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Mười hành động để các lãnh đạo tỉnh ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD
Ngăn chặn nạn săn bắt và buôn bán trái phép
động vật hoang dã (ĐVHD) đòi hỏi phải có tài
chính, nhân lực, đào tạo và các kỹ năng làm việc.
Nhiều địa phương cho rằng các nguồn lực này
của họ hiện còn rất hạn chế nên các cơ quan
chức năng chưa thực hiện được những biện
pháp cứng rắn để giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên, theo ENV, ngay cả trong điều kiện hạn
chế đó, các cơ quan chức năng địa phương vẫn
có thể ngăn chặn hiệu quả nạn buôn bán ĐVHD
tại địa phương mình nếu họ thực hiện những tốt
hành động cụ thể sau.
Một: Gắn trách nhiệm vào những người quản
lý, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu, xử
phạt những người tắc trách
Đề ra các tiêu chí rõ ràng cho các nhà quản lý các
khu bảo tồn và lãnh đạo của các cơ quan chức
năng để làm giảm nạn săn bắt và buôn bán trái
phép ĐVHD. Những nhà lãnh đạo phải có trách
nhiệm trước sự thành công hay thất bại trong
công việc của mình. Ghi nhận thành quả và đề
bạt những cán bộ có năng lực lên làm lãnh đạo.
Hai: Tăng cường thực thi pháp luật tại các
khu bảo tồn
Yêu cầu các cán bộ quản lý của các khu bảo tồn
thực hiện các hành động tức thời và khẩn cấp
để bảo vệ khu bảo tồn của mình, bao gồm cả
việc tăng cường tuần tra vùng lõi, thu lượm bẫy
và giám sát các cửa ngõ chính dẫn vào rừng.
Một điều quan trọng khác là cần tăng cường hợp
tác giữa các nhà quản lý khu bảo tồn và chính
quyền địa phương. Điều này sẽ hỗ trợ cho các
bên trong việc xác minh, hiểu rõ và khởi tố các
đối tượng thợ săn chuyên nghiệp, các thương
nhân địa phương và các cơ sở tham gia vào việc
buôn bán trái phép ĐVHD tại các khu vực xung
quanh các vườn quốc gia và khu bảo tồn.
Ba: Thực thi lệnh cấm sử dụng vũ khí
Tăng cường các nỗ lực thực thi lệnh cấm sử

Môt trong hai cá thể hổ đông lạnh tịch thu được ở Ninh Bình. Từ
năm 2005, có hơn 40 cá thể hổ đã được tịch thu. Các chuyên gia
cho rằng, đây chỉ là con số nhỏ trong tổng số các cá thể hổ đang
bị buôn lậu vào Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc
Đông y làm từ xương hổ.
Ảnh: Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

dụng vũ khí tại các địa phương. Cho đến nay, tịch thu vũ
khí và thực thi lệnh cấm sử dụng súng đã có tác động tích
cực đối với việc bảo vệ các loài linh trưởng nguy cấp, ít nhất
là ở một khu bảo tồn ở Việt Nam, nơi mà lệnh cấm đã được
thực thi một cách nghiêm ngặt.
Bốn: Thường xuyên giám sát các cơ sở tiêu thụ và
đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng
vi phạm
Yêu cầu Hạt Kiểm lâm thường xuyên tiến hành kiểm tra,
giám sát các cơ sở tiêu thụ ĐVHD như các nhà hàng, các
hiệu thuốc Đông y để tịch thu các cá thể động vật còn
sống, các sản phẩm cũng như thực đơn và các biển hiệu
quảng cáo về ĐVHD. Những người phạm tội lần đầu hoặc
trẻ vị thành niên phạm tội sẽ bị cảnh cáo. Tuy nhiên nếu
tiếp tục vi phạm hoặc những trường hợp vi phạm nghiêm
trọng như buôn bán các loài quý hiếm được bảo vệ thì
cần có các biện pháp xử lý cứng rắn. Việc thực thi phải
được thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên và
nhất quán để có được sự tôn trọng và tuân thủ pháp luật
của các cơ sở kinh doanh tại địa phương.
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Năm: Mức phạt cao sẽ có giá trị răn đe mạnh mẽ
Yêu cầu các cơ quan chức năng và khuyến khích
các tòa án đưa ra hình phạt cao nhất đối với các đối
tượng săn bắt, buôn bán vi phạm các văn bản pháp
luật về bảo vệ ĐVHD. Xử lý nghiêm minh các hành
vi vi phạm và công khai kết quả để răn đe những đối
tượng có ý định vi phạm pháp luật khác
Sáu: Tuyên truyền làm giảm nhu cầu tiêu thụ ĐVHD
và khuyến khích người dân thông báo vi phạm
Chỉ đạo các đài phát thanh, truyền hình địa phương
phát sóng thường xuyên những nội dung khuyến
khích cộng đồng không nên tiêu thụ các sản phẩm
từ ĐVHD và kêu gọi người dân thông báo các vụ vi
phạm tới chính quyền địa phương.
Bảy: Công khai và minh bạch thông tin để tăng
cường các hiệu quả tuyên truyền
Hỗ trợ các nhà báo trong việc tiếp cận với các nhà
lãnh đạo và thông tin về các vụ việc xử lý thành công.
Công bố rộng rãi các quan điểm cứng rắn của cơ quan
chức năng trước công chúng và khuyến khích người
dân tham gia, hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ ĐVHD.
Tám: Khuyến khích cơ quan chức năng phát
hiện và giám sát các đối tượng chủ chốt trong
các mạng lưới buôn bán ĐVHD
Xác định đối tượng, thu thập chứng cứ, và truy tố
các đối tượng vi phạm, đặc biệt là những đối tượng
chủ chốt sẽ mang lại hiệu quả đáng kể trong việc
ngăn chặn nạn săn bắn và buôn bán ĐVHD bất hợp
pháp. Phối hợp với các cơ quan chức năng của các
tỉnh khác, chia sẻ thông tin các vụ việc để hỗ trợ các
cuộc điều tra khác đang được tiến hành.
Chín: Tuyệt đối không đấu giá các loài thuộc
nhóm 1B
Chỉ đạo để các cơ quan chức năng địa phương
không bán thanh lý trong bất kỳ trường hợp nào
các loài động vật hoặc các bộ phận, sản phẩm của
các loài thuộc nhóm 1B của Nghị định 32/NĐ-CP.
Bởi lẽ bán thanh lý không những khuyến khích nhu
cầu tiêu thụ ĐVHD mà còn gây khó khăn cho các
cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật;
phân biệt giữa ĐVHD hợp pháp và bất hợp pháp.
Mười: Không khoan dung đối với việc buôn bán
các loài được bảo vệ nghiêm ngặt
Tuyệt đối KHÔNG KHOAN DUNG đối với các trường
hợp liên quan đến các loài được bảo vệ nghiêm
ngặt trong nhóm 1B của Nghị định 32/NĐ-CP. Nếu
phát hiện các loài thuộc nhóm 1B, các sản phẩm
cũng như các bộ phận của các loài này bất cứ khi
nào và ở bất cứ đâu, tiến hành tịch thu ngay theo
quy định của pháp luật. Các loài thuộc nhóm 1B là
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Một lô hàng rùa ở Nghệ An trong đó có ít nhất một cá thể
rùa Asian brown tortoise (tạm dịch là rùa đất nâu) (Manouria
emys), loài này không phân bố ở Việt Nam. Lô hàng này
được cho là chuyển từ nước ngoài về, không phải là từ
Vĩnh Long như trong giấy phép.
Ảnh: VTC

nhóm ĐVHD đang bị đe dọa nghiêm trọng nhất của
Việt Nam, đòi hỏi mức độ bảo vệ tối đa.
Việc tịch thu ĐVHD là hình thức phủ nhận tính hợp pháp
của người sở hữu, buôn bán ĐVHD trái phép. Cho phép
người vi phạm tiếp tục sở hữu, mặc dù đã phạt hành
chính, không đáp ứng được mục tiêu bảo tồn mà ngược
lại chỉ như là đặt giá cho ĐVHD (ví dụ như chỉ cần trả
tiền phạt là một người có thể được tiếp tục nuôi giữ một
cá thể hổ có nguồn gốc bất hợp pháp).
Bảo vệ các loài ĐVHD của chúng ta là trách nhiệm
chung của các cơ quan chức năng và người dân. Nhận
thức được sự cần thiết phải hành động ngay, cơ quan
chức năng một số tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các
hành động bảo vệ ĐVHD trên địa bàn của mình. Họ
đang gây áp lực lên các cơ quan chức năng và các cán
bộ quản lý khu bảo tồn để huy động nguồn lực có hạn
của mình trong viêc ngăn chặn nạn săn bắt và buôn
bán ĐVHD bất hợp pháp. Những kết quả đạt được sẽ
giúp bảo vệ tương lai các loài ĐVHD của Việt Nam.
Nếu cần sự giúp đỡ trong việc ngăn chặn nạn săn bắt,
buôn bán ĐVHD, xin hãy liên hệ tới ENV.

Tôi chỉ cần trả một khoản nhỏ là có thể nuôi nhốt tê giác
Lời khai của một tên tội phạm

Tất cả các bằng chứng cho thấy
tê giác hiện đã bị tuyệt chủng tại
Việt Nam với cá thể cuối cùng đã
chết vào đầu năm 2010. Nhưng
nếu tê giác tồn tại, và nếu tôi có
thể bắt được tê giác, chắc chắn tôi
sẽ được nuôi giữ nó, dựa trên tình
trạng thực thi pháp luật và biện
pháp xử lý phổ biến hiện nay tại
một số tỉnh.
Tất nhiên vấn đề là làm thế nào để
tôi có thể bắt được nó. Việc này
cần phải hết sức cẩn thận và bí
mật vì nếu bị bắt với tội danh săn
bắt tê giác thì chắc chắn tôi phải
Ảnh: WWF
ngồi tù. Thế nhưng nếu trót lọt, tôi
phải tìm cách chuyển đến vườn
thú nhà mình. Nếu quá trình vận
chuyển này vỡ lở thì chắc cũng phải vào tù. Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu tôi có thể đưa cá thể tê giác đó
về tới vườn thú nhà một cách trót lọt, nơi mà tôi đang lên kế hoạch mở rộng để được nuôi giữ tất cả các
loài thú quý hiếm.
Khi đó, tôi có thể nói chắc chắn một điều, tôi cảm thấy yên tâm khi mời các cơ quan chức năng địa phương
tới tham quan bộ sưu tập của mình. Tôi sẽ nói nhỏ: “Này các anh, đây là cá thể tê giác mà tôi vừa bắt trong
tự nhiên và vận chuyển trái phép về đây đấy”.
Họ sẽ lắc đầu và nói, không, không, không, như vậy là bất hợp pháp. Nhưng sau đó, họ còn bận rộn với nhiều
thủ tục, giấy tờ và yêu cầu sự giúp đỡ từ cấp trên. Và cuối cùng, lãnh đạo tỉnh nơi tôi sống sẽ được yêu cầu
phải đưa ra quyết định. Giả sử rằng một số tỉnh hiểu và áp dụng luật theo các cách khác nhau nhưng khả
năng gần như chắc chắn tôi chỉ bị phạt hành chính và vẫn đuợc phép nuôi nhốt cá thể tê giác của mình.
Đương nhiên trong trường hợp này tôi may mắn vì cơ quan chức năng nơi tôi ở đã không thấy rằng việc
cho phép đối tượng tội phạm, như tôi, được nuôi nhốt các loài được bảo vệ mà tôi đã sở hữu một cách
bất hợp pháp mà không tịch thu các cá thể động vật đó để tôi phải ngừng công việc kinh doanh của mình
là sai lầm. Bởi nếu họ làm như vậy thì sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến những người khác rằng hành vi
của tôi là không được phép.
Với việc bị phạt tiền, tôi có đủ khả năng để trả những khoản đó và tôi cho rằng số tiền đó vẫn là rẻ nếu họ
cho phép tôi được giữ một cá thể tê giác đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, có đúng vậy không? Tôi
cũng khá chắc chắn rằng người hàng xóm của tôi, sau khi nhìn thấy cá thể tê giác này, cũng sẽ muốn có
một cá thể như vậy.
Cảm ơn trời vì sự lẫn lộn và sự diễn giải khác nhau của luật pháp. Trên thực tế, sau khi tôi bắt giữ được
cá thể tê giác và trả tiền phạt, tôi bắt đầu để mắt tới một số loài linh trưởng nguy cấp khác, và có lẽ tôi sẽ
mở thêm cả hoạt động buôn bán mật gấu, cả nuôi nhốt hổ nữa để thêm gia vị cho cuộc sống. Điều đó thật
quá dễ dàng!
Tuy nhiên, tôi cũng phải lưu ý để tránh một số tỉnh như Đồng Nai vì các nhà lãnh đạo ở đây hiểu sự cần
thiết phải xử phạt các đối tượng vi phạm và tịch thu các cá thể ĐVHD được bảo vệ ngay khi phát hiện ra
chúng. Đáng lẽ ra đây là điều hiển nhiên và chắc là người ta sẽ áp dụng cách này trong tương lai, khi lãnh
đạo các tỉnh khác cũng đã hiểu và ủng hộ quan điểm cần thiết phải thực thi pháp luật một cách hiệu quả
hơn đồng thời ngăn chặn được các hành vi tiêu cực.
Còn bây giờ tôi vẫn có thể mở cửa để họ tới thăm hay kiểm tra vườn thú của tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ trả
tiền phạt vì nó như là một phần của chi phí kinh doanh, và tôi sẽ thu thập bất kỳ loài nào tối muốn vào bất
kỳ khi nào tôi muốn và tận hưởng tất cả các khoảnh khắc mà tôi có thể.
Trên đây là một lời khai tưởng tượng, không dựa trên một sự kiện có thật nào, nhằm làm nổi bật sự cần thiết
phải thực thi luật pháp một cách nghiêm minh và sự cần thiết phải tịch thu các loài nguy cấp được bảo vệ
trong nhóm 1B của Nghị định 32/NĐ-CP, khi phát hiện ra các cá thể này đang thuộc sở hữu cá nhân.
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Chú ý: Các vi phạm về ĐVHD trên mạng internet ngày một gia tăng!
Các đối tượng buôn bán ĐVHD ngày
càng tinh vi trong việc sử dụng mạng
internet để quảng cáo cũng như rao
bán các loài ĐVHD sống và các sản
phẩm làm từ ĐVHD bất hợp pháp
như ngà voi, mật gấu hay cao hổ. Chỉ
trong một ngày điều tra vào tháng 4
vừa qua, ENV đã thống kê được 254
vụ vi phạm trên các trang web ở Việt
Nam. Trong đó bao gồm 153 vụ rao
bán động vật sống, 36 vụ rao bán cao
hổ, 64 vụ bán mật gấu cùng với nhiều
sản phẩm khác từ các loại bò sát (chủ
yếu là rùa) cho đến các cá thể khỉ còn
sống.
Trong năm 2010, ENV đã hỗ trợ Cảnh
sát Môi trường Tp. Hồ Chí Minh bắt
một đối tượng buôn bán ĐVHD qua
mạng và tịch thu một số cá thể rái
cá. Một số vụ khác gần đây liên quan
đến buôn bán sừng tê giác và các sản
phẩm bị cấm buôn bán vì mục đích
thương mại.
Trong tháng hai vừa qua, cơ quan
chức năng Indonesia tiến hành điều
tra một người đàn ông ở Jakarta bị
tình nghi đang bán các sản phẩm
ĐVHD gồm da hổ, răng và ngà voi
trên mạng internet. Cảnh sát Jakarta
đã đột kích vào cửa hàng của đối
tượng này và thu giữ các sản phẩm
làm từ ĐVHD trái phép gồm răng gấu

CSMT Tp. Hồ Chí Minh đã giải cứu được hai cá thể rái cá sau khi chúng bị
rao bán trên mạng internet.
Ảnh: Trung tâm Cứu hộ Củ Chi

chó. Đối tượng này sắp bị khởi tố.
Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần phải luôn tập
trung tới những hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép trên Internet,
bằng cách liên hệ với chủ sở hữu và thực hiện các vụ mua bán
nhằm thu thập bằng chứng và bắt giữ nghi can.
ENV sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng trong các vụ
việc nghiêm trọng liên quan đến các loài thuộc nhóm 1B của Nghị
định 32/NĐ-CP, đồng thời yêu cầu ban quản trị các website gỡ bỏ
những quảng cáo vi phạm, cấm những quảng cáo trái phép tương
tự trên các website.

Tố cáo về hành vi nhận hối lộ
Neáu thaáy cô quan chöùc naêng naøo nhaän tieàn hay quaø hoái loä töø nhöõng ngöôøi buoân baùn ÑVHD
hoaëc nuoâi giöõ ÑVHD traùi pheùp, ngöôøi daân coù theå toá giaùc vôùi Ban Chæ ñaïo Phoøng, Choáng Tham
nhuõng Quoác gia theo soá ñieän thoaïi

080 48 228
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Tư vấn thực thi pháp luật
Những vấn đề dưới đây được đưa ra dựa trên những câu hỏi có thật liên quan tới các vụ việc cụ thể được lưu trữ
trong hồ sơ của ENV.
Mua sự hợp tác của những đối tượng vi phạm là không
sáng suốt
Hỏi: Tôi vừa đọc được một bài báo về một vụ liên quan đến
việc cơ quan chức năng một vùng ven biển đã trả 10 triệu
đồng cho một ngư dân vì ngư dân này đã giao nộp một cá
thể rùa da, sau đó cá thể rùa này đã được thả về biển. Tại
sao cơ quan chức năng lại trả tiền cho ngư dân đó? Hành
động bắt và giữ cá thể rùa này có được coi là vi phạm pháp
luật hay không?
Trả lời: Đánh bắt và nuôi giữ cá thể rùa da là vi phạm pháp
luật vì cá thể rùa này là loài động vật được pháp luật bảo
vệ. Cơ quan chức năng địa phương đã tạo ra một tiền lệ
xấu cho các ngư dân khác khi dùng tiền để “mua lại” các cá
thể ĐVHD. Có thể nói, ngư dân đó đã may mắn khi thoát
khỏi sự trừng trị của pháp luật.
ENV khuyến cáo không bao giờ trao thưởng dưới bất
cứ hình thức nào cho những đối tượng vi phạm, đặc biệt
không trả tiền để đối tượng hợp tác. Pháp luật đã tuyên bố
rõ cá thể này được bảo vệ. Ngư dân đó vi phạm pháp luật
và người này đáng lẽ phải bị xử phạt theo luật định.
Tay gấu ngâm rượu là bất hợp pháp

Gần đây, một ngư dân ở Nghệ An đã bắt được một cá
thể rùa da, cá thể rùa này ngay sau đó đã được thả về
biển.

Hỏi: Gần đây tôi có biết một vụ liên quan đến việc bán tay
gấu ngâm rượu trong một nhà hàng ở một tỉnh phía Bắc.
Tuy nhiên hạt kiểm lâm địa phương cho biết, tay gấu là hợp
pháp vì nó được cung cấp từ những trại gấu đã được đăng
ký. Điều này có đúng không?

Ảnh: P. Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Nghệ An

Trả lời: Điều này hoàn toàn không đúng. Bán tay gấu ngâm
rượu là hành vi vi phạm pháp luật vì cả hai loài gấu đều
được bảo vệ trong nhóm IB của Nghị định 32/NĐ-CP. Việc
tay gấu có nguồn gốc từ các trại gấu hay không không quan trọng. Hành vi buôn bán tay gấu dưới bất kì hoàn cảnh
nào đều là hành vi phạm pháp luật.
Các cơ quan chức năng nên thu hồi sản phẩm tay gấu ngâm rượu. Theo ý kiến của chúng tôi, cán bộ kiểm lâm trên
có thể là không nắm rõ những hiểu biết về luật hoặc phát ngôn của người này chỉ là cái cớ cho lý do vì sao ông ta
không xử lý hành vi vi phạm.
Cần nghiêm khắc khi thực thi pháp luật
Câu hỏi: Khi điều tra vụ việc liên quan đến việc chủ một quán cà phê nuôi nhốt một cá thể vượn, tôi nhận thấy người
này đã nuôi nhốt cá thể vượn này khá lâu rồi. Cá nhân tôi thấy buồn cho chủ sở hữu, vì người này dường như rất yêu
quý cá thể vượn này. Tôi nên làm thế nào để xử lý những vụ việc như thế này?
Trả lời: Chúng tôi biết rằng việc thi hành luật không hề dễ dàng, nhưng những quyết định của bạn có ảnh hưởng không
nhỏ đến nhận thức của cộng đồng. Điều này có nghĩa rằng quyết định cho phép chủ sở hữu nuôi cá thể vượn vì người
này gắn bó với vật nuôi sẽ ảnh hưởng tới sự sống của những cá thể vượn khác. Người dân sẽ có xu hướng muốn nuôi
vượn làm thú cảnh nếu như nhìn thấy cá thể vượn này được nuôi ở quán cà phê. Thật không may, dù cá thể vượn
này có làm thú cảnh hay không thì chủ sở hữu vẫn không được phép nuôi giữ cá thể này. ENV cho rằng chúng ta nên
khuyến khích chủ sở hữu tự nguyện bàn giao cá thể vượn. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã xử lý thành công nhiều
vụ việc tương tự. Tuy nhiên trong trường hợp chủ sở hữu từ chối tự nguyện giao nộp thì cần phải có sự can thiệp của
pháp luật, nếu không thêm nhiều cá thể vượn sẽ phải tiếp tục đối mặt với việc bị săn bắt từ thiên nhiên.
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Hồ sơ vi phạm
NGHỆ AN
Ngày 7/3, Cảnh sát Môi trường (CSMT) tỉnh Nghệ An đã
tịch thu một lô hàng bao gồm 125kg rùa, 15kg nhím và
7kg kỳ đà từ một người đàn ông cư trú tại thị trấn Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, gần biên giới với Lào. Đối tượng khai
nhận ông ta đã mang số động vật này từ Lào về và dự
định đem bán tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đối
tượng buôn bán bị phạt 30 triệu đồng (Hồ sơ lưu trữ ENV
số 3268/ENV).
Ngày 20/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An tịch thu được
1.490 kg rùa, trong đó có một loài cực kỳ nguy cấp có
tên tiếng Anh là Asian brown (tạm dịch là rùa đất nâu)
(Manouria emys), loài này không có nguồn gốc ở Việt
Nam. Chủ sở hữu của lô hàng khai nhận số động vật trên
được mua từ một người phụ nữ ở Vĩnh Long và có giấy
phép hợp pháp do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long cấp.
Tuy nhiên, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, giấy phép
trên không phù hợp với lô hàng (Hồ sơ lưu trữ ENV số
3364/ENV).

Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh tích cực giải quyết tình trạng
buôn bán ĐVHD công khai trên vỉa hè, đường phố. Các cá thể
cu li này đã được tịch thu từ một đợt kiểm tra ở quận 7.

KHÁNH HÒA
Ngày 19/3, Chi cục Kiểm lâm huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh
Hòa đã tịch thu 64 cá thể động vật hoang dã (ĐVHD) sống
gồm các loài cầy, kỳ đà, rùa, rắn và nhím từ một hộ gia
đình địa phương. Tất cả số động vật trên đã được thả
vào rừng Đèo Cả, một khu rừng ở địa phương. Đối tượng
buôn bán bị xử phạt 6,5 triệu đồng (Hồ sơ lưu trữ ENV số
3290/ENV).

ĐỒNG NAI
Ngày 26/3, một cư dân địa phương đã tự nguyện chuyển
giao một cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) cho
hạt Kiểm lâm huyện Long Thành. Cá thể mèo này ngay
lập tức được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ thuộc
Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên. Mèo rừng thuộc nhóm IB,
Nghị định 32/NĐ-CP, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì
mục đích thương mại. Đây là loài thường bị săn bắt, nuôi
nhốt tại nhà riêng và các cơ sở kinh doanh (Hồ sơ lưu trữ
ENV số 3298/ENV).

HÀ NỘI
Ngày 25/3, CSMT Hà Nội đã tịch thu 03 cá thể rắn hổ mang
chúa (Ophiophagus hannah) được giấu trong một chiếc xe
tư nhân. Chủ sở hữu khai nhận đã mua số động vật trên tại
quê nhà ở tỉnh Lào Cai với giá khoảng 54 triệu đồng và dự
định đem bán tại Hà Nội với mức giá cao hơn. Các cá thể
động vật trên đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ
Sóc Sơn, Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang hoàn tất
thủ tục để truy tố trách nhiệm hình sự với đối tượng vi phạm
(Hồ sơ lưu trữ ENV số 3301/ENV).
Ngày 12/4, CSMT Hà Nội đã tịch thu 03 cá thể mèo
rừng (Prionailurus bengalensis), 02 cá thể cầy và 10
cá thể don (Atherurus macrourus) tại một nhà hàng địa
phương ở huyện Thạch Thất. Tất cả các cá thể động
vật trên đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ
Sóc Sơn. Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để
đưa ra hình thức xử phạt với đối tượng vi phạm (Hồ sơ
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Ảnh: ENV

lưu trữ ENV số 3338/ENV).
Cũng trong tháng Tư, CSMT và Cảnh sát Kinh tế Hà
Nội đã tịch thu được 08 cá thể rắn hổ mang, trong
đó có ba cá thể rắn hổ mang chúa (Ophiophagus
hannah). Các cá thể động vật này do một người đàn
ông từ Nghệ An vận chuyển bằng xe máy. Đối tượng
khai nhận đã mua số rắn hổ mang chúa trên với giá
2 triệu đồng/kg và dự định sẽ đem bán tại Hà Nội (Hồ
sơ lưu trữ ENV số 3350/ENV).

HÀ TĨNH
Ngày 24/3, CSMT huyện Kỳ Anh đã tịch thu được 15
cá thể tê tê bị người lái xe bỏ lại, sau khi đối tượng
này phát hiện mình đang bị các lực lượng chức năng
theo dõi. Hầu hết số cá thể động vật đều đã chết. Việt
Nam có hai loài tê tê, tê tê vàng (Manis pentadactyla)
và tê tê Java (Manis javanica). Cả hai loài đều được
bảo vệ trong nhóm IIB của Nghị định 32/2006NĐ-CP
(Hồ sơ lưu trữ ENV số 3302/ENV).

THỪA THIÊN HUẾ
Ngày 28/3, một nông dân ở huyện Phong Điền đã tự
nguyện chuyển giao một cá thể voọc chà vá chân nâu
(Pygathrix nemaeus nemaeus) cho Chi cục Kiểm lâm
Thừa Thiên Huế. Cá thể động vật này sau đó đã được
thả vào Khu Bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền. Người
dân này cho biết, ông đã tìm thấy cá thể Chà vá trên
khi đang làm rẫy bên cạnh Khu Bảo tồn Thiên nhiên
Phong Điền (Hồ sơ lưu trữ ENV số 3319/ENV).

THANH HÓA
Ngày 7/4, nhờ vào nguồn thông tin do quần chúng
cung cấp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã tịch
thu một cá thể gấu ngựa (Selenarctos thibetanus)

Hồ sơ vi phạm
chưa được đăng ký tại nhà một người dân. Cá thể gấu
trên sau đó đã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ
Gấu Việt Nam thuộc Quỹ Động vật châu Á (AAF) tại VQG
Tam Đảo (Hồ sơ lưu trữ ENV số 3324/ENV).

QUẢNG TRỊ
Ngày 17/4, sở Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy
sản đã thả một cá thể rùa biển về biển. Cá thể rùa
này được một người dân địa phương bắt được và tự
nguyện chuyển giao cho các cơ quan chức năng (Hồ
sơ lưu trữ ENV số 3355/ENV).
Ba ngày sau, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị tịch
thu được 74kg động vật sống bao gồm trăn, rắn, cầy,
nhím và rùa được cất giấu trên một xe ô tô. Các cá
thể động vật này sau đó được thả vào một khu rừng
địa phương. Người lái xe bị xử phạt 5,25 triệu đồng
và người chủ sở hữu bị xử phạt 6,5 triệu đồng (Hồ sơ
lưu trữ ENV số 3362/ENV).

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Các cán bộ của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tịch thu được
một cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép tại một nhà dân nhờ vào
nguồn thông tin do quần chúng cung cấp.
Ảnh: Hạt kiểm lâm huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/4, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
đã tịch thu được 18 cá thể Vích (Chelonia mydas) trên
một chiếc xe tải. Tuy nhiên, chỉ có 6 cá thể còn sống,
số cá thể còn lại đều đã chết. Đối tượng khai nhận đã
mua số rùa trên ở Tiền Giang với giá 30 triệu đồng và
dự định sẽ đem bán tại Vũng Tàu. 6 cá thể vích còn
sống đã được thả về biển, số rùa còn lại được chuyển
đi tiêu hủy. Đối tượng đã bị xử phạt 8,5 triệu đồng (Hồ
sơ lưu trữ ENV số 3357/ENV).

QUẢNG NINH

BÌNH ĐỊNH

Ngày 01/4, Công an thành phố Hạ Long đã tịch thu
được hai cá thể gấu ngựa (Selenarctos thibetanus)
khi đang bị vẫn chuyển trái phép từ Hải Phòng về
Quảng Ninh. Cả hai cá thể gấu đều đã đăng ký, tuy
nhiên, lại không có giấy phép vận chuyển phù hợp.
Các cá thể động vật này sau đó đã được chuyển giao
cho Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn, Hà Nội (Hồ sơ lưu
trữ ENV số 3325/ENV).

Ngày 22/4, một người dân địa phương ở Bình Định đã
tự nguyện chuyển giao một cặp mẹ con voọc chà vá
chân nâu (Pygathrix nemaeus nemaeus) cho Chi cục
Kiểm lâm. Các cá thể động vật này sau đó đã được
chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy
cấp tại VQG Cúc Phương (Hồ sơ lưu trữ ENV số 3365/
ENV).

Một tuần sau đó, một người dân ở huyện Vân Đồn
đã tự nguyện chuyển giao một cá thể gấu ngựa
(Selenarctos thibetanus) đã được đăng ký cho chính
quyền địa phương. Cá thể gấu này ngay lập tức
được chuyển tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam
thuộc Quỹ Động vật châu Á (AAF) tại VQG Tam Đảo
(Hồ sơ lưu trữ ENV số 3326/ENV).
Cũng trong tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tịch
thu được 122 chiếc ngà voi tại một nhà kho trên địa
bàn Tp Móng Cái. Chủ sở hữu khai nhận rằng, nhà
kho này được một người đàn ông ở Hải Phòng thuê
với giá 5 triệu đồng/tháng để chứa đậu tương và ông
ta không hề biết tới các sản phẩm bất hợp pháp trên
tại đây (Hồ sơ lưu trữ ENV số 3356/ENV).

ĐÀ NẴNG
Đầu tháng 4 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã
tịch thu hơn 100kg rắn tại một nhà ga địa phương,
trong đó có cả rắn hổ mang chúa (Ophiophagus
hannah). Số động vật trên đã được thả về các Khu
bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và Bà Nà. Tuy nhiên,
theo cơ quan chức năng, đối tượng đã trốn thoát (Hồ
sơ lưu trữ ENV số 3335/ENV).

Một người dân tại tỉnh Bình Định đã tự nguyện chuyển giao
hai cá thể mẹ con voọc chà vá chân nâu cho cơ quan chức
năng địa phương.
Ảnh: Người cung cấp tin
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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 Foundation, 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

hotline@fpt.vn

