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Du lịch trại gấu tại Hạ Long: Không chỉ là vấn đề pháp luật!
Cần bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa để
chấm dứt hoạt động du lịch gấu tại thành phố
Hạ Long? Hiện nay vẫn còn ít nhất ba trại gấu
tiếp tục duy trì việc đón tiếp các đoàn khách
du lịch Hàn Quốc tới thăm, chứng kiến cảnh
chích hút, mua mật gấu và các sản phẩm
khác có nguồn gốc từ gấu bất chấp chỉ thị rất
rõ ràng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
cũng như sự phản đối từ phía một số đại biểu
Quốc hội.
Theo quy định của hai chỉ thị được ban hành
đầu năm 2011 bởi Bộ Văn hoá, Thể thao và
Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
tỉnh Quảng Ninh, việc tổ chức các hoạt động
du lịch tại các trang trại gấu trên cả nước nói
chung và tại Hạ Long nói riêng hoàn toàn bị
nghiêm cấm. Các đơn vị vi phạm sẽ bị xử phạt
nghiêm khắc theo quy định của luật pháp.
Chỉ thị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
nêu rõ việc các trại gấu vẫn “tổ chức đưa, đón
khách du lịch đến tham quan, chứng kiến
cảnh chích, hút mật gấu công khai và tổ chức
mua, bán các sản phẩm từ gấu, đã gây ảnh
hưởng xấu tới hình ảnh du lịch hấp dẫn, thân
thiện của đất nước, con người Việt Nam, xâm
hại tới các nội dung hoạt động du lịch bền
vững, lành mạnh…”
Mục đích của những chỉ thị này là nhằm
chấm dứt các hoạt động du lịch trại gấu bởi
đây không chỉ là những hoạt động làm ảnh
hưởng xấu đến bộ mặt quốc gia mà còn
khuyến khích khách du lịch tham gia các hoạt
động bất hợp pháp tại Việt Nam.
Việc giám sát hoạt động của các trang trại
gấu vẫn được tiến hành đều đặn và các bức
ảnh về các đoàn khách du lịch ra vào các
trang trại gấu vẫn được ghi nhận hàng tháng.
Điều này cho thấy hoạt động du lịch trại gấu
vẫn tiếp diễn mặc dù số lượng khách du lịch

Một số trang trại gấu tại Hạ Long vẫn duy trì việc đón khách du lịch
tham quan bất chấp lệnh cấm đã được Bộ Văn hóa Thể Thao và Du
lịch ban hành.
Ảnh: ENV

có giảm đi. Sự thay đổi duy nhất có thể nhận thấy là các
xe chở khách du lịch không còn dừng đỗ ở ngay trước cửa
các trang trại gấu mà đỗ cách xa hơn để tránh sự chú ý
của các cơ quan chức năng.
Tháng 10 năm 2010, cảnh sát môi trường đã bắt quả tang
công ty Đất Việt đang tiến hành chích hút mật gấu khi đón
tiếp khách du lịch Hàn Quốc. Bất chấp sự quyết liệt của
cảnh sát môi trường tỉnh, công ty này vẫn tiếp tục duy trì
hoạt động của hai trong số các trang trại gấu tại Hạ Long.
Câu hỏi đặt ra là, cái giá phải trả cho những hoạt động
kinh doanh mua vui cho các đoàn khách du lịch Hàn
Quốc, chống lại chỉ thị của các cơ quan chức năng của
Đất Việt là gì? Liệu những lợi ích mà các công ty thu được
Trang 1

từ hoạt động bất hợp pháp này có đủ để
bù đắp những ảnh hưởng tiêu cực tới
hình ảnh của quốc gia tại một trong những
địa điểm du lịch nổi tiếng nhất cả nước?
Chúng ta cần phải làm gì để chấm dứt
tình trạng này, không chỉ ở Hạ Long, mà
còn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình
Dương hay ngay tại Thủ đô Hà Nội, nơi
những người khách du lịch nước ngoài
cả tin đang bị cuốn vào các hoạt động
trái pháp luật tương tự khi đến thăm
Việt Nam?
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần
nghiêm cấm tuyệt đối việc đón tiếp khách
du lịch của những trang trại này. Đồng
thời, cần triển khai những hành động
mạnh mẽ, quyết liệt thể hiện tính nghiêm
minh trong thực thi luật bảo vệ loài gấu
theo quy định của Chính phủ, cũng như
trong việc giữ vững hình ảnh của Việt
Nam trong con mắt du khách quốc tế.
Rõ ràng, đây không chỉ là vấn đề về
pháp luật mà còn là uy tín, là trách
nhiệm, và là thước đo tính hiệu quả
trong việc thực thi nhiệm vụ của các cơ
quan chức năng địa phương.

Các xe buýt chở khách du lịch Hàn Quốc dừng tại các trang trại gấu ở
Hạ Long.
Ảnh: ENV

Quy định ngăn chặn các hoạt động du lịch, chích hút mật gấu
Công văn số 210/TCDL-LH, ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Tổng cục Du lịch:
• Nghiêm cấm các doanh nghiệp lữ hành tổ chức các hoạt động đưa du khách tới tham quan
các trang trại nuôi nhốt, chích, hút mật gấu bất hợp pháp.
• Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ xem xét thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với
các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
Chỉ thị này có hiệu lực đối với TẤT CẢ các trang trại gấu tham gia vào các hoạt động tổ chức
đón khách du lịch tới thăm và chích hút mật gấu tại Việt Nam.
Theo công văn 282/SVHTTDL-TTr, ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tỉnh Quảng Ninh:
• Nghiêm cấm tổ chức đưa khách du lịch đến tham quan các điểm có nuôi, nhốt gấu.
• Các công ty lữ hành phải có trách nhiệm khuyến cáo khách du lịch không tham quan, mua
bán mật gấu.
• Xử lý nghiêm đối với những hướng dẫn viên đưa khách du lịch đến tham quan các điểm
nuôi nhốt gấu.

Phần lớn các đối tượng buôn bán trái phép ĐVHD hoạt động có tổ chức và một
số đối tượng còn có liên quan đến ma túy, mại dâm và buôn người.
Trang 2

Tin tức về thực thi pháp luật
Loài rùa cực kỳ nguy cấp của Việt Nam xuất hiện tại các chợ Trung Quốc
Một nhóm các chuyên gia quốc tế đã phát hiện thấy hàng trăm cá thể rùa, bao gồm ít nhất 16 trong
số 25 loài rùa cạn và rùa nước ngọt bản địa của Việt Nam tại thị trường buôn bán động vật hoang dã
“nổi tiếng” Quảng Châu, Trung Quốc trong hai ngày đầu tháng 11 vừa qua. Đặc biệt trong đó có hơn
100 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora buorreti), một loài rùa đặc hữu cực kỳ nguy cấp chỉ
xuất hiện ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, từ phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho tới Đắk Nông.
Thông tin này đặt ra một vấn đề lớn, yêu cầu sự quan tâm chặt chẽ và quyết liệt hơn nữa của các cơ
quan chức năng liên quan tại các địa phương. Điều cốt yếu hiện nay là các cơ quan chức năng địa
phương cần nỗ lực hơn nữa trong việc gìn giữ môi trường sống tự nhiên, tăng cường các biện pháp
thực thi pháp luật để giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn hoàn toàn các hoạt động săn, bắn, buôn bán trái
phép. Với những loài đặc biệt nguy cấp, quý, hiếm phải đảm bảo rằng chúng sẽ được trả về môi
trường sống tự nhiên khi xác định được nguồn gốc xuất xứ.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng dọc theo các tuyến đường chính sang Trung Quốc cũng cần
phải kiểm tra kỹ hơn các lô hàng rùa tịch thu được để đảm bảo rằng các loài rùa đặc biệt nguy cấp
như rùa hộp trán vàng miền Trung hay các loài nguy cấp khác không bị bán đấu giá trong bất kỳ
trường hợp nào.
Hơn 100 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) thuộc nhóm loài cực kỳ nguy cấp
cũng được phát hiện tại chợ Quảng Châu, cùng với hàng nghìn cá thể rùa núi vàng (Indotestudo
elongata), rùa đất lớn (Heosemys
grandis), rùa răng (Heosemys
annanadalii), và rùa sa nhân (Cuora
mouhotii), nhiều loài trong số đó có
thể có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc
nhập lậu qua Việt Nam từ Lào và
Cam-pu-chia.
Điều cần thiết là chúng ta phải hành
động để bảo vệ một số loài rùa nguy
cấp trước khi chúng bị săn bắt tới
tuyệt chủng. Đã đến lúc phải chấm
dứt việc coi rùa là nguồn tài nguyên
để khai thác và trục lợi. Hãy bắt đầu
nghĩ đến việc bảo vệ rùa hiệu quả
hơn trong tự nhiên. Cách tốt nhất đó
là các loài rùa nguy cấp không bao
giờ được bán đấu giá, trở lại đường
dây buôn bán. Hành động như vậy là
thiếu trách nhiệm và bán đấu giá
ĐVHD nguy cấp được coi là “tội ác
chống lại thiên nhiên”.

Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), một trong những loài nguy
cấp của Việt Nam được phát hiện tại các chợ Trung Quốc. Cơ quan chức
năng đã nhiều lần bán thanh lý loài này sau khi tịch thu.
Ảnh: Bùi Đăng Phong

Cách tốt nhất để bảo vệ các loài ĐVHD là để chúng trong môi trường tự nhiên
trước khi rơi vào tay thợ săn và thương buôn.
Trang 3

Tin tức về thực thi pháp luật
Tịch thu gấu nuôi nhốt bất hợp pháp theo quy định của pháp luật
Trong cuộc họp giữa Cục Kiểm lâm, Cục Cảnh sát Môi trường và Bộ Tư pháp giữa năm 2011,
Cục Kiểm lâm khẳng định rằng gấu nuôi nhốt bất hợp pháp phải bị tịch thu sau khi phát hiện.
Chủ sở hữu có thể bị phạt hành chính, nhưng gấu phải bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan chức năng địa phương không được cho phép chủ sở hữu giữ lại gấu trong bất
kỳ hoàn cảnh nào.
Cục Kiểm lâm đang lên kế hoạch ban hành công văn chính thức để hiệu lực hóa vấn đề này
trong thời gian tới.

Tài liệu về định dạng rùa
Trong tháng 12 năm 2011, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phát hành bản in Sách
hướng dẫn thi hành luật về định dạng các loài Rùa cạn và Rùa nước ngọt Việt Nam. Tài liệu giúp
các cơ quan thực thi pháp luật định dạng rùa bị tịch thu. Phiên bản mới điện tử cũng được cập nhật
trên website của ENV:http://thiennhien.org/index.php?page=listDocumentView&catid=191&id=140

Tiếng nói cộng đồng
Ba ba Nam Bộ bị bán sang Trung Quốc
Cách đây không lâu, một người dân Hà Nội đã bắt
được một cá thể ba ba Nam Bộ lớn. Những nỗ lực
của cả công an và ENV nhằm thúc đẩy các cơ quan
chức năng liên quan tịch thu cá thể rùa này đã
không thành công.
Chi Cục Kiểm lâm Hà Nội cho rằng đây là trách
nhiệm của Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản.
Ngược lại, Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản lại
cho rằng đây là trách nhiệm của Chi cục Kiểm lâm.
Cảnh sát địa phương đã bỏ cuộc khi không thấy
một cơ quan chức năng nào khác nhận trách
nhiệm. Ngay sau đó, ngư dân trên đã bán rùa cho
một thương buôn người Trung Quốc.
Phản hồi từ cộng đồng:

Một cá thể rùa mai mềm lớn do một ngư dân Hà Nội đánh
bắt được và bán cho thương buôn Trung Quốc sau khi
không có bất kỳ sự can thiệp nào của cơ quan chức năng.
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“Khi chính quyền còn đùn đẩy xem ai là người chịu
trách nhiệm chứ không phải là làm nhiệm vụ của họ, thì làm thế nào để mong đợi công chúng tuân
thủ pháp luật?”
“Các nhà chức trách nên làm nhiệm vụ của mình để ngăn chặn điều này xảy ra”
“Làm thế nào để đất nước chúng ta phát triển nếu các nhà chức trách lại thiếu trách nhiệm như vậy?
Hơn thế nữa, con rùa mai mềm này đã bị bán sang Trung Quốc. Tại sao người Việt Nam chúng ta
vẫn tiếp tục giết hại ĐVHD dã tại chính đất nước của chúng ta???”
Trang 4

Vụ việc đang được theo dõi
BÌNH DƯƠNG
Ông Hai, chủ sở hữu doanh
nghiệp Thanh Cảnh vẫn đang
nuôi nhốt hổ và các loài
ĐVHD nguy cấp khác bất
chấp việc bị kết án hồi tháng
8 năm 2011 vì đã buôn bán
trái phép năm cá thể hổ. Rõ
ràng, với bản án trên, điều
cần nhất phải làm là tịch thu
tất cả các cá thể hổ còn lại và
chuyển giao chúng cho một
cơ sở hợp pháp. Ngoài ra,
cũng nên lưu ý rằng ông Hai
vẫn đang nuôi nhốt một số
lượng lớn các cá thể gấu và
các loài ĐVHD nguy cấp khác
mà trong đó có thể có nhiều
cá thể động vật nguồn gốc
bất hợp pháp.

Ảnh: ENV

BÌNH ĐỊNH
Vụ việc liên quan tới 102 cá thể rùa biển đã chết bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn đang
bỏ ngỏ. ENV hy vọng rằng những cá thể này sẽ bị tiêu hủy hoặc chuyển giao cho một đơn vị hợp
pháp như Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Hà Nội.

NINH BÌNH
Cơ quan chức năng Ninh Bình vẫn chưa tiến hành chuyển giao hai cá thể hổ tịch thu được ở huyện
Tam Điệp mặc dù đã có sự đồng thuận của các cơ quan chức năng trong việc chuyển giao chúng
về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

QUẢNG NGÃI
Cá thể gấu bất hợp pháp ở tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang chờ đợi được chuyển giao tới trung tâm cứu
hộ. Được biết, chủ sở hữu của cá thể gấu này muốn các cơ quan chức năng bồi thường tiền chăm
sóc. ENV hy vọng rằng cá thể gấu này đã được chuyển giao cho một cơ sở hợp pháp trong thời điểm
bản tin này được phát hành.

Hổ, vượn, vọc, voi và nhiều loài ĐVHD khác đang đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng
như tê giác một sừng. Hành động của bạn có thể ngăn chặn được tình trạng này.

Trang 5

Hồ sơ vụ việc
BÌNH THUẬN
Ngày 5/11, cơ quan chức năng phát hiện năm cá thể
vích (Chelonia mydas) giấu trong một giếng sâu khoảng
ba mét tại đảo Phú Quý, nhưng không người dân nào
thừa nhận là chủ sở hữu. Cơ quan chức năng đã thả
những cá thể rùa này về biển ngay ngày hôm sau (Theo
hồ sơ lưu trữ số 3795/ENV).
HÀ NỘI
Ngày 19/10, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã tịch thu
một cá thể cu li bị nuôi nhốt tại một cửa hàng ở Hà Nội.
Cá thể cu li này đã được chuyển giao cho Trung tâm
Cứu hộ Động vật Hoang dã Sóc Sơn (Theo hồ sơ lưu
trữ số 3742/ENV).
QUẢNG TRỊ
Ngày 17/10, cơ quan chức năng đã tịch thu 15 cá thể
rùa đất Sêpôn (Cyclemys oldhamii) và ba cá thể ba ba
trơn (Pelodiscus sinensis) từ một người đàn ông. Đối
tượng này khai nhận đã mua số động vật nói trên từ
Lào và định bán lại ở thị trấn Đông Hà. Những cá thể
này sau đó đã được thả về tự nhiên (Theo hồ sơ lưu
trữ số 3748/ENV).
QUẢNG NINH
Ngày 22/10, Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ một người
Việt Nam và hai người Trung Quốc đang vận chuyển
trái phép 1.061 kg ngà voi. Đối tượng người Việt Nam
khai nhận được thuê để vận chuyển lô hàng này từ
Móng Cái sang Quảng Tây, Trung Quốc. Đối tượng
người Trung Quốc khai nhận được một người đàn ông
ở Trung Quốc thuê vận chuyển vải vụn từ Việt Nam
sang Quảng Tây (Theo hồ sơ lưu trữ số 3753/ENV).

5 cá thể rùa biển được cơ quan chức năng giải cứu từ một giếng
nước địa phương và đang chờ để được thả về biển.
Ảnh: www.zing.vn

Ngày 31/10, Công an huyện Tiên Yên đã thu giữ
hơn 150 kg chim nước từ một đối tượng trú tại Hải
Phòng. Đối tượng đã bị phạt hành chính 6,5 triệu
đồng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3779/ENV).
HẢI PHÒNG
Ngày 5/11, cơ quan chức năng Hải Phòng đã bắt
giữ một lô hàng gồm 350 kg ngà voi được giấu
trong các bao vải vụn. Theo cơ quan chức năng,
lô hàng này có nguồn gốc từ Hồng Kông, tuy nhiên
bên nhận hàng từ chối có sự liên quan (Theo hồ sơ
lưu trữ số 3787/ENV).
NGHỆ AN
Ngày 3/11, Công an Nghệ An đã tịch thu 11 cá thể
chồn và hai cá thể don (Atherurus macrourus) còn
sống từ một đối tượng trú tại huyện Quỳnh Lưu.
Đối tượng đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng
(Theo hồ sơ lưu trữ số 3789/ENV).
LẠNG SƠN
Ngày 6/11, Cảnh sát Giao thông huyện Tùng Diễn
đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển ĐVHD đông
lạnh bằng ô tô và tịch thu 367 kg tê tê và 83 kg tay
gấu. Theo cơ quan chức năng, lô hàng này xuất
phát từ tỉnh Hà Tĩnh và trên đường vận chuyển
sang Trung Quốc. Lái xe bị tình nghi là chủ của lô
hàng đã lợi dụng đêm tối trốn thoát. (Theo hồ sơ
lưu trữ số 3791/ENV).

Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện lượng lớn ngà voi được cất giấu
trên một con thuyền đang chuẩn bị vượt sông sang Trung Quốc.
Ảnh: Hải quan tỉnh Quảng Ninh
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ĐỒNG NAI
Ngày 24/10, một chủ trang trại gấu ở Đồng Nai đã
tự nguyện chuyển giao hai cá thể gấu ngựa
(Selenarctos thibetanus) cho cơ quan Kiểm lâm

Hồ sơ vụ việc
địa phương. Hai cá thể gấu này sau đó đã được
chuyển về Trung tâm Cứu hộ tại Vườn quốc gia
Cát Tiên (Theo hồ sơ lưu trữ số 3697/ENV).
KHÁNH HÒA
Ngày 8/11, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi
Thủy sản đã thả hai cá thể đồi mồi (Eretmochelys
imbricata) về biển. Những cá thể này trước đó
được một người dân địa phương mua từ một ngư
dân rồi tự nguyện chuyển giao cho cơ quan chức
năng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3806/ENV).
ĐẮK NÔNG
Ngày 25/10, một người dân địa phương đã tự
nguyện chuyển giao một cá thể cú lợn lưng xám
(Tyto alba) vô tình mắc vào trong lưới ở vườn nhà
một ngày trước đó. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk
Nông đã tiếp nhận và thả cá thể cú lợn này vào
Vườn quốc gia Cát Tiên (Theo hồ sơ lưu trữ số
3825/ENV).
TP.HỒ CHÍ MINH
Ngày 11/10, nhận được thông tin từ người dân, lực
lượng Kiểm lâm và Cảnh sát Môi trường Tp. Hồ Chí
Minh đã tiến hành kiểm tra và tịch thu một cá thể
vượn đen má hung (Hylobates gabriellae) và một cá
thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) từ một nhà thờ.
Những cá thể này đã được chuyển giao về Trung
tâm Cứu hộ ĐVHD Củ Chi (Theo hồ sơ lưu trữ số
3714/ENV).
Ngày 27/10, Cảnh sát Môi trường đã thu giữ 45 cá
thể chim hoang dã gồm bồ nông, hoét, chào mào và
ó từ một người bán dạo. Số động vật trên đã được
chuyển đến Công viên Đầm Sen (Theo hồ sơ lưu trữ
số 3783/ENV).
Ngày 17/11, lực lượng chức năng địa phương đã
tịch thu bảy cá thể đồi mồi (Eretmochelys imbricata)
đang được vận chuyển trên xe ô tô. Những cá thể
này đã được chuyển về Trung tâm Cứu hộ ĐVHD
Củ Chi và dự kiến sẽ được thả về tự nhiên trong thời
gian tới (Theo hồ sơ lưu trữ số 3863/ENV).
Ngày 23/11, một bác sĩ thú ý đã tự nguyện chuyển
giao một cá thể cú non. Được biết, cá thể này do
một phụ nữ người Nhật Bản tình cờ tìm thấy và
chuyển cho bác sỹ thú y nói trên. Cá thể cú non sau
đó đã được đưa về Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Củ
Chi chăm sóc (Theo hồ sơ lưu trữ số 3826/ENV).
QUẢNG NAM
Ngày 30/11, Công an thành phố Tam Kỳ đã bắt giữ
60 kg ĐVHD gồm 36kg rắn ráo (Ptyas korros), 4 kg

rắn sọc dưa (Elaphe radiate), ba cá thể rùa, một cá
thể trăn và một cá thể cầy. Đối tượng vụ việc đã bỏ
trốn và để lại toàn bộ tang vật. Số ĐVHD nói trên
sau đó được thả về Rừng phòng hộ Phú Ninh (Theo
hồ sơ lưu trữ số 3855/ENV).
BÌNH DƯƠNG
Ngày 29/11, một chủ trang trại gấu đã tự nguyện
chuyển giao 14 cá thể gấu ngựa (Selenarctos
thibetanus) cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương.
Dưới sự chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, những cá thể
gấu này đã ngay lập tức được chuyển về Trung tâm
cứu hộ gấu của Quỹ Động vật Châu Á tại Tam Đảo
(Theo hồ sơ lưu trữ số 3856/ENV).
ĐẮK LẮK
Ngày 22/11, kiểm lâm Vườn quốc gia Chư Yang Sin đã
bắt một sinh viên khi đang vận chuyển 14 cá thể voọc
chà vá chân đen (Pygathrix nigripes) và một cá thể khỉ
mặt đỏ (Macaca arctoides) sấy khô. Đối tượng khai
nhận đã mua những động vật này từ những người dân
tộc thiểu số và đây là vụ thứ hai đối tượng thực hiện.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ khởi tố
đối tượng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3859/ENV).
HÀ TĨNH
Ngày 2/12, Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã tịch thu
50 kg tê tê, được cho là nhập khẩu trái phép từ Lào và
dự kiến sẽ vận chuyển sang Trung Quốc. Đối tượng
đã trốn thoát (Theo hồ sơ lưu trữ số 3862/ENV).

Cá thể mang và heo rừng bị giết đã được Cảnh sát Môi trường
Đắk Lắk tịch thu.
Ảnh: Cảnh sát Môi trường Đắk Lắk
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Năm 2005, ENV thành lập Phòng Bảo vệ ĐVHD (WCU) nhằm tạo điều kiện và khuyến khích
sự tham gia của cộng đồng vào việc giám sát và theo dõi các vụ buôn bán ĐVHD trái phép đồng
thời hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD. WCU thiết lập
một đường dây nóng miễn phí trên toàn quốc để tiếp nhận thông tin từ người dân về các vụ
buôn bán, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ ĐVHD trái phép. Làm việc chặt chẽ với các cơ quan
chức năng, WCU theo dõi và điều tra các vụ việc cho tới khi kết thúc và lưu giữ thông tin trong
cơ sở dữ liệu của ENV. Tính đến tháng 9/2011, WCU đã tiếp nhận hơn 3.700 vụ vi phạm liên
quan đến ĐVHD thông qua đường dây nóng và các nguồn tin khác.

Mục đích của chương trình Bảo vệ ĐVHD:
Khuyến khích sự tham gia của quần chúng trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán trái phép
ĐVHD: Thông báo các vi phạm, tham gia điều tra và theo dõi các trường hợp vi phạm.
Hỗ trợ và ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật, xử lý
ĐVHD tịch thu, kêu gọi sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo...
Trực tiếp ngăn chặn các vi phạm.
Lưu trữ thông tin về các vụ vi phạm để xác định tình trạng, xu hướng buôn bán ĐVHD;
đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản pháp luật và việc thực
thi pháp luật bảo vệ ĐVHD.
Nỗ lực của ENV trong các hoạt động điều tra, giám sát nhằm ngăn chặn nạn săn bắt và
buôn bán ĐVHD trái phép đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức:
Humane Society International (HSI)
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
Rufford Maurice Laing Foundation

Houston Zoo
Auckland Zoo
Columbus Zoo
Freeland Foundation
Cleveland Metroparks Zoo

Chương trình Bảo vệ ĐVHD
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Số 5. IF1, ngõ 192, Phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT/Fax: (84-4) 3514 8850
Email: env@fpt.vn
ENV Website:
ENV Website:
Thư viện ảnh:
ENV Facebook:

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

hotline@fpt.vn

