách. Ngay sau phát
hLӋn ban ÿҫu, cѫ quan chӭc năng phát hLӋn thêm 351gam
sӯng tê giác và hѫn 28 kg ngà voi. Vӧ cӫa ÿӕi Wѭӧng và
ba ngѭӡi có liên quan cǊQg ÿã bӏ bҳt gLӳ. Mӝt trong sӕ các
ÿӕi Wѭӧng ÿã xuҩt trình gLҩy phép CITES nhұp khҭu cho
sӕ sӯng tê giác tang vұW. Tuy nhiên, gLҩy phép này không
ÿѭӧc công nhұn do không Wѭѫng thích vӟi sӕ tang vұt nói
trên (H͛s˯vͭYL͏Fs͙/ENV).

Ngày 3/10/2019, Chi FөF .LӇP lâm thành SKӕ Hà
1ӝL SKӕL KӧS YӟL Công an 3KѭӡQJ ĈӗQJ Xuân ÿm
phát KLӋQ và WӏFK thu 01 cá WKӇ beo OӱD &DWRSXPD
WHPPLQFNLL WҥL nhà PӝW QJѭӡL dân trên ÿӏD bàn TXұQ
Hoàn .LӃP Cá WKӇ trên sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ
Trung tâm &ӭX Kӝ Ĉ9+' Hà 1ӝL (+͛V˯YͭYL͏FV͙
(19).
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Ngày 6/11/2019, 01 cá thӇ Gҩu ngӵa (Ursus thibetanus)
ÿã ÿѭӧc chuyӇn giao ÿӃn Trung tâm Cӭu hӝ gҩu ViӋt
Nam thuӝc Vѭӡn quӕc gia Tam Ĉҧo. Theo thông tin
tӯ Trung tâm, cá thӇ gҩu ÿã bӏ nuôi nhӕt tҥi trѭӡng dҥy
xiӃc trong khoҧng 10 năm dù không ÿѭӧc ÿăng ký hay
gҳn chíp quҧn lý. Ngày 4/11/2019, 04 cá thӇ khӍ vàng
(Macaca mulatta) bӏ nuôi nhӕt tҥi trѭӡng này cǊng ÿã
ÿѭӧc chuyӇn giao ÿӃn Trung tâm Cӭu hӝ ĈVHD Hà Nӝi
(H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙15267/ENV).
Sӯng tê giác tӯ Angola bӏ tӏch thu tҥi sân bay Nӝi Bài
Ngày 7/11/2019, Chi FөF +ҧL quan sân bay 1ӝL Bài
SKӕL KӧS YӟL Phòng CSKT – Công an thành SKӕ Hà
1ӝL ÿm WӏFK thu 1,86 kg VӯQJ tê giác trong hành lý
xách tay FӫD PӝW hành khách trên FKX\ӃQ bay Wӯ
Angola (+͛V˯YͭYL͏FV͙(19).

Tӏch thu sҧn phҭm chӃ tác tӯ ngà voi tӯ mӝt hành
khách di chuyӇn tӯ Nhұt Bҧn
Ngày 9/11/2019, Phòng CSKT – Công an thành phӕ Hà
Nӝi phӕi hӧp vӟi Hҧi quan sân bay Nӝi Bài phát hiӋn 07
bӭc tѭӧng ngà voi ÿѭӧc giҩu trong hành lý xách tay cӫa
mӝt nam hành khách trên chuyӃn bay tӯ Nhұt Bҧn ÿӃn
Hà Nӝi (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙152/ENV).
Ngày 9/12/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc nhiӅu thông tin tӯ
ngѭӡi dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ ĈVHD cӫa ENV
vӅ viӋc 01 cá thӇ khӍ ÿuôi lӧn thҧ rông gҫn Ĉҥi sӭ quán
Ĉӭc, Chi cөc KiӇm lâm thành phӕ Hà Nӝi phӕi hӧp vӟi
Trung tâm Cӭu hӝ ĈVHD Hà Nӝi ÿã bҳt cá thӇ khӍ và
ÿѭa ÿӃn Trung tâm Cӭu hӝ ĈVHD Hà Nӝi trong cùng
ngày (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙1554/ENV).
Hà Nӝi bҳt giӳ thêm mӝt ÿӕi tѭӧng buôn bán tê tê
Ngày 16/12/2019, sau quá trình xӱ lý thông tin ÿѭӧc
ngѭӡi dân thông báo qua Ĉѭӡng dây nóng vӅ bҧo vӋ
ĈVHD cӫa ENV, Cөc CSMT – Bӝ Công an phӕi hӧp
vӟi Ĉӝi CSMT – Công an quұn Hai Bà Trѭng ÿã bҳt
giӳ hai ÿӕi tѭӧng và tӏch thu 13 cá thӇ tê tê Java (Manis
javanica) còn sӕng vӟi tәng khӕi lѭӧng 52,5 kg. Trong
ÿó, 09 cá thӇ tê tê ÿã ÿѭӧc phát hiӋn khi ÿang vұn chuyӇn
bҵng xe ô tô, và 04 cá thӇ ÿѭӧc tìm thҩy tҥi nhà ÿӕi tѭӧng
sau ÿó (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙1557/ENV).
NhiӅu tө ÿiӇm bӏ triӋt phá tҥi “ÿiӇm nóng” Nhӏ Khê
Ngày 16/12/2019, Phòng CSMT – Công an thành phӕ
Hà Nӝi ÿã tӏch thu 251 kg ngà voi tҥi 3 ngôi nhà ӣ
làng Nhӏ Khê, nѫi vӕn nәi tiӃng là ÿiӇm nóng cӫa nҥn
buôn bán ngà voi tҥi ViӋt Nam. Các cѫ quan chӭc năng
cǊng ÿã tұp trung nhiӅu nguӗn lӵc ÿӇ xӱ lý tình trҥng
vi phҥm vӅ ĈVHD tҥi ÿӏa bàn này trong nhӳng năm
gҫn ÿây (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙15622/15677/15678/ENV).
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Hà 7ƭQK
7KXJLӳFiWKӇWrWrFyQJXӗQJӕFWӯ/jR
Ngày 29/7/2019, Phòng CSKT – Công an WӍQK Hà 7ƭQK
SKӕL KӧS YӟL Công an KX\ӋQ +ѭѫQJ 6ѫQ ÿm thu JLӳ 30
cá WKӇ tê tê Java (Manis javanica) còn VӕQJ trên PӝW xe
khách YӯD Wӯ Lào qua &ӱD NKҭX &ҫX Treo ÿӇ ÿL YӅ WKӏ
xã Tây 6ѫQ Hai ngày sau, Fѫ quan FKӭF QăQJ phát KLӋQ
thêm 17 cá WKӇ tê tê ÿ{QJ OҥQK ÿѭӧF JLҩX trên xe này
WURQJNKXYӵFWҥPJLӳ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
Tái thҧ 01 cá thӇ cò mӓ thìa vӅ Vѭӡn quӕc gia
Xuân Thӫy
Ngày 10/11/2019, Chi FөF .LӇP lâm WӍQK Hà 7ƭQK ÿm
WLӃS QKұQ ÿѭӧF 01 cá WKӇ cò Pӓ thìa (Platalea minor) Wӯ
PӝW QJѭӡL dân và ÿm FKX\ӇQ giao cá WKӇ này cho 9ѭӡQ
TXӕF gia 9Ǌ Quang. Ngày 25/11/2019, ENV ÿm Kӛ WUӧ
ÿLӅX SKӕL KRҥW ÿӝQJ FKX\ӇQ giao cá WKӇ này. Cá WKӇ này
ÿm QKұS ÿjQ 30 cá WKӇ cò Pӓ thìa WҥL 9ѭӡQ TXӕF gia
;XkQ7Kӫ\ +ӗVѫYөYLӋFVӕ(19 
7ӏFKWKXFiFFiWKӇKәFRQWҥL+j 7ƭQK
Ngày 18/11/2019, OӵF OѭӧQJ &ҧQK sát Fѫ ÿӝQJ – Công
an WӍQK Hà 7ƭQK SKӕL KӧS YӟL CSKT WӍQK Hà 7ƭQK ÿm
phát KLӋQ 02 cá WKӇ Kә con còn VӕQJ ÿѭӧF hai ÿӕL WѭӧQJ
YұQ FKX\ӇQ EҵQJ xe máy không có ELӇQ NLӇP soát.
Ngay khi phát KLӋQ Fѫ quan FKӭF QăQJ các ÿӕL WѭӧQJ
ÿm Eӓ OҥL các cá WKӇ Kә trên ÿѭӡQJ và Eӓ WUӕQ Các cá
WKӇ này ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ giao WӟL 9ѭӡQ TXӕF gia Pù Mát
(+͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
Tӏch thu cá thӇJҩXQgӵa ÿѭӧc vұn chuyӇn bҵng taxi
Ngày 10/12/2019, Phòng CSMT – Công an tӍnh Hà Tƭnh
phӕi hӧp vӟi Công an huyӋn Can Lӝc ÿã bҳt giӳ mӝt ÿӕi
tѭӧng và tӏch thu 01 cá thӇ gҩu ngӵa (Ursus thibetanus)
nһng 140 kg bӏ vұn chuyӇn trái phép bҵng taxi tӯ Hà Tƭnh
tӟi NghӋ An. Cá thӇ gҩu này ngay sau ÿó ÿã ÿѭӧc chuyӇn
giao vӅ Cѫ sӣ bҧo tӗn gҩu Ninh Bình cӫa Tә chӭc Four
Paws (H͛ s˯ vͭ vi͏cV͙ 15570/ENV).
+ҧL3KzQJ
Ngày 18/11/2019, sau khi WLӃS QKұQ thông tin Wӯ ENV,
Phòng CSMT – Công an thành SKӕ +ҧL Phòng ÿm WӏFK
thu PӝW bình UѭӧX ngâm chi JҩX WҥL PӝW nhà hàng. &Kӫ
nhà hàng khai ÿѭӧF PӝW QJѭӡL EҥQ WһQJ bình UѭӧX Wӯ
QăPWUѭӟF +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

7KjQKSKӕ+ӗ&Kt0LQK
0D\ PҳQ cho ÿӕL WѭӧQJ UDR bán Ĉ9+' trên
,QWHUQHWYuEiQVҧQSKҭPJLҧ
Ngày 7/6/2019, sau khi WLӃS QKұQ +ӗ Vѫ vi SKҥP YӅ
Ĉ9+' do ENV cung FҩS Công an 4XұQ 8 Thành
SKӕ +ӗ Chí Minh ÿm WӏFK thu 07 nanh nghi là nanh
OӧQ UӯQJ và ba móng nghi là móng JҩX Wӯ PӝW WLӋP
trang VӭF FӫD PӝW ÿӕL WѭӧQJ rao bán VҧQ SKҭP
Ĉ9+' trên Internet. Sau quá trình xác minh, các
tang YұW ÿѭӧF xác ÿӏQK là JLҧ 7UѭӟF ÿy ÿӕL WѭӧQJ
ÿm TXҧQJ cáo Vӕ OѭӧQJ OӟQ móng Kә móng JҩX và
các VҧQ SKҭP ngà voi trên Internet. Các ÿѭӡQJ GүQ
vi SKҥP ÿm Eӏ Jӥ Eӓ trên Internet (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19).

Ngày 1/11/2019, sau khi tiӃp nhұn thông tin tӯ ngѭӡi
dân qua Ĉѭӡng dây nóng vӅ bҧo vӋ ĈVHD cӫa ENV,
Chi cөc KiӇm lâm Thành phӕ Hӗ Chí Minh ÿã tӏch
thu 02 cá thӇ cheo cheo (Tragulus javanicus) tҥi mӝt
nhà hàng ӣ quұn Gò Vҩp. Chӫ nhà hàng sau ÿó ÿã bӏ
phҥt 10 triӋu ÿӗng và các cá thӇ trên ÿã ÿѭӧc chuyӇn
giao vӅ Trҥm Cӭu hӝ ĈVHD Cӫ Chi (H͛ s˯ vͭ vi͏c
s͙3/ENV).

Ngày 20/8/2019, sau khi WLӃp nhұn thông tin vi phҥm
qua Ĉѭӡng dây nóng vӅ bҧo vӋ Ĉ9+D cӫa ENV,
Ĉӝi kLӇm lâm cѫ ÿӝQg – Chi cөc KLӇm lâm Thành
phӕ Hӗ Chí Minh ÿã WӏFh thu 01 cá thӇ dù dì Nepal
(Bubo nipalensis) Wҥi mӝt Fӱa hàng cà phê. Cá thӇ
này sau ÿó ÿã ÿѭӧc chuyӇn giao ÿӃn Trҥm &ӭu hӝ
Ĉ9+D CӫChi (H͛ s˯ vͭYL͏F s͙/ENV).

Ngày 2/11/2019, lӵc lѭӧng hҧi quan sân bay Tân
Sѫn Nhҩt thu giӳ 1,8 kg ngà voi châu Á (Elephas
maximus) và 22,5 kg gӛ trҫm hѭѫng ÿѭӧc giҩu
trong va li cӫa mӝt ngѭӡi ViӋt Nam trong chuyӃn
bay tӯ Băng Cӕc vӅ ViӋt Nam (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙
68/ENV).

Thu JLӳ 02 cá thӇ vѭӧn tҥL mӝt quán cà phê ӣ
Thành phӕ +ӗ &ht 0Lnh
Ngày 27/8/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc tin báo tӯ ngѭӡi
dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ ĈVHD cӫa ENV,
Phòng CSMT – Công an Thành phӕ Hӗ Chí Minh
ÿã tӏch thu 02 cá thӇ vѭӧn ÿen má vàng (Nomascus
gabriellae) tӯ mӝt quán cà phê tҥi huyӋn Bình
Chánh (H͛ s˯ vͭ vi͏c s͙07/ENV).

Ngày 18/11/2019, Chi cөc KiӇm lâm Thành phӕ
Hӗ Chí Minh ÿã tӏch thu 01 cá thӇ diӅu hâu (Milvus
migrans) ÿѭӧc nuôi trѭӟc cӱa mӝt nhà hàng. Trѭӟc
ÿyYLSKҥPÿѭӧFWK{QJEiRÿӃn ĈѭӡQJGk\Qóng
bҧo vӋ ĈVHD cӫa ENV tӯ rҩt nhiӅu ngѭӡi dân, thұm
chí cҧ ngѭӡi nѭӟc ngoài. Ĉӕi tѭӧng trên là mӝt thành
viên cӫa hӝi nhóm nhӳng ngѭӡi thích huҩn luyӋn
chim trên mҥng xã hӝi. Sau khi tӏch thu cá thӇ chim,
các cѫ quan cǊng ÿã cҧnh cáo ÿӕi tѭӧng vӅ viӋc nuôi
nhӕt trái phép ĈVHD. Cá thӇ trên sau ÿó ÿã ÿѭӧc
chuyӇn tӟi Trҥm Cӭu hӝ ĈVHD Cӫ Chi (H͛ s˯ vͭ
vi͏c s͙/ENV).
Kon Tum

“BUÔN BÁN Ĉ9+',
&Á&BӜP+ҰN &ѪT+ӆ9À
SҦN P+Ҭ0TӮ&+ÚNG
LÀ 9I P+Ҥ0P+ÁP LUҰT”

Ngày 4/12/2019, OӵF OѭӧQJ biên phòng &ӱD NKҭX
%ӡ Y ÿm NLӇP tra PӝW xe WҧL và thu JLӳ 01 cá WKӇ tê
tê còn VӕQJ 01 cá WKӇ Fҫ\ còn VӕQJ 02 cá WKӇ cheo
cheo ÿm FKӃW 01 cá WKӇ nai ÿm FKӃW 01 cá WKӇ Fҫ\
ÿm FKӃW 01 cá WKӇ NKӍ ÿm FKӃW và 01 cá WKӇ OӧQ UӯQJ
(Sus scrofa) ÿm FKӃW Các cá WKӇ VӕQJ sau ÿy ÿm
ÿѭӧF FKX\ӇQ giao ÿӃQ 9ѭӡQ TXӕF gia Cúc 3KѭѫQJ
(+͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
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/kPĈӗQJ
Ngày 13/6/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc tin báo tӯ ngѭӡi
dân, Ĉӝi CSKT – Công an huyӋn Di Linh ÿã thu giӳ
01 cá thӇ tê tê Java (Manis javanica) còn VӕQJ, 01
cá thӇ rҳQKә chúa (Ophiophagus Hannah) czQVӕQg,
và 01 cá thӇ nhím ÿã chӃt tӯ hai ÿӕi Wѭӧng ÿang vұn
chuyӇn. Các cá thӇ tê tê và rҳn hә mang sau ÿó ÿã
ÿѭӧc thҧ vӅ tӵ nhiên, cá thӇ nhím chӃt ÿã bӏ tiêu hӫy
(+͛s˯ vͭ YL͏cV͙/ENV).

Ngày 17/9/2019, EҵQJ các QJKLӋS Yө ÿLӅX tra
YӟL Vӵ Kӛ WUӧ FӫD ENV, ĈӝL CSMT – Công an
KX\ӋQ Lâm Hà ÿm WӏFK thu PӝW bình UѭӧX FKӭD
hai tay YRӑF và 200 gam cao [ѭѫQJ YRӑF Bình
UѭӧX tay YRӑF và các VҧQ SKҭP Ĉ9+' khác ÿm
ÿѭӧF rao bán trên Facebook YӟL giá 1,5 WULӋX
ÿӗQJ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19).

Ngày 23/7/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc thông tin tӯ ngѭӡi
dân qua Ĉѭӡng dây nóng vӅ bҧo vӋ Ĉ9+D cӫa ENV,
Công an thành phӕ %ҧo Lӝc ÿã thu giӳ 06 vòng ngà,
13 nhүn ngà, 01 nanh Oӧn rӯng, 02 móng gҩu và 05
móng Ĉ9+D ÿѭӧc Eӑc bҥc Wҥi mӝt Fӱa hàng trang
sӭF. Công an ÿã Wҥm thӡi thu giӳ gLҩy phép kinh doanh
cӫa cѫ sӣ này ÿӇ chӡ kӃt quҧ giám ÿӏnh các sҧn phҭm
trên (H͛ s˯ vͭYL͏F s͙/ENV).

Ngày 24/7/2019, sau khi nhұn ÿѭӧc thông tin tӯ ngѭӡi
dân qua Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ Ĉ9+D cӫa ENV,
Công an thành phӕ %ҧo Lӝc ÿã thu giӳ hai móng nghi
là móng gҩu tӯ mӝt Fӱa hàng trang sӭc trên ÿӏa bàn
(H͛ s˯ vͭYL͏F s͙/ENV).

Ngày 4/10/2019, Công an KX\ӋQ ĈӭF TUӑQJ ÿm
NLӇP tra PӝW Fѫ Vӣ kinh doanh và phát KLӋQ 02
cá WKӇ YRӑF chà vá chân ÿHQ còn VӕQJ trong sân
sau. Hai ÿӕL WѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ ÿm tìm cách WUӕQ
thoát ngay khi phát KLӋQ Fѫ quan FKӭF QăQJ
&ѫ quan FKӭFQăQJ sau ÿy ÿm NLӇPWUDWӫ ÿ{QJ
và phát KLӋQ 01 cá WKӇ YRӑF chà vá chân ÿHQ
(Pygathrix nigripes) ÿm FKӃW và 04 cá WKӇ NKӍ
ÿX{L OӧQ (Macaca leonine). &Kӫ Fѫ Vӣ kinh
doanh khai báo không ELӃW hai ÿӕL WѭӧQJ ÿm Eӓ
WUӕQ 1JѭӡL này sau ÿy YүQ Eӏ EҳW (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19).

Ngày 19/8/2019, sau khi WLӃp nhұn thông tin tӯ mӝt
quân nhân Wӟi Ĉѭӡng dây nóng bҧo vӋ Ĉ9+D cӫa
ENV, Chi cөc KLӇm lâm WӍnh Lâm ĈӗQg ÿã tiӃp
nhұn 01 cá thӇ tê tê (Manis javanica). Cá thӇ tê tê
ÿѭӧc tìm thҩy trong vѭӡn Wҥi doanh trҥi quân ÿӝi cӫa
quân nhân này. Cá thӇ này và ngay sau ÿó ÿã chuyӇn
giao ÿӃn Vѭӡn TXӕc gia Cát Tiên (H͛ s˯ vͭ YL͏c s͙ Ngày 20/12/2019, Công an KX\ӋQ ĈӭF TUӑQJ
/ENV).
ÿm NLӇP tra và thu JLӳ 02 cá WKӇ YRӑF chà vá
chân ÿHQ (Pygathrix nigripes) ÿm FKӃW trong Wӫ
ÿ{QJ PӝW nhà dân. &Kӫ nhà sau ÿy ÿm Eӏ EҳW
(+͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
/ҥQJ6ѫQ

Ngày 29/10/2019, Phòng CSGT Công an WӍQK
/ҥQJ 6ѫQ ÿm NLӇP tra 01 FKLӃF xe ô tô KѭӟQJ ÿL
Cao %ҵQJ – Thái Nguyên và thu JLӳ 01 cá WKӇ
cu li OӟQ (Nycticebus bengalensis) còn VӕQJ. Cá
WKӇ này sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ giao ÿӃQ Trung
tâm &ӭX Kӝ Linh WUѭӣQJ nguy FҩS (EPRC) WҥL
9ѭӡQ TXӕF gia Cúc 3KѭѫQJ (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19).
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Ngày 21/12/2019, sau 10 km truy ÿXәi ÿӕi Wѭӧng,
Phòng CSGT – Công an WӍnh /ҥng Sѫn ÿã kLӇm tra
mӝt xe ô tô và thu giӳ 300 cá thӇ chim dҥ oanh và
75 cá thӇ chim khѭӟu. Trong 375 cá thӇ trên, có
260 cá thӇ chim dҥ oanh và 45 cá thӇ chim khѭӟu
chӃt ÿã ÿѭӧc tiêu hӫy. Ĉӕi Wѭӧng bӏ xӱ phҥt vi
phҥm hành chính 20 trLӋu ÿӗQg (H͛ s˯ vͭ YL͏c s͙
15633/ENV).
1JKӋ An
Ngày 6/9/2019, Công an KX\ӋQ 'LӉQ Châu
ÿm NLӇP tra PӝW nhà dân và thu JLӳ 01 cá WKӇ
cáo OӱD (Vulpes vulpes) và 01 cá WKӇ mèo UӯQJ
(Prionailurus bengalensis). Các cá WKӇ trên sau ÿy
ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ giao ÿӃQ 9ѭӡQ TXӕF gia Pù Mát
(+͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
7KXJLӳFiFFiWKӇYѭӧQWҥL1JKӋ An
Ngày 30/7/2019, sau khi QKұQ ÿѭӧF thông báo
FӫD QJѭӡL dân WӟL ĈѭӡQJ dây nóng EҧR YӋ Ĉ9+'
FӫD ENV, CSMT – Công an WӍQK 1JKӋ An ÿm
WӏFK thu 02 cá WKӇ YѭӧQ ÿHQ má WUҳQJ(Nomascus
(Hylobates) leucogenys) Wӯ hai nhà dân. 02 cá WKӇ
này sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ giao ÿӃQ Trung tâm
&ӭX Kӝ WKXӝF 9ѭӡQ TXӕF gia Pù Mát +͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19 

Ngày 18/12/2019, Công an KX\ӋQ Thanh &KѭѫQJ
ÿm NLӇP tra và EҳW JLӳ PӝW ÿӕL WѭӧQJ thu JLӳ 01
cá WKӇ NKӍ còn VӕQJ 03 cá WKӇ NKӍ ÿm FKӃW 03 cá
WKӇ Fҫ\ ÿm FKӃW 02 cá WKӇ WUăQ và 20 cá WKӇ dúi
còn VӕQJ Các cá WKӇ NKӍ còn VӕQJ sau ÿy ÿm ÿѭӧF
FKX\ӇQ giao ÿӃQ 9ѭӡQ TXӕF gia Pù Mát. Các cá
WKӇ ÿm FKӃW ÿѭӧF OѭX JLӳ WҥL WUө Vӣ Công an KX\ӋQ
Thanh &KѭѫQJ ÿӇ SKөF Yө công tác giám ÿӏQK loài
(+͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
Ngày 20/12/2019, Công an KX\ӋQ 'LӉQ Châu ÿm
NLӇP tra PӝW xe khách và EҳW JLӳ hai ÿӕL WѭӧQJ YӟL
tang YұW 08 cá WKӇ tê tê trong các KӝS các-tông. Các
cá WKӇ tê tê sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ Trung tâm
&ӭX Kӝ WKXӝF 9ѭӡQ TXӕF gia Pù Mát (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19).
Ninh Bình
Ngày 11/7/2019, Phòng CSKT – Công an tӍnh Ninh
Bình ÿã thu giӳ 0,83 kg sӯng tê giác tӯ mӝt chLӃc taxi
ngoài mӝt khách sҥn Wҥi huyӋn Gia ViӉn. Ĉӕi Wѭӧng
ÿã di chuyӇn bҵng taxi ÿӃn khách sҥn vӟi mөc ÿích
bán mҭu sӯng tê này cho mӝt vӏ khách (chѭa xác ÿӏnh
ÿѭӧc danh tính) lѭu trú Wҥi khách sҥn. Sau ÿy, cѫ quan
chӭc năng ÿã kLӇm tra nhà cӫa ÿӕi Wѭӧng và phát hiӋn
sҧn phҭm nghi là cao xѭѫng cӫa Ĉ9+D (H͛ s˯ vͭ
YL͏cV͙/ENV).
Ngày 30/8/2019, Công an huyӋn Yên Mô ÿã WӏFh thu
01 cá thӇ cu li nhӓ (Nycticebus pygmaeus) Wҥi nhà dân
Wҥi Ninh Bình. Cá thӇ cu li sau ÿó ÿã chuyӇn ÿӃn EPRC.
Theo cѫ quan chӭc năng, ÿӕi Wѭӧng ÿã bӓ trӕn và ÿang
bӏ truy nã (H͛ s˯ vͭYL͏F s͙/ENV)

Ngày 11/11/2019, Phòng CSGT – Công an WӍnh
NghӋ An SKӕi hӧp vӟi Công an huyӋn DLӉn Châu
ÿã thu giӳ 01 cá thӇ cu li còn sӕQg ÿang bӏ vұn
chuyӇn trái phép. Ĉӕi Wѭӧng khai nhұn ÿã mua cá
thӇ cu li vӟi giá 200.000 ÿӗQg và có ý ÿӏnh bán lҥi
vӟi giá 1 trLӋu ÿӗQg (H͛ s˯ vͭ YL͏c s͙ /ENV).
Ngày 21/11/2019, Phòng CSGT SKӕL KӧS YӟL
Công an KX\ӋQ 'LӉQ Châu thu JLӳ 19 cá WKӇ rái
cá PӟL sinh Wӯ PӝW SKѭѫQJ WLӋQ có GҩX KLӋX NKҧ
nghi. Lái xe quê ӣ +ѭѫQJ 6ѫQ (Hà 7ƭQK khai báo
các cá WKӇ rái cá QKLӅX NKҧ QăQJ có QJXӗQ JӕF
Wӯ Lào. 15 cá WKӇ rái cá còn VӕQJ sau ÿy ÿm ÿѭӧF
FKX\ӇQ giao ÿӃQ Trung tâm &ӭX Kӝ 9ѭӡQ TXӕF
gia Pù Mát (+͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
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4XҧQJ%uQK

4XҧQJ1LQK

Ngày 17/9/2019, +ҥW .LӇP OkP 9ѭӡQ TXӕF gia
3KRQJ Nha .ҿ %jQJ ÿm WӏFK WKX 01 Fi WKӇ VѫQ
GѭѫQJ (Naemorhedus sumatraensis) ÿm FKӃW 01 Fi
WKӇ Fҫ\ vòi PӕF (Paguma larvata) ÿm FKӃW 01 Fi
WKӇ Fҫ\ vòi KѭѫQJ (Paradoxurus hermaphroditus)
ÿm FKӃW EӕQ FRQ dao và 162 [tFK xe ÿҥS ÿѭӧF GQJ
ÿӇ OjP Eүy. 0ӝW ÿӕL WѭӧQJ ÿm Eӏ EҳW JLӳ và Eӏ WUX\
FӭX WUiFK QKLӋP KuQK Vӵ Ba ÿӕL WѭӧQJ NKiF ÿm Eӓ
WUӕQ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19).

%ҳWJLӳFiWKӇKәVӕQJӣ4XҧQJ1LQK
Ngày 14/9/2019, 3KzQJ &ҧQK ViW ÿLӅX WUD WӝL SKҥP
YӅ PD WX\ SKӕL KӧS YӟL 3KzQJ CSMT – &{QJ DQ
WӍQK 4XҧQJ 1LQK ÿm NLӇP WUD PӝW xe WҧL Fy ELӇQ
ÿăQJ ký JLҧ và SKiW KLӋQ 01 Fi WKӇ Kә (Panthera
tigris) FzQ VӕQJ ÿDQJ ÿѭӧF YұQ FKX\ӇQ ÿӃQ QJѭӡL
PXD 7ҥL WKӡL ÿLӇP EҳW JLӳ Fi WKӇ Kә ÿDQJ EҳW ÿҫX
WӍQK OҥL sau khi Eӏ gây Pr /ӵF OѭӧQJ FKӭF QăQJ ÿm
NLӇP WUD QKj FӫD ÿӕL WѭӧQJ WҥL WKjQK SKӕ +ҥ /RQJ
4XҧQJ 1LQK và WӏFK WKX QKLӅX VҧQ SKҭP Ĉ9+'
NKiF bao JӗP ba WҩP da Kә và hai Eӝ [ѭѫQJ QJKL
là FӫD Kә 12 Vӑ ÿҫX và GөQJ Fө QҩX FDR ĈӕL WѭӧQJ
khai QKұQ QKұS KjQJ Wӯ PӝW ÿҫX QұX Fy WLӃQJ WҥL
1JKӋ $Q &i WKӇ Kә sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ giao
ÿӃQ TUXQJ WkP &ӭX Kӝ Ĉ9+' Hà 1ӝL (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19).

Ngày 17/11/2019, &{QJ DQ KX\ӋQ 0LQK Hóa ÿm
WӏFh Whu 12 KӝS SKio hoa ÿaQg bӏ vұQ FhuyӇQ WUii
SKéS. Sau khi kLӇP WUa QKà ÿӕi WѭӧQJ, Fѫ quaQ FhӭF
QăQJÿmSKiW hLӋQWhrPNJSKio hoa và sӕOѭӧQg
OӟQ xiF Ĉ9+D NK{Qg xiF ÿӏQK. /ӵF OѭӧQg FhӭF
QăQg sau ÿó ÿm WӏFh Whu SKio hoa WUii SKéS và FiF Fi
WhӇ Ĉ9+D ÿm FhӃW FQg 01 Fi WhӇ UҳQ hә PDQg Fhúa
(Ophiophagus Hannah) FòQ sӕQJ, 01 Fi WhӇ Uùa sa
QKâQ (Cuora mouhotii) và 01 Fi WhӇ khӍ (MaFaFa
sp.). &iF Fi WhӇ FòQ sӕQg sau ÿó ÿm ÿѭӧF FhuyӇQ
giao ÿӃQ VѭӡQ TXӕF gia PKRQg Nha – Kҿ BàQg (H͛
s˯ vͭYL͏F s͙(N9).

Ngày 2/11/2019, PKzQg CSGT – &{Qg aQ WӍQh
QXҧQg NLQh ÿm WKu giӳ 398,5 kg UҳQ, 01 Fi WKӇ Uùa
KӝS WUiQ YjQg và 01 Fi WKӇ Uùa EӕQ PҳW (6DFDOia
quadrLRFHOODta) Wӯ PӝW SKѭѫQg WLӋQ di FKX\ӇQ
WKHo KѭӟQg U{Qg Bí – Hҥ /RQJ. &iF Fi WKӇ Uùa
QJDy sau ÿó ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ TUXQg WkP Cӭu
hӝ Ĉ9+D Hà NӝL. &iF Fi WKӇ UҳQ Fó JLҩy Wӡ hӧS
4XҧQJ1DP
SKiS và ÿm ÿѭӧF WUҧ vӅ FKo FKӫ KjQg (H͛ s˯ vͭ
Ngày 18/10/2019, &{QJ DQ WӍQK 4XҧQJ 1DP ÿm WKX YL͏F s͙(19 .
JLӳ 05 Fi WKӇ Wr Wr Java WURQJ ÿy Fy 03 Fi WKӇ FzQ
VӕQJ FQJ 01 Fi WKӇ UD KӝS WUiQ YjQJ PLӅQ %ҳF Ngày 2/12/2019, ĈӝL WXҫQ WUD FҧQK ViW giao WK{QJ
(Cuora galbinifrons) Wӯ PӝW ÿҫX QұX WUrQ ÿӏD EjQ Vӕ 2 – &{QJ DQ WӍQK 4XҧQJ 1LQK ÿm NLӇP WUD PӝW
KX\ӋQ ĈҥL /ӝF 03 Fi WKӇ Wr Wr FzQ VӕQJ sau ÿy ÿm xe NKiFK và WKX JLӳ 06 Fi WKӇ Fi WKӇ FiR FzQ VӕQJ
ÿѭӧF FKX\ӇQ giao FKR &KѭѫQJ WUuQK EҧR WӗQ WK~ WURQJ ÿy Fy 03 Fi WKӇ FiR OӱD (9ulpes vulpes) và
ăQ WKӏW và Wr Wr và FiF Fi WKӇ UD ÿѭӧF FKX\ӇQ giao 03 Fi WKӇ FiR WX\ӃW %ҳF &ӵF (9ulpes lagopus). &iF
ÿӃQ TUXQJ WkP EҧR WӗQ UD WҥL 9ѭӡQ TXӕF gia &~F Fi WKӇ FiR OӱD ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ TUXQJ WkP &ӭX
Kӝ Ĉ9+' Hà 1ӝL &iF Fi WKӇ FiR WX\ӃW %ҳF &ӵF
3KѭѫQJ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
sau ÿy ÿm FKӃW và Eӏ WLrX Kӫy. ĈӕL WѭӧQJ sau ÿy ÿm
Ngày 23/10/2019, &{QJ DQ WӍQK 4XҧQJ 1DP WӏFK EӏSKҥWKjQKFKtQKWULӋXÿӗQJ +͛V˯YͭYL͏FV͙
WKX 15 Fi WKӇ UD KӝS WUiQ YjQJ PLӅQ TUXQJ (Cuora (19 
bourreti), 04 Fi WKӇ UD sa QKkQ (Cuora mouhotii),
12 Fi WKӇ Fҫ\ ÿm FKӃW và 03 Fi WKӇ FKHR FKHR
(Tragulus MDYDQLFXV) ÿm FKӃW WҥL QKj PӝW ÿӕL WѭӧQJ
WUrQ ÿӏD EjQ KX\ӋQ ĈҥL /ӝF 7ҩW Fҧ FiF Fi WKӇ UD
FzQ VӕQJ sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ TUXQJ WkP
&ӭX Kӝ UD WҥL 9ѭӡQ TXӕF gia &~F 3KѭѫQJ (+͛ V˯
YͭYL͏FV͙(19).
Ngày 30/10/2019, sau khi QKұQ ÿѭӧF +ӗ Vѫ WK{QJ
WLQ vi SKҥP YӅ Ĉ9+' FӫD PӝW ÿӕL WѭӧQJ TXҧQJ FiR
EiQ Ĉ9+' WUrQ ,QWHUQHW Wӯ ENV, 3KzQJ CSMT –
&{QJ DQ WӍQK 4XҧQJ 1DP ÿm NLӇP WUD QKj ÿӕL WѭӧQJ
và SKiW KLӋQ PӝW Vӕ QDQK OӧQ UӯQJ TUѭӟF ÿy ÿӕL
WѭӧQJ ÿm Vӱ GөQJ PҥQJ ,QWHUQHW ÿӇ TXҧQJ FiR WUiL
SKpS QJj voi, PyQJ và da Kә và PyQJ JҩX ĈӕL
WѭӧQJ sau ÿy Eӏ ÿӅ [XҩW SKҥW KjQK FKtQK 70 WULӋX
ÿӗQJ FKR KjQK vi TXҧQJ FiR WUiL SKpS Ĉ9+' (+͛
V˯YͭYL͏FV͙(19 
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Ngày 22/12/2019, ĈӝL CSKT – Công an thành phӕ
Hҥ Long ÿm NLӇP tra PӝW xe khách và thu JLӳ 18
cá WKӇ rùa, trong ÿy bao JӗP 03 cá WKӇ rùa ÿҫX to
(Platysternon megacephalum), 02 cá WKӇ rùa Kӝp
trán vàng PLӅQ %ҳF (Cuora galbinifrons), và 13 cá
WKӇ rùa EӕQ PҳW (Sacalia quadriocellata). Các cá thӇ
rùa sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ Trung WkP &ӭX hӝ
Ĉ9+' Hà NӝL(H͛s˯YͭYL͏Fs͙(1V).

4XҧQJ TUӏ

Ngày 22/12/2019, Phòng CSGT – Công an WӍQK
4XҧQJ 1LQK ÿm NLӇP tra PӝW xe Pi\ không Fy ELӇQ
NLӇP soát ÿDQJ GL FKX\ӇQ theo KѭӟQJ +ҥ Long
– 0yQJ &iL Ngay NKL phát KLӋQ OӵF OѭӧQJ FKӭF
QăQJ WjL [Ӄ ÿm QpP Eӓ PӝW bao WҧL FKҩW OLӋX EҵQJ
ÿD\ FKӭD 36 cá WKӇ rùa sa nhân (Cuora mouhotii)
[XӕQJ YӋ ÿѭӡQJ và OұS WӭF Eӓ WUӕQ Các cá WKӇ rùa
sau ÿy ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ Trung WkP &ӭX Kӝ Ĉ9+'
+j1ӝL +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

Ngày 2/10/2019, Công an KX\ӋQ SӕS &ӝS ÿm NLӇP
tra PӝW xe khách KѭӟQJ ÿL SӕS &ӝS – HҧL 'ѭѫQg
và thu JLӳ 01 cá WKӇ tê tê Java (Manis MDYDQLFa)
còn sӕQJ cùng 01 cá WKӇ cáo ÿm FKӃW Cá WKӇ tê
tê sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ &KѭѫQJ trình Eҧo
WӗQ tê tê và thú ăQ WKӏW QKӓ WҥL 9ѭӡQ TXӕF JLD Cúc
PKѭѫQJ(H͛s˯YͭYL͏Fs͙(1V).

Ngày 27/12/2019, Phòng CSGT – Công an WӍQK
4XҧQJ 1LQK ÿm NLӇP tra PӝW xe khách KѭӟQJ ÿL
+ҥ Long – 0yQJ &iL và thu JLӳ 19 cá WKӇ rùa
còn VӕQJ bao JӗP 02 cá WKӇ rùa KӝS OѭQJ ÿHQ
(Cuora amboinensis), 02 cá WKӇ rùa ÿҩW 3XONLQ
(Cyclemys pulchristriata), 08 cá WKӇ rùa ÿҩW Sê-pôn
(Cyclemys oldhamii), 06 cá WKӇ rùa sa nhân (Cuora
mouhoutii), và 01 cá WKӇ rùa Fә Eӵ (Siebenrockiella
crassicollis). Các cá WKӇ rùa sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ
ÿӃQ Trung WkP &ӭX Kӝ Ĉ9+' Hà 1ӝL (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19 

Ngày 21/9/2019, +ҥW NLӇP OkP KX\ӋQ +ѭӟQJ
+yD ÿm thu JLӳ 01 cá WKӇ NǤ ÿj vân (Varanus
bengalensis) Wӯ PӝW QJѭӡL SKө Qӳ trên ÿӏD bàn.
ĈӕL WѭӧQJ này sau ÿy ÿm Eӏ [ӱ SKҥW hành chính
10 WULӋX ÿӗQJ và cá WKӇ NǤ ÿj ÿm ÿѭӧF WKҧ YӅ Wӵ
QKLrQ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19).

Ngày 7/10/2019, Công an KX\ӋQ +ѭӟQJ +yD ÿm
NLӇP tra PӝW xe Pi\ ÿDQJ OѭX thông và phát KLӋQ
05 cá WKӇ tê tê Java (Manis MDYDQLFD). ĈӕL WѭӧQJ
NKDL QKұQ ÿѭӧF thuê ÿӇ YұQ FKX\ӇQ các cá WKӇ tê
tê. Các cá WKӇ tê tê này sau ÿy ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ
&KѭѫQJ trình EҧR WӗQ tê tê và thú ăQ WKӏW QKӓ WҥL
9ѭӡQ TXӕF JLD Cúc 3KѭѫQJ (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19).

BҦ1 TIN 9ӄ BҦ2 9ӊĈӜ1* 9ҰT+2$1*'6Ӕ/2020

25

1Jj\  OӵF OѭӧQJ Biên SKzQJ SKӕL KӧS YӟL
+ҧLTXDQWӍQK4XҧQJ TUӏÿmNLӇPWUDPӝW[HNKiFK
Yj thu JLӳ 20 Fi WKӇ don (Atherurus PDFrourus)
FzQ VӕQJ 26 Fi WKӇ dúi FzQ VӕQJ 02 Fi WKӇ Fҫ\ YzL
KѭѫQJ (Paradoxurus hermaphroditus) FzQ VӕQJ
03 Fi WKӇ PDQJ ÿm FKӃW 06 Fi WKӇ QKtP ÿm FKӃW 
Fi WKӇ OӧQ UӯQJ FKӃW 30 NJ WKӏW thú UӯQJ Yj  NJ
Jӛ KӗQJ 02 Fi WKӇ Fҫ\ YzL KѭѫQJ  Fi WKӇ GRQ
Yj  Fi WKӇ dúi ÿm ÿѭӧF tái WKҧ YӅ Wӵ QKLrQ &iF Fi
WKӇ Ĉ9+' FKӃW Eӏ tiêu Kӫ\ ĈӕL WѭӧQJ vi SKҥP ÿm
EӏSKҥWKjQKFKtQKWULӋXÿӗQJ +͛V˯YͭYL͏FV͙
(19 

Chi FөF .LӇP OkP WӍQK 7KDQK Hóa ÿm ÿѭD
ra ViQJ NLӃQ [ӱ lý WuQK WUҥQJ Eү\ FKLP
KRDQJGmWUrQÿӏDEjQWӍQK
1Jj\  sau khi QKұQ ÿѭӧF WK{QJ báo
FӫD QJѭӡL dân qua ĈѭӡQJ Gk\ QyQJ EҧR YӋ
Ĉ9+' FӫD (1V YӅ tình WUҥQJ Eү\ EҳW FKLP
trên ÿӏD EjQ KX\ӋQ 4XҧQJ ;ѭѫQJ Chi FөF
.LӇP OkP WӍQK Thanh Hóa ÿm QJD\ OұS WӭF
NLӇP tra Yj WӏFK thu  P2 OѭӟL EҳW FKLP 0ӝW
QKyP thanh WKLӃX niên WҥL ÿӏD SKѭѫQJ ÿѭӧF
[iF ÿӏQK ÿӭQJ sau QKӳQJ Eү\ Qj\ (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19 

1Jj\ // C{QJ an KX\Ӌn Ĉa .U{QJ ÿm SKӕi
hӧS vӟL C{QJ an KX\Ӌn &DP Lӝ kLӇP tra Pӝt xe ô tô
vj thu JLӳ  Fi thӇ tê tê Java (Manis javanLFa  CáF
Fi thӇ tê tê sau ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\Ӈn ÿӃn ChѭѫQJ trình
bҧo tӗQ tê tê vj thú ăn thӏW QKӓ WҥL Vѭӡn TXӕF Jia CúF
PhѭѫQJ(+͛V˯ vͭYL͏FV͙(19)

1Jj\  sau khi QKұQ ÿѭӧF WK{QJ tin
FӫD QJѭӡL dân qua ĈѭӡQJ Gk\ QyQJ EҧR YӋ
Ĉ9+' FӫD (1V +ҥW NLӇP OkP KX\ӋQ 1{QJ
&ӕQJ (Thanh Hóa) ÿm WӏFK thu 80 P2 OѭӟL ÿѭӧF
FăQJ WURQJ WUDQJ WUҥL FӫD PӝW ÿӕL WѭӧQJ ÿӇ EҳW
FKLP KRDQJ Gm Theo Chi FөF .LӇP OkP WӍQK
Thanh +yD FKӍ ULrQJ WURQJ Quý  ÿѫQ
Yӏ Qj\ ÿm NKӣL [ѭӟQJ PӝW FKLӃQ GӏFK OӟQ QKҳP
QJăQ FKһQ tình WUҥQJ VăQ EҳW FKLP KRDQJ Gm Yj
ÿm WӏFK thu  P2 OѭӟL FKLP Yj  Fi WKӇ
FKLP KRDQJ Gm (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙ (19 

6ѫQ/D
1Jj\  PӝW Kӝ dân WҥL 6ѫQ La ÿm Wӵ
QJX\ӋQ FKX\ӇQ JLDR  Fi WKӇ JҩX QJӵD (Ursus
thibetanus) ÿӃQ &ѫ Vӣ EҧR WӗQ JҩX 1LQK Bình FӫD
WәFKӭF)RXU3DZV +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
7k\1LQK
1Jj\  sau khi QKұQ ÿѭӧF WK{QJ báo FӫD
QJѭӡL GkQ Chi FөF .LӇP OkP WӍQK 7k\ 1LQK WӏFK
thu 08 Fi WKӇ NKӍ ÿX{L GjL (0DFDFD IDVFLFXODULV) Wӯ
PӝW QKj WKӡ 08 Fi WKӇ NKӍ Qj\ sau ÿy ÿm ÿѭӧF WKҧ
YӅWӵQKLrQ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
7KDQK+Ri
1Jj\  ĈӝL &6*T – &{QJ an KX\ӋQ &ҭP
7Kӫ\ ÿm NLӇP tra PӝW xe Pi\ Yj thu JLӳ  Fi WKӇ
UD sa nhân (Cuora PRXKRWLL  03 Fi WKӇ WҳF kè
(Gekko JHFNR  Yj 02 Fi WKӇ UҳQ VӑF GѭD ((ODSKH
radiate) Wӯ PӝW ÿӕL WѭӧQJ ÿӏQK GQJ FiF Fi WKӇ Qj\
ÿӇ QJkP UѭӧX ĈӕL WѭӧQJ sau ÿy ÿm Eӏ SKҥW 20 WULӋX
ÿӗQJ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
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1Jj\  ĈӝL &6*T – &{QJ an KX\ӋQ
4XҧQJ ;ѭѫQJ ÿm NLӇP tra PӝW xe ô tô ELӇQ
NLӇP soát /jR Yj WӏFK thu hai túi FKӭD 
NJ Yҧ\ tê Wr 9ҧ\ tê tê Qj\ ÿѭӧF JLiP ÿӏQK
WKXӝF ORjL tê tê ӣ FKkX Phi Oj tê tê ÿҩW (Manis
JLJDQWHD  ĈӕL WѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ Oj QJѭӡL
KX\ӋQ 'LӉQ &KkX WӍQK 1JKӋ $Q – PӝW ÿLӇP
QyQJ YӅ buôn bán Ĉ9+' WҥL VLӋW 1DP (+͛ V˯
YͭYL͏FV͙(19 
1Jj\ 26/ Chi FөF 7Kӫ\ VҧQ Thanh
Hóa ÿm SKӕL KӧS YӟL FiF Fѫ quan FKӭF QăQJ
[m +ҧL Thanh KX\ӋQ 7ƭQK *LD Yj WӏFK thu 
Fi WKӇ YtFK (Chelonia mydas) Wӯ PӝW QJѭ GkQ
&iF WKӇ YtFK sau ÿy ÿm ÿѭӧF WKҧ YӅ ELӇQ YjR
FQJQJj\ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

7KӯD7KLrQ+XӃ

9ƭQK/RQJ

Ngày 7/12/2019, +ҥW NLӇP OkP thành SKӕ +XӃ SKӕL
KӧS YӟL ĈӝL CSKT – Công an thành SKӕ +XӃ ÿm
NLӇP tra PӝW nhà hàng và thu JLӳ 12 Fi WKӇ nhông
FiW Ben-ly (Leiolepis belliana). &iF Fi WKӇ nhông
trên sau ÿy ÿm ÿѭӧF WKҧ YӅ Wӵ nhiên và FKӫ nhà
hàng Eӏ SKҥW hành FKtQK 10 WULӋX ÿӗQJ (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19).

Ngày 3/12/2019, sau khi QKұQ ÿѭӧF thông báo
vi SKҥP YӅ Ĉ9+' Wӯ QJѭӡL dân qua ĈѭӡQJ dây
nóng EҧR YӋ Ĉ9+' FӫD ENV, Chi FөF .LӇP OkP
WӍQK 9ƭQK Long SKӕL KӧS YӟL FiF Fѫ quan FKӭF
QăQJ ÿӏD SKѭѫQJ ÿm thu JLӳ 01 Fi WKӇ PqR UӯQJ
(Prionailurus bengalensis Wӯ nhà PӝW QJѭӡL dân
trên ÿӏD bàn. Cá WKӇ PqR UӯQJ sau ÿy ÿm ÿѭӧF WKҧ
YӅ UӯQJ ÿӏD SKѭѫQJ trong FQJ ngày (+͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19).

TX\rQ4XDQJ
Ngày 20/12/2019, ĈӝL CSGT – Công an KX\ӋQ Na
Hang SKӕL KӧS YӟL +ҥW NLӇP OkP KX\ӋQ Na Hang
ÿm NLӇP tra PӝW xe NKiFK và thu JLӳ 23 Fi WKӇ dúi
FzQ VӕQJ &iF Fi WKӇ dúi sau ÿy ÿѭӧF WKҧ YӅ Wӵ
nhiên. ĈӕL WѭӧQJ FǊQJ ÿm Eӏ SKҥW hành FKtQK 10
WULӋXÿӗQJ +͛V˯YͭYL͏FV͙(19).
9ƭQK3K~F
7ӏFKWKXFiWKӇJҩXWUiLSKpS
Ngày 15/10/2019, sau khi WLӃS QKұQ thông tin Wӯ
QJѭӡL dân qua ĈѭӡQJ dây nóng YӅ EҧR YӋ Ĉ9+'
FӫD(NV&өF&SM7ÿmWӏFKWKXFiWKӇGҩX
QJӵD (Ursus thibetanus) Wӯ PӝW nhà dân trên ÿӏD
bàn. Cá WKӇ JҩX này ÿm Eӏ nuôi QKӕW trong PӝW trang
WUҥL OӧQ trong 8 QăP OLӅQ FKR ÿӃQ khi Eӏ phát KLӋQ
và ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ Trung WkP &ӭX Kӝ JҩX VLӋW
1DP WҥL 9ѭӡQ TXӕF gia TDP ĈҧR (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19).

“Nghiên cͱu ÿã ch͑ ra r̹ng h˯n 70%
các b͏nh truy͉n nhi͍m mͣi b̷t ngu͛n
tͳ ĈVHD. Vi͏c b̷t giͷ, v̵n chuy͋n,
buôn bán, gi͇t m͝ và tiêu thͭ ÿ͡ng v̵t
hoang dã ÿ͉u có th͋ góp ph̯n vào s
xṷt hi͏n cͯa b͏nh d͓ch nh˱ SAR,
MER, Ebola và Covid-19.
Hãy ngͳng buôn bán và tiêu thͭ ÿ͡ng
v̵t hoang dã ÿ͋ cͱu ÿ͡ng v̵t hoang
dã và chính chúng ta.”
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Ba năm tù cho ÿӕi tѭӧng buôn bán ngà voi tҥi
Nhӏ Khê
Ngày 28/6/2019, Wҥi phiên tòa phúc thҭP, TAND
Fҩp cao Wҥi Hà Nӝi ÿã tuyên phҥt 3 năm tù giam
cho mӝt ÿӕi Wѭӧng bӏ phát hLӋn tàng trӳ trái phép
88 kg ngà voi Wҥi nhà ӣ làng Nhӏ Khê – mӝt “ÿiӇm
nóng” vӅ buôn bán ngà voi. Hành vi vi phҥm cӫa
ÿӕi Wѭӧng ÿã bӏ phát hLӋn vào tháng 7/2018. Ĉӕi
Wѭӧng bӏ tuyên án sѫ thҭm 06 năm tù và phҥt tiӅn
50 trLӋu ÿӗQg vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, ÿӕi
Wѭӧng ÿã kháng cáo bҧn án và ÿѭӧc gLҧm ba năm
hình phҥt (H͛ s˯ vͭYL͏F s͙/ENV).
Ĉӕi tѭӧng buôn bán ngà voi tҥi Nhӏ Khê bӏ
tuyên phҥt 10 năm tù
Ngày 17/8/2018, Phòng CSMT SKӕL KӧS YӟL
Phòng &6ĈT – Công an thành SKӕ Hà 1ӝL NLӇP
tra nhà PӝW ÿӕL WѭӧQJ WҥL làng 1Kӏ Khê KX\ӋQ
7KѭӡQJ Tín) và phát KLӋQ 119,9 kg VҧQ SKҭP ngà
voi. Ngày 7/6/2019, ÿӕL WѭӧQJ Eӏ TAND thành
SKӕ Hà 1ӝL tuyên SKҥW 10 QăP tù giam +͛ V˯ Yͭ
YL͏FV͙(19 
Ngày 12/4/2019, Phòng CSKT – Công an thành
SKӕ Hà 1ӝL ÿm phát KLӋQ 14,6 kg VӯQJ tê giác
trong hành lý FӫD PӝW hành khách QJѭӡL Nam
3KLWҥL6kQED\4XӕFWӃ1ӝL%jLĈӕLWѭӧQJNKDL
QKұQ ÿm buôn OұX VӯQJ tê giác Wӯ Nam Phi, quá
FҧQK WҥL Sing-ga-po WUѭӟF khi ÿӃQ VLӋW Nam.
ĈӕL WѭӧQJ ÿѭӧF PӝW ÿӕL WѭӧQJ WҥL Nam Phi thuê
YұQ FKX\ӇQ VӯQJ tê ÿӃQ cho PӝW ÿӕL WѭӧQJ khác
QJѭӡL VLӋW Nam. Ngày 22/10/2019, ÿӕL WѭӧQJ
ÿm Eӏ NӃW án 10 QăP tù giam (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19 

Hà Nӝi
Ngày 6/6/2019, bҵng các bLӋn pháp nghLӋp vө vӟi
sӵ hӛ trӧ cӫa ENV, Công an quұn Nam Tӯ Liêm
ÿã bҳt giӳ hai ÿӕi Wѭӧng và WӏFh thu 06 WѭӧnJÿLrX
khҳc ngà voi nһng 4,44 kg. Các Wѭӧng này ÿѭӧc
quҧng cáo và rao bán trên Facebook vӟi giá 178
trLӋXÿӗQg.
Hӗ sѫ vө vLӋc liên quan ÿӃn ÿӕi Wѭӧng ÿѭӧc ENV
ghi nhұn Oҫn ÿҫu sau khi ghi nhұn vө thu giӳ 32
kg sӯng tê giác Wҥi Sân bay TXӕc tӃ Ankara Wҥi Thә
Nhƭ KǤ vào tháng 12/2018. Sӕ sӯng tê này ÿѭӧc
phát hLӋn trong mӝt hành lý không khai báo cӫaÿӕi
Wѭӧng. Nhӡ sӵ hӛ trӧ tӯ mӝt cѫ quan thӵc thi pháp
luұt TXӕc WӃ, ENV ÿã SKӕi hӧp vӟi Oӵc Oѭӧng chӭc
năng Wҥi VLӋt Nam ÿӇ xác ÿӏnh ÿӕi Wѭӧng. Sau khi
ÿӕi Wѭӧng quҧng cáo các sҧn phҭm trên Pҥng xã Kӝi,
ENV ÿã hӛ trӧ cung Fҩp thông tin ÿӇ cѫ quan chӭc
năng vào cXӝc bҳt giӳ ÿӕi Wѭӧng. Ĉӕi Wѭӧng thӭ hai
bӏ bҳt giӳ ÿѭӧc xác ÿӏnh là ngѭӡi cung Fҩp ngà cho
ÿӕi Wѭӧng này.
Ngày 17/10/2019, TAND quұn Nam Tӯ Liêm ÿã
tuyên cҧ hai ÿӕi Wѭӧng Oҫn Oѭӧt là 24 tháng tù giam
và 18 tháng tù giam. Tang vұt WӏFh thu bӏ tiêu hӫy
(H͛ s˯ vͭYL͏F s͙//ENV).

Ngày 20/11/2018, Phòng CSMT SKӕi hӧp vӟi
Phòng &ҧnh sát hình sӵ – Công an thành phӕ Hà
Nӝi và Cөc CSMT – Bӝ Công an ÿã kLӇm tra mӝt
ngôi nhà thuê Wҥi huyӋn Thanh Oai và phát hLӋn 181
kg ngà voi chѭa qua chӃ tác ÿӵng trong 13 Eӑc bao
WҧL. Tháng 11/2019, ÿӕi Wѭӧng ÿã bӏ kӃt án 10 năm tù
giam (H͛ s˯ vͭYL͏F s͙/ENV).
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%ҥF/LrX
1Jj\  3&6ĈT – &{QJ an WӍQK
%ҥF Liêu ÿm SKiW KLӋQ PӝW xe WҧL ÿDQJ
FKX\ӇQ KjQJ QJKL Oj Ĉ9+' Wӯ FiF WjX ÿiQK
Fi ӣ WKjQK SKӕ %ҥF Liêu Yj SKiW KLӋQ 49
bao WҧL FKӭD  WҩQ QJj voi FKkX 3KL
(Loxodonta africana). 1ăP ÿӕL WѭӧQJ Eӏ EҳW
JLӳ WURQJ ÿy Fy PӝW FӵX 3Ky TUѭӣQJ SKzQJ
FӫD %ӝ FKӍ KX\ %ӝ ÿӝL biên SKzQJ WӍQK %ҥF
Liêu. 1Jj\  QăP ÿӕL WѭӧQJ ÿm
Eӏ 7zD iQ 4XkQ Vӵ .KX YӵF 9 NӃW iQ tù Wӯ
±QăP +͛V˯YͭYL͏FV͙11426/ENV).
&DR%ҵQJ
1Jj\  ĈӗQ Biên SKzQJ ĈjP
7Kӫ\ SKӕL KӧS YӟL +ҥW NLӇP OkP KX\ӋQ
TUQJ .KiQK NLӇP tra PӝW xe Pi\ NK{QJ
ELӇQ NLӇP VRiW WҥL KX\ӋQ TUQJ .KiQK Yj
SKiW KLӋQ  NJ QJj voi trên ÿѭӡQJ YұQ
FKX\ӇQ VDQJ TUXQJ 4XӕF 7ӯ NKDL QKұQ FӫD
WjL [Ӄ Fѫ quan FKӭF QăQJ sau ÿy ÿm EҳW JLӳ
FK~ FӫD ÿӕL WѭӧQJ Qj\ – QJѭӡL ÿm WKXr ÿӕL
WѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ QJj voi. Bên FҥQK ÿy
PӝW QJѭӡL SKө Qӳ WjQJ WUӳ QJj voi WUѭӟF NKL
ÿѭӧFYұQFKX\ӇQFǊQJEӏÿLӅXWUD
1Jj\  T$1' TUQJ .KiQK ÿm
WX\rQ SKҥW ÿӕL WѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ 6 QăP Yj
FK~ FӫD ÿӕL WѭӧQJ OƭQK iQ 5 QăP 6 WKiQJ tù
JLDP +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

ĈӕLWѭӧQJEX{QEiQĈ9+'WUrQ,QWHUQHWQKұQ
EҧQiQQăPW
1Jj\  EҵQJ FiF ELӋQ SKiS QJKLӋS Yө ÿLӅX
tra YӟL Vӵ Kӛ WUӧ FӫD (1V ĈӝL &6.T – &{QJ an
TXұQ Hai %j TUѭQJ ÿm WӏFK WKX PӝW EuQK UѭӧX FKӭD
 Fi WKӇ JҩX QJӵD (8UVXV WKLEHWDQXV) FRQ %uQK
UѭӧX ÿѭӧF rao EiQ trên )DFHERRN YӟL JLi  WULӋX
ÿӗQJ TUѭӟF ÿy ÿӕL WѭӧQJ ÿm Eӏ SKiW KLӋQ TXҧQJ
FiR EiQ Kә FRQ Yj Yj FiF VҧQ SKҭP Ĉ9+' NKiF
trên PҥQJ 1Jj\  ÿӕL WѭӧQJ ÿm Eӏ T$1'
TXұQ Hai %j TUѭQJ WX\rQ SKҥW PӝW QăP tù JLDP
(+͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

4XҧQJ1LQK
1Jj\ /4/ ĈӗQ biên SKzQJ HҧL +za ÿm kLӇm
tra mӝt ÿӕi WѭӧQJ NKҧ QJKi ÿaQJ vұn FKX\Ӈn triL SKép
 WҩP da Kә FQJ 06 NK~F xѭѫQJ Jҩu QJӵD (8UVXV
thibetDQXV bҵQJ xe Pi\ Wӯ 0yQJ &iL qua biên JLӟi
TUXQJ 4XӕF. Ĉӕi WѭӧQJ NKai QKұn ÿѭӧF mӝt ÿӕi WѭӧnJ
NK{QJ rõ daQK tíQK NKiF tKXê ÿӇ vұn FKX\Ӈn FiF sҧn
SKҭP Ĉ9+' saQJ TUXQJ 4XӕF vӟL JLi  trLӋu ÿӗQJ.
1Jj\ 20/8/ ÿӕi WѭӧQJ ÿm bӏ kӃW in  tKiQJ tù
Jiam (+͛V˯ YͭYL͏FV͙/ENV).
0ӝt ÿӕL WѭӧQJ OƭQK áQ 06 Fi WKӇ QăP W vì YұQ
FKX\ӇQtUiLSKépKәFRQÿ{QJOҥQK
1Jj\  PKzQJ C6.T – &{QJ an TXұQ 1am
7ӯ Liêm SKӕL KӧS YӟL PKzQJ C60T – &{QJ an WKjQK
SKӕ Hj 1ӝL ÿm WKX JLӳ 05 Fi WKӇ Kә ÿ{QJ OҥQK WҥL Pӝt
QKj NKiFK JҫQ YӟL EӃQ xe. Hai ÿӕL WѭӧQJ ÿm Eӏ EҳW JLӳ
trRQJ ÿy PӝW ÿӕL WѭӧQJ QJѭӡL 7KDQK HyD ÿѭӧF [iF
ÿӏQK Fy PӕL liên KӋ YӟL FiF ÿҫX QұX WҥL 7KiL Lan. 1Jj\
 T$1' TXұQ 1am 7ӯ Liêm WX\rQ iQ KDL ÿӕi
WѭӧQJ OҫQ OѭӧW Oj 6 QăP Yj 5 QăP tù (H͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19 
ĈӕLWѭӧQJEX{QEiQKәQKұQWKiQJWJLDP
1Jj\  EҵQJ FiF QJKLӋS Yө ÿLӅX tra YӟL
Vӵ Kӛ WUӧ FӫD (1V 3KzQJ &60T – &{QJ an WӍQK
%ҳF 1LQK ÿm WӏFK WKX 02 Fi WKӇ Kә FRQ ÿ{QJ OҥQK
WUrQÿӏDEjQWKӏ[m 7ӯ6ѫQ TUѭӟFÿyÿӕLWѭӧQJÿm
TXҧQJ FiR EiQ Kә trên )DFHERRN YӟL JLi  WULӋX
ÿӗQJPӛLFiWKӇ
1Jj\  T$1' WKӏ [m 7ӯ 6ѫQ WX\rQ SKҥW
ÿӕL WѭӧQJ  WKiQJ tù JLDP +͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19 .
BҦ1 T,1 Vӄ BҦ2 VӊĈӜ1* 9ҰT+2$1*'6Ӕ/2020 29

NghӋ An
1gày  Phòng C60T – Công an WӍQh
1JKӋ $n ÿm EҳW JLӳ hai ÿӕL WѭӧQJ QJѭӡL Kon
Tum trên ÿӏD SKұQ QXӕF Oӝ $ khi ÿDQJ Yұn
FKX\ӇQ trái phép 07 Fi WKӇ tê tê ÿm FKӃW 1gày
 T$1' HѭQJ 1guyên ÿm tuyên
án FiF Eӏ FiR OҫQ OѭӧW 5 QăP và 5 QăP 6 tháng
tù giam (H͛s˯YͭYL͏Fs͙(1V)
ĈӕLWѭӧng buônOұu tê trOƭnh án 5 năm tù
1Jj\  Phòng &60T – Công an WӍQK
1JKӋ $Q ÿm thu JLӳ  Fi WKӇ tê tê Java (0DQLV
MDYDQLFD) Eӏ YұQ FKX\ӇQ trái phép trên PӝW xe
NKiFKGLFKX\ӇQKѭӟQJ+j 7ƭQK±1JKӋ $Q
1Jj\  Tòa án WӍQK 1JKӋ $Q ÿm tuyên
SKҥW ÿӕL WѭӧQJ YұQ FKX\ӇQ 5 QăP tù giam (+͛
V˯YͭYL͏FV͙(19 
Quҧng NLnh
1gày  &өF FҧQK sát hình sӵ – Bӝ
Công an ÿm EҳW JLӳ FKtQ ÿӕL WѭӧQJ và WӏFh
thu  Fi WKӇ tê tê ÿ{QJ OҥQK 7 kg Yҧ\ tê tê
Fj 72 kg GD voi WҥL PӝW nhà kho ӣ thành phӕ
0óng Cái JҫQ YӟL biên JLӟL Trung QXӕF Wҥi
WӍQK QXҧQJ 1LQK  Fi WKӇ tê tê FzQ sӕQJ ÿm
ÿѭӧF FKX\ӇQ giao FKR &KѭѫQJ trình EҧR Wӗn
tê tê và thú ăQ WKӏW QKӓ WҥL VѭӡQ TXӕF gia CúF
PKѭѫQJ  Fi WKӇ tê tê FKӃW 7 kg Yҧ\ tê tê và
WҩP GD voi ÿm Eӏ tiêu Kӫy Hai nghi SKҥP Fó
OLrQTXDQNKiFsDXÿyÿmEӏEҳWJLӳ
1gày 20/ Tòa án WӍQK QXҧQJ 1inh
ÿm NӃW án  ÿӕL WѭӧQJ trong ÿy ÿӕL WѭӧQg
FҫP ÿҫX Eӏ tuyên án  QăP tù JLDP CáF
ÿӕL WѭӧQJ NKiF Eӏ NӃW án Wӯ 5 QăP ÿӃQ  Qăm
2 tháng 24 ngày tù giam (H͛ s˯ Yͭ YL͏F s͙
(1V)
1gày  trҥP NLӇP sát LH KP –
%ӃQ tàu 'ân TLӃQ ӣ QXҧQJ 1inh ÿm NLӇP tra
PӝW xe NKiFK và thu JLӳ  Fi WKӇ tê tê Java
(MDQLsMDYDQLFa) FzQ sӕQJ 7ҩW Fҧ sӕ tê tê này
ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ &KѭѫQJ trình EҧR WӗQ tê
tê và thú ăQ WKӏW QKӓ WҥL VѭӡQ TXӕF gia CúF
PKѭѫQJ
1gày 30/ Tòa án thành SKӕ 0óng
Cái ÿm tuyên SKҥW ÿӕL WѭӧQJ  QăP tù giam
(H͛s˯YͭYL͏Fs͙(1V)
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ĈӕL WѭӧQJ QX{L rùa ELӇQ WUiL phép QKұQ án 5
QăPWJLDP
1Jj\  ĈӗQ biên phòng FӱD NKҭX
FҧQJ $Q 7KӟL SKӕL KӧS YӟL Công an KX\ӋQ Phú
4XӕF và Khu EҧR WӗQ ELӇQ Phú 4XӕF NLӇP tra
PӝW nhà bè WҥL KX\ӋQ Phú 4XӕF và phát KLӋQ
 Fi WKӇ YtFK (&KHORQLD mydas) FQJ 04 Fi
WKӇ ÿӗL PӗL ((rHWPRFKHO\VLPEULFDWD) YӟL WәQJ
NKӕL OѭӧQJ  NJ TUѭӟF ÿy FKӫ nhà bè ÿm
WӯQJ Eӏ phát KLӋQ nuôi QKӕW trái phép 04 Fi WKӇ
UDELӇQYjRWKiQJ
1Jj\  T$1' Phú 4XӕF ÿm tuyên
SKҥW Eӏ FiR 5 QăP tù giam (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19 
%j5ӏD± 9ǊQJ Tàu
1Jj\  +ҥW NLӇP lâm 9ѭӡQ TXӕF gia
Côn ĈҧR và Công an KX\ӋQ Côn ĈҧR ÿm thu
JLӳ 60 WUӭQJ YtFK (&KHORQLDmydas) và FiF Eӝ
SKұQ bao JӗP FKkQ QӝL WҥQJ và WKӏW Wӯ nhà PӝW
ÿӕL WѭӧQJ WҥL KX\ӋQ Côn ĈҧR 7әQJ NKӕL OѭӧQJ
tang YұW thu JLӳ là  NJ 1Jj\ 
T$1' KX\ӋQ Côn ĈҧR tuyên án PӝW ÿӕL WѭӧQJ
hai QăP tù JLDP ĈӕL WѭӧQJ Fy liên quan WKӭ hai
FǊQJ Eӏ tuyên PӭF án 3 QăP 6 tháng tù giam
VDXÿy +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 
+DL ÿӕL WѭӧQJ QKұQ EҧQ án QJKLrP NKҳF FKR
KjQKYLEiQWLrXEҧQUDELӇQWҥL+j1ӝL
1Jj\  T$1' Long Biên ÿm tuyên
án  QăP tù và  QăP 6 tháng FKR hai ÿӕL
WѭӧQJ FKR hành vi bán trái phép tiêu EҧQ rùa
ELӇQ &iF ÿӕL WѭӧQJ Eӏ phát KLӋQ và EҳW JLӳ
vào tháng  YӟL tang YұW là  tiêu EҧQ
YtFK (&KHORQLDmydas) và hai tiêu EҧQ ÿӗL PӗL
((rHWPRFKHO\VLPEULFDWD) khi ÿDQJ YұQ FKX\ӇQ
tiêu EҧQ FKR QJѭӡL mua (+͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙
(19 
/˱X ý: Buôn EiQ FiF ORjL rùa EL͋Q dù FzQ
V͙QJWLrXE̫QhayE͡SK̵QFͯDFiFORjLQj\
ÿ͉X là hành YL YL SK̩P SKiS OX̵W hình V Yj
ÿ͙LW˱ͫQJYLSK̩PVͅSK̫Lÿ͙LGL͏QYͣLiQSK̩W
QJKLrP NK̷FQK˱YͭiQW̩LHà1͡L(1V ṶW
hoanhQJKrQKE̫QiQQJKLrPNK̷FFͯDT$1'
TX̵Q /RQJ %LrQ – E̫Q iQ FKR WK̭\ WLQK WK̯Q
ÿ̭XtranhNK{QJkhoanQK˱ͫQJYͣLW͡LSK̩PY͉
rùaEL͋QYjWͳÿyJySSK̯QQJăQFK̿QOR̩LW͡L
SK̩PQj\WUrQNK̷SVL͏W1DP

ĈӗQJ1DL
Ngày 8/11/2018, +ҥW NLӇP OkP 9ѭӡQ TXӕF gia
&iW TLrQ ÿm WKX JLӳ 3 kg Ĉ9+' bao JӗP 01 Fi
WKӇ YRӑF FKj vá FKkQ ÿHQ (Pygathrix nigripes),
01 Fi WKӇ NKӍ ÿX{L OӧQ (Macaca leonina), 01 Fi
WKӇ FKHR FKHR (Tragulus javanicus) và 01 Fi WKӇ
Fҫ\WӯKDLÿӕLWѭӧQJOjWKӧVăQ
Ngày 28/5/2019, TAND KX\ӋQ 7kQ 3K~ ÿm WX\rQ
iQ KDL ÿӕL WѭӧQJ YӟL PӭF SKҥW OҫQ OѭӧW là 3 QăP
và 5 QăP W JLDP +͛ V˯ Yͭ YL͏F V͙ 15183/ENV).
7KjQKSKӕ+ӗ&Kt0LQK
Ngày 1/2/2018, EҵQJ FiF QJKLӋS Yө ÿLӅX WUD YӟL
Vӵ Kӛ WUӧ FӫD ENV, &{QJ DQ 4XұQ 3 ÿm WKX JLӳ
01 Fi WKӇ FX li QKӓ (Nycticebus pygmaeus  Qua
NLӇP WUD QKj ÿӕL WѭӧQJ Fѫ TXDQ FKӭF QăQJ SKiW
KLӋQ WKrP 4 Fi WKӇ FX li QKӓ NKiF 7ҩW Fҧ FiF Fi
WKӇ FX li WUrQ VDX ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ TUXQJ
WkP &ӭX Kӝ OLQK WUѭӣQJ QJX\ FҩS ĈҧR TLrQ WҥL
9ѭӡQ TXӕF gia &iW TLrQ vào QJj\ K{P VDX Ngày
28/10/2019, TAND TXұQ 3 ÿm WX\rQ SKҥW Eӏ FiR
QăPWJLDP +͛V˯YͭYL͏FV͙11870/ENV).
4XҧQJ%uQK
Ngày 27/11/2018, 3KzQJ CSKT ÿm SKӕL KӧS YӟL
3KzQJ &ҧQK ViW giao WK{QJ – &{QJ DQ WӍQK 4XҧQJ
%uQK NLӇP WUD PӝW [H WҧL và WKX JLӳ Vӕ OѭӧQJ OӟQ
Ĉ9+' bao JӗP  kg UҳQ Kә PDQJ 675 kg
UҳQ UiR WUkX và 379 Fi WKӇ UD UăQJ (Heosemys
annandalii) Ngày 21/10/2019, TAND KX\ӋQ
4XҧQJ TUҥFK ÿm WX\rQ SKҥW ÿӕL WѭӧQJ 3 QăP W
JLDP +͛V˯YͭYL͏FV͙(19 

1JKӋ$Q
Ngày 2/8/2019, &{QJ DQ KX\ӋQ 4XǤ &KkX WKX JLӳ
62 Fi WKӇ UD bao JӗP 13 Fi WKӇ UD KӝS WUiQ YjQJ
PLӅQ %ҳF (Cuora galbinifrons) FzQ VӕQJ 25 Fi WKӇ
UD ÿҫX WR (Platysternon megacephalum) FzQ VӕQJ
10 Fi WKӇ UD ÿҫX WR (Platysternon megacephalum)
ÿm FKӃW 02 Fi WKӇ UDÿҩW6SHQJOHUL (Geoemyda
spengleri) ÿm FKӃW 11 Fi WKӇ UD EӕQ PҳW (Sacalia
quadriocellata) FzQ VӕQJ và 01 Fi WKӇ UD ÿҩW SêS{Q Cyclemys tcheponensis 
ĈӕL WѭӧQJ NKDL QKұQ YұQ FKX\ӇQ FiF Fi WKӇ UD Wӯ
KX\ӋQ 4XӃ 3KRQJ ÿӃQ KX\ӃQ <rQ 7KjQK &iF Fi
WKӇ UD FzQ VӕQJ VDX ÿy ÿm ÿѭӧF FKX\ӇQ giao ÿӃQ
TUXQJ WkP &ӭX Kӝ 9ѭӡQ TXӕF gia &~F 3KѭѫQJ và
FiF Fi WKӇ UD FKӃW ÿѭӧF FKX\ӇQ ÿӃQ VLӋQ 6LQK WKiL
và 7jLQJX\rQVLQKYұW
Ngày 26/12/2019, TAND KX\ӋQ 4XǤ &KkX ÿm
WX\rQ SKҥW ÿӕL WѭӧQJ 5 QăP W JLDP +͛ V˯ Yͭ YL͏F
V͙(19 
QuҧQJ1LQh
Ngày 26/6/2019, C{Qg aQ WKàQK SKӕ MyQg Cái ÿm
WKu giӳ 03 Fá WKӇ vѭӧQ WDy WUҳQg (Hylobates lar), 09
Fá WKӇ Uái Fá WKѭӡQg (Lutra lutra) và 03 Fá WKӇ KҥF
Fә WUҳQg (Ciconia episcopus) Wҥi PӝW QJ{i QKà WKuê
Wҥi xm NiQK DѭѫQg NKi ÿӕi WѭӧQg ÿaQg FKo FiF Fá
WKӇ Qày ăQ C{Qg aQ WKàQK SKӕ ÿm xáF PLQK vi SKҥP
Fӫa ÿӕi WѭӧQg WURQg PӝW WKӡi giaQ dài WUѭӟF NKi WKӵF
KLӋQ vLӋF bҳW gLӳ CáF Fá WKӇ WUêQ Vau ÿy ÿm ÿѭӧF
FKX\ӇQ vӅ TUXQg WkP &ӭu Kӝ Ĉ9+D Hà Nӝi Ĉӕi
WѭӧQg NKai ÿѭӧF WKXê ÿӇ FKăP VyF Pà NK{Qg biӃW
QJXӗQJӕF Fӫa Vӕ Ĉ9+DQày
Ngày 28/11/2019, TAND WKàQK SKӕ MyQg Cái ÿm
WuyêQ SKҥW ÿӕi WѭӧQg 10 QăP W gLDP, WKêP 24 WKáQg
WәQg Kӧp KìQK SKҥW Fӫa bҧQ áQ W WUHo WUѭӟF ÿy do ÿӕi
WѭӧQg vүQ ÿaQg WURQg WKӡi giaQ WKӱ WKiFK (H͛ s˯ vͭ
YL͏F s͙/ENV)
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ĈѭӧF thành OұS QăP 2000, Trung WkP Giáo GөF Thiên
nhiên (ENV) là PӝW trong QKӳQJ Wә FKӭF ÿҫX tiên WҥL
VLӋW 1DP FKX\rQ sâu YӅ OƭQK YӵF EҧR WӗQ thiên nhiên
và EҧR YӋ P{L WUѭӡQJ ENV ÿҩX tranh FKӕQJ QҥQ EX{Q
bán trái SKpS Ĉ9+' và KѭӟQJ WӟL PөF tiêu nâng FDR
QKұQ WKӭF FӫD FӝQJ ÿӗQJ YӅ Vӵ FҫQ WKLӃW SKҧL EҧR YӋ
thiên nhiên và FiF loài Ĉ9+' %ҵQJ FiF FKLӃQ OѭӧF
PDQJ tính sáng WҥR và ÿәL PӟL ENV PRQJ PXӕQ WӯQJ
EѭӟF WKD\ ÿәL thái ÿӝ và hành vi FӫD FӝQJ ÿӗQJ JLҧP
WKLӇX nhu FҫX tiêu WKө FiF VҧQ SKҭP Wӯ Ĉ9+' Bên
FҥQK ÿy ENV FǊQJ SKӕL KӧS FKһW FKӁ YӟL FiF Fѫ quan
FKӭF QăQJ QKҵP WăQJ FѭӡQJ WKӇ FKӃ FKtQK ViFK và WUӵF
WLӃS Kӛ WUӧ FiF Qӛ OӵF WKӵF thi SKiS OXұW trong F{QJ FXӝF
EҧR YӋ FiF loài Ĉ9+' ÿDQJ Eӏ ÿH GӑD WҥL VLӋW 1DP
WURQJNKXYӵFYjWUrQWRjQWKӃJLӟL

Ngoài ra, ENVFzQQKұQÿѭӧFVӵKӛWUӧ
WӯFiFFѫTXDQWәFKӭFVDX

/Ƭ1+ 9Ӵ&+2ҤTĈӜ1*&ӪA ENV
7ӯ QăP 2007, ENV WұS trung vào ba OƭQK YӵF WUӑQJ WkP
PDQJ tính FKLӃQ OѭӧF QKҵP QJăQ FKһQ QҥQ EX{Q bán
Ĉ9+'WUiLSKpSEDRJӗP
*LҧP WKLӇX nhu FҫX tiêu WKө FiF VҧQ SKҭP Wӯ
Ĉ9+' WK{QJ qua FiF FKLӃQ GӏFK dài KҥQ QKҵP
WKD\ÿәLWKiLÿӝYjKjQKYLFӫDFӝQJÿӗQJ
7ăQJ FѭӡQJ WKӵF thi SKiS OXұW WK{QJ qua YLӋF hӛ
trӧ trӵF WLӃS FiF Fѫ quan FKӭF QăQJ và NKX\Ӄn
NKtFK sӵ WKDP gia WtFK FӵF FӫD FӝQJ ÿӗQJ FQg
FKXQJ WD\ QJăQ FKһQ QҥQ EX{Q bán Ĉ9+' trái
SKpS
3KӕL KӧS FKһW FKӁ YӟL FiF nhà KRҥFK ÿӏQK FKtQK
ViFK ÿӇ WăQJ FѭӡQJ WKӇ FKӃ NKҳF SKөF FiF Oӛ
KәQJ SKiS OXұW SKiW WULӇQ FiF FKtQK ViFK KLӋX
TXҧ và WK~F ÿҭ\ quá trình ra TX\ӃW ÿӏQK Fy liên
TXDQWӟLYҩQÿӅEҧRYӋĈ9+'
&iF Qӛ OӵF FӫD ENV QKҵP QJăQ FKһQ QҥQ VăQ EҳW và
EX{Q bán Ĉ9+' VӁ NK{QJ WKӇ ÿҥW ÿѭӧF QӃX NK{QJ Fy
Vӵ Kӛ WUӧ Wӯ FiF ÿӕL WiF ENV trân WUӑQJ FҧP ѫQ FiF ÿӕL
WiF nhà tài WUӧ và FiF Fi nhân Wӯ NKҳS QѫL trên WKӃ JLӟL
ÿm Kӛ WUӧ tài FKtQK WUӧ JL~S Nӻ WKXұW WUӑQJ \ӃX FǊQJ
QKѭ ÿyQJ JyS WKӡL gian ÿӇ WLӃS VӭF FKR QKӳQJ Qӛ OӵF
FӫD(1V
ENV FǊQJ FKkQ thành FҧP ѫQ FiF Fѫ quan FKӭF QăQg
ÿm FXQJ FҩS WK{QJ tin, hình ҧQK ÿѭӧF sӱ GөQJ trong
EҧQWLQQj\
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