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Nuôi hổ cửa trước, bán hổ cửa sau
Án phạt gần đây của tòa án Bình
Dương đối với một trong những đối
tượng nuôi hổ nổi tiếng nhất trong
tỉnh đã cung cấp thêm bằng chứng
rõ ràng mà hầu hết những chuyên
gia về nạn buôn bán hổ đều đã biết
từ lâu về tình trạng nuôi nhốt hổ ở
Việt Nam. Chủ một số trang trại hổ
đã và đang vi phạm pháp luật về
nghiêm cấm buôn bán hổ vì mục
đích thương mại bằng cách lén lút
bán hổ qua cửa sau.
Tháng 3 vừa qua, chủ khu du lịch
Thanh Cảnh cùng vợ, con và 12 đối
tượng khác đã lãnh án phạt từ 18
tháng tù treo tới 36 tháng tù giam
cho hành vi bán 5 cá thể hổ trong
trại nuôi Thanh Cảnh từ năm 2003
đến 2006. Cơ quan chức năng tin
rằng hầu như tất cả số hổ mà ông
Hai bán trong thời gian qua đều là
những cá thể được sinh ra tại khu
du lịch Thanh Cảnh.
Những câu chuyện tương tự như
vậy cũng đã và đang diễn ra tại một
số trang trại nuôi nhốt hổ tư nhân
khác ở Việt Nam, mặc dù chưa có
thêm ai khác bị trừng phạt hay bắt
giữ. Những người chủ gây nuôi hổ
đã không khai báo về những cá thể
hổ con mới sinh ở trại hoặc không
giao nộp lại cho cơ quan chức năng
những cá thể hổ được báo cáo là
đã chết theo quy định, nhiều khả
năng những cá thể này đã bị bán
cho những người nấu cao hổ.

Ảnh: ENV

Một nhân viên của một trại nuôi hổ cho biết mặc dù người chủ trang
trại nuôi hổ này báo cáo rằng các cá thể hổ con đã bị chết nhưng
trên thực tế họ đã bán 10 cá thể hổ con còn sống cho một trại nuôi
khác. Kết quả điều tra từ một số vụ bắt giữ tang vật là hổ tại Hà
Nội cho thấy sự liên quan của một chủ trang trại nuôi hổ, thậm chí,
những người họ hàng của người này còn có liên quan trực tiếp.
Đồng thời, tất cả những cá thể hổ chết trong trại nuôi này đều đã
biến mất.
Những kinh nghiệm thực tế trong thực thi pháp luật và từ những
chuyên gia nuôi hổ chỉ ra rằng hầu hết, nếu không muốn nói là tất
cả, những chủ trang trại nuôi nhốt hổ tại Việt Nam, bằng cách này
hay cách khác, đều có dính líu tới việc buôn bán hổ bất hợp pháp.
Ông Hải và các tòng phạm chỉ là một trong những trường hợp vi
phạm đầu tiên bị truy tố và kết án.

Các vụ việc trên cùng với những
nghi vấn chưa có lời giải suốt thời
gian qua là những minh chứng
mạnh mẽ và rõ ràng rằng cho phép
gây nuôi hổ ở các trại nuôi tư nhân
không phải là một quan điểm thực
sự hợp lý. Cho phép tư nhân nuôi
hổ là mở đường cho những hành
vi phạm pháp. Đồng thời, với thực
tế về năng lực có hạn của các cơ
quan chức năng trong việc giải
quyết những hành vi trái pháp luật
(ví dụ trường hợp hai xác hổ chết
được tìm thấy ở trong tủ đá tại một
trại nuôi ở Thanh Hóa gần đây),
cách giải quyết tốt nhất là nghiêm
cấm tư nhân gây nuôi hổ.
Trên thực tế, nếu các cơ quan chức
năng thực sự quan tâm đến việc
duy trì một số lượng hổ để chuẩn bị
cho ngày mà loài hổ không còn hiện
diện trong tự nhiên nữa, thì sáng
kiến nuôi hổ để bảo tồn phải được
thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp
của một cơ quan trực thuộc Chính
phủ. Việc làm này để đảm bảo rằng
gây nuôi hổ cần làm thực sự phục
vụ mục đích bảo tồn, hổ con phải
được kiểm kê và hổ chết phải được
thông báo và xử lý hợp lý.

Hình thức trại nuôi hổ và vườn thú tư nhân là vỏ bọc lý tưởng cho hoạt động
kinh doanh phạm pháp. Động vật mới sinh và đã chết trong tình trạng nuôi
nhốt có thể bị buôn bán bất hợp pháp.
Ảnh: Cảnh sát Môi trường Hà Nội

Nếu như tấm gương tận tụy của cơ quan chức năng Bình Dương
được thể hiện tại các địa phương khác, thì chắc chắn sẽ có nhiều
chủ trại nuôi hổ khác chia sẻ những chiếc ghế bị cáo tại các tòa án
địa phương. Khi đó, những vấn nạn của các trại nuôi hổ sẽ được
giải quyết tốt đẹp.
ENV xin được nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng thành tích
điều tra xuất sắc của Công an tỉnh Bình Dương cũng như bản án
nghiêm khắc mà Tòa án Bình Dương đã tuyên phạt ông Hai và các
đồng phạm. Đây chắc chắn là một bức thông điệp có tính răn đe
mạnh mẽ gửi tới những người nuôi hổ khác ở Việt Nam.

Khuyến nghị
Lập tức chấm dứt việc cho phép gây nuôi hổ tại các trang trại tư nhân.
Thực hiện các cuộc điều tra, giám sát các trại nuôi hổ bởi các đội chuyên trách có sự tham
gia của nhiều cơ quan chức năng khác nhau. Việc điều tra bao gồm đánh giá các báo cáo,
phỏng vấn nhân viên, kiểm tra và chụp ảnh tất cả hổ nuôi. Bắt giữ bất cứ cá thể hổ nào có
nguồn gốc không rõ ràng, không có đăng ký hợp pháp.
Xác định và khoanh vùng những chủ trang trại nuôi hổ bị tình nghi có liên quan đến việc buôn
bán hổ, kể cả hổ sống hoặc chết. Từ đó có thể đẩy mạnh điều tra, tìm bằng chứng cụ thể để
khởi tố và kết án các đối tượng này.
Yêu cầu các chủ trang trại nuôi hổ được cấp giấy phép nuôi hổ làm cảnh chỉ được nuôi các
cá thể hổ cùng giới tính và yêu cầu nghiêm ngặt rằng họ phải ngay lập tức chuyển giao
những cá thể hổ chết mà họ sở hữu.

Trang 2

CHÚ Ý: Nghiêm cấm du lịch trại gấu!
Tháng ba vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch Việt Nam đã ban hành văn bản
về việc cấm các tổ chức du lịch và công ty
lữ hành trên khắp Việt Nam đưa khách du
lịch tới thăm quan các trại gấu. Công văn
này đã được gửi tới các Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch địa phương và các công
ty lữ hành quốc tế nêu rõ các đơn vị kinh
doanh dịch vụ du lịch, lữ hành có thể bị
tịch thu giấy phép hoạt động tại Việt Nam
nếu có hành vi đưa khách du lịch tới tham
quan các trại gấu.
Trước đó, một văn bản tương tự ở cấp địa
phương cũng đã được Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch Quảng Ninh ban hành vào
ngày 1 tháng 3 gửi tới các công ty và chi
nhánh lữ hành tại Quảng Ninh.
Hình thức tổ chức du lịch trại gấu liên
quan tới việc các công ty lữ hành đưa
những đoàn khách du lịch nước ngoài,
chủ yếu là khách du lịch Hàn Quốc, đến
các trại gấu. Tại đây, họ được chứng kiến
cảnh chích hút mật gấu và được mời chào
mua mật gấu. Những người mua sau đó
sẽ mang mật gấu mua về nước một cách
trái phép bởi hành động này trực tiếp vi
phạm công ước CITES (Công ước về
Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật
hoang dã nguy cấp), đồng thời khai thác
và bán mật gấu là hành vi vi phạm pháp
luật tại Việt Nam. Những hoạt động du
lịch này, chủ yếu diễn ra ở Quảng Ninh
nhưng cũng có ở TP. Hồ Chí Minh và một
số địa phương khác, đã ảnh hưởng tới
hình ảnh của Việt Nam trên thế giới bởi
việc chủ động khuyến khích khách du lịch

Không lâu trước khi văn bản hướng dẫn mới được Tổng cục Văn hóa, Du
lịch và Thể thao ban hành, cán bộ điều tra của ENV đã chứng kiến nhiều xe
chở khách du lịch Hàn Quốc tiếp tục tới thăm trại nuôi gấu ở Quảng Ninh
trong suốt tháng 2 năm 2011.
Ảnh: ENV

nước ngoài vi phạm pháp luật.
Chỉ thị mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan
chức năng tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích chấm dứt hình thức
du lịch trại gấu thông qua việc yêu cầu các hướng dẫn viên và
các công ty lữ hành của họ phải chịu trách nhiệm về hành vi của
mình.
ENV rất mong rằng các cơ quan thực thi pháp luật hãy thông
báo bất kỳ thông tin nào cho thấy các đoàn khách du lịch nước
ngoài tiếp tục tới thăm các trại gấu sau ngày 11 tháng 3 cho Bộ
hoặc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để ngành Du lịch
có những hành động xử lý kịp thời. ENV sẽ luôn tích cực theo
sát tình hình cùng với các cơ quan chức năng và hi vọng rằng
những đối tượng vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm và sự trừng
phạt thích đáng.
Tình trạng nuôi giữ và buôn bán gấu bất hợp pháp sẽ bị ngăn
chặn và tiến tới chấm dứt thông qua việc thực thi pháp luật, điều
tra và trừng phạt những kẻ cố tình coi nhẹ các quy định pháp
luật nhằm bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Hãy cùng nỗ lực hành
động để mang lại những thay đổi tích cực cho sự nghiệp bảo vệ
các loài ĐVHD đang dần biến mất ở Việt Nam. Cùng chung tay,
chúng ta sẽ đến được đích!

Mạng lưới Bảo vệ Động vật hoang dã Quốc gia: Thông báo cho tất cả mọi người
Nếu bạn quan sát thấy có các hoạt động du lịch trại gấu tiếp diễn ở khu vực của mình, hãy cố gắng thu
thập đầy đủ những thông tin sau đây:
Ngày giờ xảy ra vụ việc
Tên của trang trại hoặc cơ sở nuôi nhốt gấu có dịch vụ chích hút và bán mật gấu cho du khách
Tên của công ty du lịch hoặc công ty vận tải và biển số xe (rất quan trọng!)
Ước tính số lượng khách du lịch
Các chi tiết khác quan sát được

Hãy thông báo ngay các thông tin trên cho ENV qua

ĐƯỜNG DÂY NÓNG: 1-800-1522

Trang 3

Tư vấn thực thi pháp luật
Phần này dựa trên những câu hỏi và trả lời cho những tình huống thực tế do ENV ghi nhận được.

Sự kiên trì cuối cùng sẽ thành công
Hỏi: Đội điều tra lưu động của Chi cục Kiểm lâm của chúng tôi đã theo dõi nhà hàng rất nhiều lần và đã xử
phạt hành vi vi phạm của chủ nhà hàng trên một lần. Tuy nhiên, hành động phạm pháp vẫn tiếp tục diễn ra
tại đây, theo luật, chúng tôi không thể bắt giữ chủ nhà hàng này, vậy chúng tôi nên làm gì?
Trả lời: Tiếp tục vi phạm pháp luật dù đã được cảnh cáo và bị phạt cho thấy chủ nhà hàng thể hiện sự
không tôn trọng cơ quan chức năng và luật pháp. Đây là một trường hợp nghiêm trọng có tính chất điển
hình. Nếu phạt liên tục không có kết quả thì tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh vì hành động vi phạm
pháp luật. Tăng cường thanh tra thường xuyên, thậm chí đưa ra những hình phạt cao nhất. Cần phải
yêu cầu những kẻ phạm pháp trắng trợn này tuân thủ pháp luật bởi chính sự phớt lờ pháp luật của họ sẽ
khuyến khích những hành vi phạm pháp khác.

Kiểm lâm ở đâu?
Hỏi: Tôi đã đọc rất kỹ bài báo về việc
tòa án tỉnh Bình Dương tuyên án phạt
tù ông Hai và gia đình vì hành vi buôn
bán hổ ở trại nuôi của mình. Vụ việc này
khiến tôi băn khoăn về trách nhiệm của
Chi cục Kiểm lâm trong việc đối phó với
tình trạng nuôi hổ và tại sao công tác
kiểm tra của họ không đạt được hiệu
quả trong việc tìm ra kẻ phạm tội? Nên
chăng cảnh sát nhận trách nhiệm thanh
tra các trại nuôi hổ?

Cảnh sát Kinh tế Hà Nội bắt được 12 cá thể chà vá sấy khô, được phát
hiện trong một xe tư nhân khi đang di chuyển từ Đắk Lắk tới biên giới
Trung Quốc.
Ảnh: Đội Phòng chống buôn lậu và hàng cấm, Công an Kinh tế thành phố Hà Nội

Tháng 12 năm 2010 cũng đã có một
trường hợp hai cá thể hổ được tìm thấy ở
Thanh Hóa. Hai cá thể này đã bị tịch thu
chưa? Nếu chưa thì các cơ quan chức
năng tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm gì
trong trường hợp này? Người nuôi hổ ở
Thanh Hóa chắc chắn đã có kế hoạch
bán những cá thể hổ này?

Trả lời: Câu hỏi đầu tiên của bạn rất hay. Nhiệm vụ của Kiểm lâm là chịu trách nhiệm kiểm tra tình hình nuôi
hổ tại khu vực của họ. Tuy nhiên, theo chúng tôi, các hoạt động điều tra của kiểm lâm không thực sự hiệu quả.
Trên thực tế, những chứng cứ thu thập được của cảnh sát và những kết quả điều tra độc lập cho thấy rất nhiều
người nuôi hổ có dính líu tới việc buôn bán hổ, hoặc ít nhất có những mâu thuẫn trong báo cáo của họ.
Theo ý kiến của chúng tôi, cũng như chia sẻ từ các chuyên gia và các cơ quan thi hành luật, nếu Chi cục Kiểm
lâm của các tỉnh làm việc hiệu quả thì những người nuôi hổ không thể bán hổ. Về việc cảnh sát đảm nhiệm
công việc của kiểm lâm là không cần thiết nếu kiểm lâm địa phương có thể ngăn chặn những hành vi vi phạm
của các trại nuôi hổ.
Với câu hỏi thứ hai của bạn, ENV hiện vẫn đang đợi quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng Thanh Hóa
về việc giải quyết các cá thể hổ đã chết bị giữ tại trại nuôi của ông Chiến từ tháng 11 năm 2010. Trường hợp
này tương tự như trường hợp ở Bình Dương, hổ chết phải bị tiêu hủy hoăc chuyến giao cho các cơ sở nghiên
cứu khoa học thuần túy theo đúng luật. Không thể bán chúng dưới mọi hình thức.
Sự việc này hiện vẫn chưa có thêm tiến triển nhưng cả thế giới vẫn đang theo dõi xem cơ quan chức năng
Thanh Hóa xử lý như thế nào.
Trang 4

Tư vấn thực thi pháp luật
Động vật phải có nguồn gốc hợp pháp
Hỏi: Chúng tôi gặp một trường hợp liên quan đến mua bán rắn hổ mang và những loài động vật quý hiếm
khác tại một nhà hàng. Nhà hàng này quảng cáo rắn hổ mang, nhím, cầy hương, lợn rừng và những loài
ĐVHD khác trong thực đơn. Tuy nhiên, khi chúng tôi tới điều tra thì nhà hàng đã thay rắn hổ mang bằng
rắn nước và các món khác thay cho ĐVHD trong thực đơn. Những món thay thế đều hợp pháp do vậy họ
không hề phạm luật?
Trả lời: Thực tế, cho dù nhà hàng này không bán động vật quý hiếm thì việc họ quảng cáo những loài này
trong thực đơn cũng là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý. Vấn đề chính mà chúng ta quan tâm không phải
là việc họ lừa gạt khách hàng mà là việc quảng cáo bất kỳ loài ĐVHD nào cũng đều là phạm pháp. Do đó,
chúng ta có quyền tịch thu thực đơn và phạt chủ nhà hàng.
Cũng như một vài trường hợp khác, chấm dứt nạn buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp đã tạo nên tấm
gương ngăn chặn những kẻ phạm luật khác. Giảm thiểu việc ngang nhiên buôn bán và luôn sẵn sàng cung
cấp ĐVHD cũng sẽ làm giảm mức tiêu thụ và tác động mạnh tới nhu cầu của khách hàng, họ có thể chọn
các món ăn khác để thay thế.

Tin tức Quốc tế nổi bật
Trùm buôn bán ĐVHD quốc tế đã bị bắt
Cái tên Anson Wong có thể không xa lạ với một số cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam. Đối
tượng Wong được biết đến như là một trong những kẻ buôn lậu ĐVHD khét tiếng nhất trên thế giới
với mạng lưới trải rộng khắp toàn cầu.
Sống tại Malaysia, hơn một thập kỷ trước, Anson Wong là mục tiêu điều tra của Cục Bảo vệ Cá và
ĐVHD của Hoa Kỳ, kết quả là Wong đã phải ngồi tù gần hai năm tại một nhà tù liên bang vì tội buôn
bán ĐVHD. Được thả năm 2003, Wong quay trở lại Malaysia.
Tuy nhiên, con cá khổng lồ này cũng không thể lọt lưới mãi được,
tháng 10 năm 2010, Wong, người được cho là có mối quan hệ
mật thiết với quan chức bảo hộ ở Malaysia, cũng đã bị các cơ
quan chức năng của Malaysia bắt giữ tại sân bay quốc tế Kuala
Lumpur với một vali đầy rắn và rùa quý hiếm. Wong sau đó đã
bị kết án sáu tháng tù giam và bị phạt khoảng 71,000 USD. Cơ
quan chức năng cũng đã tịch thu giấy phép kinh doanh và cấm
Wong hay người thân của Wong buôn bán hoặc sở hữu bất kỳ
loài ĐVHD nào trong tương lai.
Vụ việc của Wong có thể không có quan hệ nhiều tới hoạt động
bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam, nhưng việc đối tượng này bị bắt
giữ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng ở châu Á, nơi các đối
tượng hình sự lớn chuyên buôn bán ĐVHD không còn nằm ngoài
tầm với của pháp luật nữa. Đồng thời, việc tòa án đưa ra các
quyết định xử phạt đúng đắn đối với những những kẻ vi phạm
pháp luật về ĐVHD chính là mục tiêu cần hướng tới trong tương
lai. Thật vậy, chúng tôi đã bắt đầu thấy sự tiến bộ như thế tại Việt
Nam với vụ kết án tù chủ trang trại hổ Thanh Cảnh gần đây. Có
lẽ đó là “màn mở đầu” đối với những kẻ buôn bán ĐVHD, và đây
cũng là thời điểm bắt đầu việc truy tố các đối tượng quan trọng
khác hoạt động tại Việt Nam!

Trùm buôn bán ĐVHD quốc tế khét
tiếng, Anson Wong, bị bắt giữ và kết án.
Nguồn: www.moveoneinc.com
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Hồ sơ vi phạm
BÌNH ĐỊNH
Ngày 10/02, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định
đã thả một cá thể vích (Chelonian mydas) về biển.
Cá thể rùa này bị mắc vào lưới của một ngư dân
trước đó. Vích là một trong 5 loài rùa biển sinh sống
tại Việt Nam. Tất cả 5 loài này được bảo vệ theo
Nghị định 59/2005/NĐ-CP (Theo hồ sơ lưu trữ số
3219/ENV)

LÂM ĐỒNG
Ngày 28/02, một người dân địa phương đã tự
nguyện chuyển giao một cá thể khỉ được tặng cho
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Đà Lạt. Hiện Chi cục
Kiểm lâm đang giữ cá thể khỉ này và sẽ sớm thả nó
về tự nhiên.(Theo hồ sơ lưu trữ số 3241/ENV)

BÌNH DƯƠNG
Ngày 02/3, Cảnh sát Môi trường tỉnh Bình
Dương đã tịch thu hai cá thể vượn đen má trắng
(Hylobates concolor leucogennys) tại một cơ sở
kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Những con vật này
được phát hiện nhờ một cuộc gọi của một người
dân tới đường dây nóng của ENV. Các cá thể vượn
này đã được chuyển tới Trung tâm cứu hộ Củ Chi,
Tp Hồ Chí Minh (Theo hồ sơ lưu trữ số 3262/ENV)

Một cá thể cu li tịch thu được từ một vụ buôn bán, sau đó
được thả về Vườn quốc gia Ba Vì.
Ảnh: Chi cục kiểm lâm Ba Vì

KIÊN GIANG
Ngày 01/03, cơ quan chức năng đã chuyển một cá
thể sếu đầu đỏ (Grus antigone), do một người dân
địa phương bắt được trước đó, cho Dự án bảo tồn
đồng cỏ bàng Phú Mỹ. Sếu đầu đỏ là loài chim di cư
được bảo vệ ở nhóm IB của Nghị định 32/2006 NĐCP (Theo hồ sơ lưu trữ số 3265/ENV)

HỒ CHÍ MINH
Ngày 10/03, công an Thành phố đã
tịch thu một cá thể vượn đen má trắng
(Hylobates concolor leucogennys) từ một người
dân địa phương. Người này khai nhận đã cùng bạn
bè bắt được cá thể vượn này cách đó không xa. Cá
thể vượn sau đó đã được chuyển giao cho Trung
tâm Cứu hộ Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Theo hồ sơ
lưu trữ 3270/ENV)
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Một người dân địa phương ở Huế đã tự nguyện chuyển giao
một cá thể chà vá chân đỏ cho cơ quan chức năng. Cá thể này
đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Vườn quốc gia
(VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.
Ảnh: Trung tâm Cứu hộ VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

NGHỆ AN
Ngày 07/3, cơ quan chức năng huyện Kỳ
Sơn đã tịch thu một cá thể gấu ngựa con
(Selenarctos thibetanus) nặng 2kg, chở lậu trên
một chiếc xe khách từ Lào vào Việt Nam. Các cơ
quan chức năng dự định sẽ chuyển giao cá thể
này cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam của Tổ

Hồ sơ vi phạm
chức Động vật Châu Á tại Vườn
quốc gia Tam Đảo. Tuy nhiên, 9
ngày sau, cá thể gấu đã chết trước
khi Trung tâm Cứu hộ có được giấy
phép tới nhận chuyển giao (Theo
hồ sơ lưu trữ số 3271/ENV)
Cùng ngày, Công an Kinh tế tỉnh
Nghệ An đã tịch thu một lô hàng bao
gồm 17kg nhím, 9kg kỳ đà và 167 kg
rùa. Số ĐVHD trên được vận chuyển
trên một chiếc xe tải mang biển kiểm
soát Lào. Đối tượng khai nhận đã
mua số động vật này ở Lào và dự
định đem bán tại huyện Diễn Châu,
tỉnh Nghệ An (Theo hồ sơ lưu trữ số
3268/ENV)

Cách đây không lâu, một cá thể rùa biển đã bị những người dân ở huyện Núi
Thanh tỉnh Quang Nam giết và chặt đầu.
Ảnh: Kiều Dung

QUẢNG NGÃI
Ngày 27/02, lực lượng Kiểm
lâm Cơ động Quảng Ngãi đã
tiếp nhận một cá thể mèo rừng
(Prionailurus bengalensis)  bị chủ sở
hữu bỏ lại. Cá thể mèo này đã được
chuyển giao về Chương trình Bảo tồn
Thú ăn thịt và tê tê, Vườn quốc gia
Cúc Phương vài ngày sau đó (Theo
hồ sơ lưu trữ số 3264/ENV)

KON TUM
Ngày 14/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon
Tum đã tịch thu hai cá thể gấu ngựa
con (Selenarctos thibetanus) từ một
vài người dân địa phương. Những
người này khai nhận đã bắt được
hai cá thể gấu này tại Vườn quốc gia
Chư Mom Ray. Số gấu sau đó đã
được chuyển về Trung tâm cứu hộ
Gấu Việt Nam nói trên. (Theo hồ sơ
lưu trữ số 3282/ENV)

THANH HÓA
Ngày 10/01, cơ quan chức năng
tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ một đối
tượng buôn bán trái phép một lô

Ảnh: Kiều Dung

hàng ĐVHD bao gồm 2 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata), 42
cá thể nhím, 4 cá thể lợn rừng (Sus scrofa), và 6 cá thể hoẵng
(Muntiacus muntjak). Lô hàng trên có xuất xứ từ tỉnh Bình Thuận
và được vận chuyển ra Hà Nội. Đối tượng bị xử phạt 150 triệu
đồng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3235/ENV)
Ngày 16/01, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tịch thu được
một lô hàng gồm 4 cá thể tê tê Java (Manis javanica) từ một người
dân địa phương. Người này khai nhận lô hàng trên có xuất xứ từ
tỉnh Nghệ An, và dự định đem đi tiêu thụ ở Thanh Hóa. Đối tượng
bị xử phạt 40 triệu đồng. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3234/ENV)
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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 2/2011, WCU đã tiếp nhận hơn 3.200 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
Chương trình Bảo vệ ĐVHD của ENV được tài trợ bởi các tổ chức World Society for the
Protection of Animals (WSPA), the Humane Society International (HSI), The Whitley Fund
for Nature,the MacArthur Foundation, the Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF),
the Rufford, the Cleveland Metroparks Zoo, and SeaWorld and Busch Gardens Fund.
ENV chân thành cảm ơn WSPA đã tài trợ bản tin này.

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/group.php?gid=47162312016

