
Trang 1

Một trong những mục tiêu quan trọng của pháp luật 
bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) cũng như vai trò 
của lực lượng kiểm lâm nói riêng và các cơ quan chức 
năng liên quan nói chung là bảo vệ tương lai của các 
loài ĐVHD, đặc biệt là các loài có nguy cơ tuyệt chủng 
cao. Nhiệm vụ này là một thách thức lớn đối với lực 
lượng kiểm lâm, từ những cán bộ làm nhiệm vụ ở 
tuyến đầu tại các vườn quốc gia, các khu bảo tồn cho 
tới các đội cơ động tại các tỉnh thành cũng như đội 
ngũ cán bộ kiểm lâm đang nắm giữ những vị trị chủ 
chốt tại các chi cục, các hạt kiểm lâm từ cấp tỉnh đến 
cấp huyện, xã. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các lực 
lượng chức năng hoàn toàn có thể đạt được thành 
công nếu họ có sự cam kết, có tầm nhìn của các cấp 
lãnh đạo cũng như tinh thần sẵn sàng mang đến sự 
thay đổi.
Các biện pháp để bảo vệ các loài hoang dã chỉ thực 
sự hiệu quả khi các cơ quan chức năng và các cấp 
lãnh đạo huy động được nguồn lực để giải quyết vấn 
đề một cách triệt để. Những vấn đề giải quyết ở đây 
cũng cần phải cụ thể, thể hiện qua những kết quả dễ 
dàng lượng hóa và đánh giá được, ví dụ như số thợ 
săn bị bắt giữ, số bẫy thú rừng được loại bỏ, số lượng 
lô hàng tịch thu được, số vụ vi phạm bị truy tố hay sự 
sụt giảm nhu cầu tiêu thụ ĐVHD.

Khó hay dễ?
Để chấm dứt nạn buôn bán ĐVHD trái phép thực sự là 
vấn đề rất lớn và không dễ giải quyết. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta cùng cam kết đạt đến mục tiêu này thì mọi 
thứ hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta.
Trở ngại đầu tiên cần vượt qua chính là vấn đề tâm lý, 
hãy tự tin rằng chúng ta sẽ mang đến những tác động 
tích cực và rõ ràng cho công cuộc đấu tranh chống 
nạn buôn bán trái phép ĐVHD. Coi đây là vấn đề 
không thể giải quyết chính là sự ngụy biện của những 
người không thể thành công, những người không đủ 
năng lực và đương nhiên, hoàn toàn thiếu cam kết với 
các mục tiêu của chính mình.
Vượt qua được trở ngại đầu tiên này, các bước tiếp 
theo sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, chúng ta cần có 
chiến lược rõ ràng để đạt đến thành công. Ví dụ, chúng 

ta có thể tập trung giảm thiểu ngay việc tiêu thụ ĐVHD 
bằng cách ngăn chặn, xử lý các cơ sở kinh doanh vi 
phạm pháp luật.

Lớn hay nhỏ?
Về nguyên tắc, tất cả mọi đối tượng buôn bán phạm 
pháp đều phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm 
của mình cho dù hành vi đó là nhỏ hay lớn, là nghiêm 
trọng hay không nghiêm trọng. Đồng thời, cần phải 
xem xét mức độ ảnh hưởng của việc xử lý lan tỏa trong 
công chúng và các đối tượng vi phạm khác. Nếu các 
cơ quan chức năng thực thi pháp luật một cách triệt 
để, cộng đồng sẽ nhanh chóng tuân thủ luật pháp. Tuy 
nhiên, khi việc thực thi pháp luật còn chưa được triệt 
để và còn bỏ qua “những vi phạm nhỏ”, công chúng sẽ 
hiểu rằng có một số vụ việc vi phạm là “được cho phép” 
hoặc “không bị pháp luật xử lý”.

Xác ba cá thể hổ đông lạnh bị tịch thu tại cửa khẩu Móng 
Cái, tỉnh Quảng Ninh ngay khi chuẩn bị được buôn lậu sang 
Trung Quốc. Việc chấm dứt nạn buôn bán trái phép có ý 
nghĩa sống còn trong nỗ lực bảo vệ hổ và các loài ĐVHD 
nguy cấp khác. Để làm được điều này cần có sự cam kết 
mạnh mẽ của Chính phủ, các cơ quan chức năng cũng như 
sự chung tay của cộng đồng.

Ảnh: Cảnh sát Môi trường Quảng Ninh  
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Trang 2

Việc các cơ quan chức năng không thể thi hành 
luật triệt để, ngay cả với những vi phạm nhỏ 
đã góp phần làm gia tăng nạn buôn bán ĐVHD, 
nhất là khi các đối tượng có cùng loại hình kinh 
doanh thấy rằng các vụ việc vi phạm tương 
tự của họ không bị xử phạt ở các cơ sở khác. 
Chính sự thiếu cương quyết trong thi hành luật 
đã đánh mất niềm tin cũng như sự tôn trọng của 

Để các nhà hàng và cơ sở kinh doanh ngừng vi phạm pháp luật:
• Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh, kiểm tra các biển quảng cáo, thực đơn nhà hàng, và các 

loài ĐVHD bao gồm động vật sống và các bộ phận và sản phẩm làm từ ĐVHD. 
• Tịch thu ĐVHD, các bộ phận hoặc các sản phẩm làm từ ĐVHD có nguồn gốc bất hợp pháp bao gồm 

rượu ngâm ĐVHD, động vật sống, thịt và các sản phẩm làm từ ĐVHD như thuốc, sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ hay trang sức. Các ĐVHD và sản phẩm này là bất hợp pháp nên không cho phép chủ sở hữu 
tàng trữ tang vật cho dù vi phạm đó có bị xử phạt hay không.

• Thu giữ  thực đơn nhà hàng quảng cáo các món ăn ĐVHD và loại bỏ các biển quảng cáo ngay lập tức.
• Cảnh cáo những đối tượng vi phạm nhỏ lần đầu và nâng cao nhận thức để các đối tượng hiểu biết về 

luật và các quy định về bảo vệ ĐVHD.
• Đưa ra  mức phạt nghiêm khắc đối với các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm dù đã bị cảnh cáo hay đã 

bị xử phạt  trước đó. Đối với các vụ vi phạm có tính chất nghiêm trọng, áp dụng mức xử phạt cao nhất 
và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương thu hồi giấy phép kinh doanh. 

• Phối hợp với cơ quan công an bắt giữ và khởi tố những đối tượng vi phạm hình sự.
Nếu  các biện pháp này được thực hiện nhất quán trong mọi trường hợp thì nạn buôn bán, tiêu thụ ĐVHD 
bất hợp pháp hoàn toàn có thể được xóa bỏ trong một tương lai rất gần. Tuy vậy, những hành động này 
cần phải nhất quán và cương quyết, với mục đích xử phạt để làm gương cho công chúng, đồng thời cũng 
để mọi người thấy rằng pháp luật bảo vệ ĐVHD luôn được thực thi.

cộng đồng với luật pháp và cả những người làm công tác 
thực thi pháp luật.
Tất cả các vụ việc vi phạm cần phải được xử lý để đảm bảo 
sự tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành cho phép 
cơ quan chức năng đưa ra nhiều hình thức xử lý vi phạm 
một cách hiệu quả từ cảnh cáo đến phạt tù, phụ thuộc vào 
tính chất của từng vụ vi phạm. Trong mọi trường hợp, hai 
yếu tố cơ bản phải luôn đảm bảo để mang đến thành công 
đó là các cơ quan chức năng cần xử lý tất cả các vi phạm 
và mọi tang vật liên quan đều phải tịch thu.
Tăng ngân sách hay tăng hiệu quả thực thi 
pháp luật?
Không thể phủ nhận rằng, các khoản tiền phạt thu được từ 
các vụ vi phạm để đóng góp vào ngân sách quốc gia là một 
phần quan trọng trong công tác bảo vệ ĐVHD. Tuy nhiên, đây 
không phải là mục tiêu của hoạt động này. Mục đích của việc 
xử phạt là để răn đe một cách hiệu quả, đảm bảo việc tuân thủ 
pháp luật của cộng đồng trong vấn đề bảo vệ ĐVHD. Những 
điều luật này được ban hành không nhằm mục đích mang 
lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, chính 
quyền địa phương nên tập trung vào các mục tiêu chính, hãy 
quan tâm đến tác động của hoạt động thực thi pháp luật đối 
với việc bảo vệ ĐVHD hơn là trông vào các khoản tiền xử phạt 
hành chính hoặc các hoạt động bán đấu giá sẽ nhận được.
Nếu như quan điểm này được tiếp nhận rộng rãi và phổ 
biến hơn, thì những nỗ lực thực thi bảo vệ ĐVHD sẽ đạt 
được kết quả khả quan hơn nhiều so với hiện nay.
Động lực để đưa đến những thay đổi này không chỉ phụ 
thuộc vào các nhà hoạch định chính sách ở Trung ương, 
mà còn phụ thuộc vào các cấp chính quyền địa phương. 
Sự thành công hay thất bại thất bại trong công tác bảo vệ 
ĐVHD ở Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan 
chức năng địa phương, vào khả năng lãnh đạo, sự cam kết 
cũng như việc thực thi hiệu quả các điều luật hiện hành.

Quảng cáo, khai thác và bán mật gấu được cho là “vi 
phạm nhỏ”. Tuy nhiên, đây lại là nguyên nhân chính 
đẩy các loài gấu ở Việt Nam và Đông Nam Á tới bên 
bờ tuyệt chủng.

Ảnh: ENV 



Trang 3

Người dân thông báo các vi phạm: 
Một thước đo hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan 
chức năng địa phương

Vừa qua, ENV đã triển khai chương trình đánh giá hoạt động thực thi pháp luật của cơ quan chức năng 
địa phương đối với các vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD).

Khi nhận được thông báo từ công chúng về các vi phạm liên quan tới ĐVHD (không bao gồm những 
vi phạm nhỏ), ENV sẽ ngay lập tức chuyển thông tin này tới cơ quan chức năng địa phương. Đồng 
thời, thông tin này sẽ được lưu giữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của ENV theo từng hồ sơ vụ việc 
riêng biệt. Các cán bộ chuyên trách của ENV theo dõi sát sao, ghi chép quá trình và kết quả xử lý 
của từng vụ việc. 

Dựa trên cơ sở dữ liệu này, mỗi sáu tháng ENV sẽ tiến hành tổng hợp và đưa ra báo cáo đánh giá việc 
thực thi pháp luật của từng địa phương về các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ ĐVHD được 
quần chúng thông báo thông qua ENV. Báo cáo này sẽ được gửi tới lãnh đạo các tỉnh, thành và các 
ban ngành liên quan tại địa phương. Bên cạnh đó, tóm tắt nội dung của báo cáo cũng sẽ được đăng 
tải trên website của ENV để những người dân quan tâm tiện theo dõi tình hình bảo vệ ĐVHD tại địa 
phương mình. 

Chẳng hạn, từ 01/01/2011 tới 30/06/2011, tổng hợp của ENV cho thấy, các tỉnh như Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam và Quảng Trị đã phản ứng tích cực và xử lý 100% các vụ việc được quần chúng thông 
báo, thành phố Đà Nẵng cũng đạt tỷ lệ rất cao (93%). Điều này chứng tỏ các cơ quan chức năng tại 
các địa phương này rất quyết tâm và nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ 
ĐVHD. 

Dữ liệu tương tự ở một số địa phương khác cũng đã được tổng hợp, kết quả cuối cùng sẽ được công 
bố trong thời gian sắp tới. 

Báo cáo tổng hợp này sẽ không bao gồm các địa phương có số lượng vụ việc được thông báo thấp.

Một ngư dân tỉnh Quảng Bình đã bắt được một cá thể hải cẩu đốm. Cơ quan chức năng đang 
tiến hành chuyển giao cá thể hải cẩu này cho Viện Hải dương học Nha Trang. 

Ảnh: Đặng Quang Ngọc



Trang 4

Tại sao chủ trang trại được giữ cá thể gấu không đăng ký?

Hỏi: Tôi được biết gần đây ở Nghệ An, cụ thể là việc một cá thể gấu không có giấy phép bị phát hiện tại một 
trang trại trong một chuyến khảo sát. Tuy nhiên, sau nhiều tháng thảo luận, với sự tham vấn của Văn phòng 
CITES, người chủ trang trại kia đã được phép giữ lại cá thể gấu này. Tôi nhận thấy quyết định này là phản tác 
dụng và gây khó hiểu với nhiều kiểm lâm viên khi mục tiêu của họ là chấm dứt hoạt động gây nuôi gấu. 

Đáp: Chúng tôi hoàn toàn tán thành 
nhận định này. Khi một ai đó bị phát 
hiện vì tội sở hữu một cá thể gấu trái 
phép thì việc đầu tiên cần phải làm 
đó chính là tịch thu ngay lập tức cá 
thể gấu này, sau đó mới đưa ra các 
quyết định xử phạt tương ứng. Việc 
cho phép người vi phạm được giữ 
lại tang vật (là cá thể gấu) đã không 
chỉ làm giảm mạnh hiệu lực của luật 
pháp mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới 
những nỗ lực bảo vệ loài gấu ở Việt 
Nam cũng như trên thế giới. 

Một vài địa phương hiểu rõ vấn đề 
này và hành động rất kiên quyết, hợp 
lý. Họ xác định rõ mục tiêu ngăn chặn 
nạn buôn bán ĐVHD trái phép tại địa 
phương mình nên luôn tiến hành tịch 
thu các cá thể gấu cũng như các loài 
khác theo đúng pháp luật và xử phạt 
người vi phạm một cách thích đáng. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một 

vài địa phương còn tỏ ra thiếu kiên quyết trong xử lý khi các vi phạm về ĐVHD được phát hiện.  

Đối với vụ việc bạn đề cập, rõ ràng chúng ta thấy rằng cá thể gấu đó cần phải bị tịch thu bởi đơn giản 
pháp luật quy định như vậy. Hơn nữa, điều này cũng thể hiện sự đồng hành của các địa phương trong 
việc thực hiện cam kết chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn từ năm 2005.

Các cơ sở cứu hộ ở Việt Nam hiện tại còn nhiều chỗ cho các cá thể gấu bị tịch thu. Không có lý do gì để 
chúng ta cho phép người vi phạm được giữ lại các cá thể gấu bị phát hiện ngay tại cơ sở của họ, tương 
tự như đối với tang vật liên quan tới buôn bán thuốc phiện, vũ khí hay thậm chí là buôn người.

Thống kê của ENV cho thấy trong vài năm gần đây cơ quan chức năng 
đã tich thu 39 cá thể gấu chưa được đăng ký và 31 cá thể gấu con bị nuôi 
nhốt tại các trại.  

Ảnh: ENV

Chuyển giao gấu
Neáu baïn ñang nuoâi giöõ moät caù theå gaáu chöa ñöôïc ñaêng kyù vaø baïn muoán chuyeån giao, haõy thoâng 

baùo cho chuùng toâi ñeå chuyeån giao caù theå gaáu naøy tôùi caùc trung taâm cöùu hoä. Haõy goïi cho chuùng toâi 
theo ñöôøng daây noùng mieãn phí 
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Tư vấn thực thi pháp luật



Trang 5

Nhận hối lộ dẫn đến coi 
thường pháp luật 

Hỏi: Tôi có một trang trại ở miền 
Bắc, tại đó có gây nuôi nhím và một 
số loài có giá trị cao (thuộc nhóm 1B 
của Nghị định 32/2006/NĐCP). Tôi 
thường xuyên phải đón tiếp các đoàn 
kiểm tra của tỉnh và trong mỗi chuyến 
thăm này họ thường “đề nghị” chuẩn 
bị một bữa tiệc thịnh soạn kèm theo 
tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ trong 
đoàn. Nếu tôi phàn nàn thì tình hình 
thậm chí còn tồi tệ hơn. Như vậy, tại 
sao tôi phải tuân thủ luật pháp trong 
khi chính bản thân các cán bộ thực 
thi pháp luật lại sử dụng nó như một 
phương tiện để làm giàu? 

Trả lời: Chúng tôi biết chuyện này 
cũng xảy ra ở một số trang trại khác. 
Việc các cơ quan chức năng thể hiện 
trách nhiệm trong việc quản lý các 
trang trại thông qua việc điều tra, 
giám sát và xử lý vi phạm theo quy 
định của pháp luật là rất đáng hoan 
nghênh. Tuy nhiên, trong mọi trường 
hợp, họ tuyệt đối không được đòi hỏi 
hay nhận bất cứ một khoản “hối lộ” 
nào cho dù đó là một bữa cơm, một 
vài món quà hay một khoản tiền. Rõ 
ràng  những hành động tiêu cực này 
sẽ hủy hoại uy tín của họ và “nuôi 
dưỡng” sự coi thường pháp luật. 

Nếu các chủ trang trại phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật 
thì các cơ quan chức năng phải thể hiện sự chuyên nghiệp 
và đúng mực khi thực thi pháp luật.

Một cá thể chồn lửng được rao bán trên mạng đột nhiên biến mất 
trước khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra chủ sở hữu.

Ảnh: www.5giay.vn

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

Tư vấn thực thi pháp luật
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ĐỒNG NAI

Trung tuần tháng 6 vừa qua, một công ty du lịch tại tỉnh 
Đồng Nai đã tự nguyện chuyển giao 5 cá thể gấu cho 
chính quyền địa phương. Trong đó bao gồm 3 cá thể 
gấu ngựa (Selenarctos thibetanus) và 2 cá thể gấu chó 
(Helarctos malayanus), cả 5 cá thể đều được đăng ký 
trước đó. Số gấu này đã được chuyển đến Trung tâm 
cứu hộ tại Vườn quốc gia Cát Tiên. (Theo hồ sơ lưu trữ 
số 3490/ENV) 

ĐÀ NẴNG

Tháng 6 vừa qua, các cơ quan chức năng thành phố 
Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra hai nhà hàng trên địa 
bàn Thành phố và tịch thu số lượng lớn ĐVHD bao 
gồm: 1 cá thể cầy, 2 cá thể kỳ đà, 4 cá thể rắn hổ 
mang (Naja atra), 2 cá thể rắn cạp nong (Bungarus 
fasciatus), 13 cá thể rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), 7 cá 
thể dúi, 13 cá thể rồng đất (Physignathus cocincinus) 
và 6kg thịt ĐVHD. Toàn bộ số động vật sống được thả 
về Khu bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Chủ của 
2 nhà hàng vi phạm bị xử phạt hành chính với mức 5 
triệu và 6,5 triệu đồng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3493/
ENV và 3494/ENV).

Ngày 18/7, sau khi nhận được nguồn tin về một địa 
điểm bán ĐVHD trên đường phố, Chi cục Kiểm lâm 
thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, thu giữ được một cá 
thế diều Ấn Độ (Accipiter trivirgatus). Cá thể này sau 
đó được thả về Khu bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Theo 
hồ sơ lưu trữ số 3581/ENV).

QUẢNG NINH

Ngày 18/7, Cảnh sát Môi trường tỉnh Quảng Ninh tịch 
thu 3 cá thể hổ đông lạnh (Panthera tigris) từ một nhà 
dân trên địa bàn thành phố Móng Cái. Đối tượng tàng trữ 
cho biết được một người đàn ông Trung Quốc thuê để 
mua hổ tại Nghệ An và sau đó vận chuyển sang Trung 
Quốc. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiến hành 
điều tra (Theo hồ sơ lưu trữ số 3590/ENV).

HÀ NỘI

Ngày 12/7, Cảnh sát Môi trường Hà Nội phối hợp cùng 
Công an huyện Sóc Sơn đã thu giữ một cá thể mèo 
cá (Prionailurus viverrinus) được rao bán trên mạng 
Internet. Cá thể này đã được chuyển đến Trung tâm 
cứu hộ ĐVHD Sóc Sơn. Cơ quan chức năng sẽ tiến 
hành xử phạt hành chính đối tượng vi phạm (Theo hồ 
sơ lưu trữ số 3574/ENV).

Vào cuối tháng 7, các cơ quan chức năng thành phố 
Hà Nội đã phát hiện và tịch thu 2 cá thể mèo rừng 
(Prionailurus bengalensis) bị nuôi nhốt trái phép tại nhà 

một người dân thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
Hai cá thể mèo rừng trên đã được chuyển giao cho 
Trung tâm cứu hộ ĐVHD Sóc Sơn. Đối tượng của vụ 
việc đã bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng (Theo hồ 
sơ lưu trữ số 3622/ENV).

QUẢNG NAM

Ngày 5/6, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm đã tiến hành thả 2 cá thể đồi mồi (Eretmochelys 
imbricate) về biển. Đây là 2 cá thể đồi mồi được tịch 
thu từ nhà người dân địa phương trước đó. Một cá thể 
được mua từ Quảng Ngãi và nuôi trong 8 năm, cá thể 
còn lại được nuôi khoảng 9 tháng trở lại đây (Theo hồ 
sơ lưu trữ số 3497 và 3498/ENV).

NINH THUẬN

Ngày 19/7, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia 
Núi Chúa đã bắt giữ 2 đối tượng săn bắn thú rừng 
trái phép cùng với 15 cá thể chà vá chân đen 
(Pygathrix nigripes) bị bắn chết. Các đối tượng 
hiện đang bị tạm giam chờ khởi tố (Theo hồ sơ lưu 
trữ số 3589/ENV). 

QUẢNG BÌNH
Tháng 6 và tháng 7 vừa qua, nhận được nguồn tin 
về trường hợp một số nhà dân trên địa bàn tỉnh nuôi 
nhốt khỉ trái phép, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng 
Bình đã phát hiện và thu giữ 2 cá thể khỉ và chuyển 

Một cá thể rùa biển mắc lưới ngư dân đã được một nhóm 
trẻ em ở Quảng Ninh cứu vớt. Cá thể rùa này đã được 
thả về biển.

Ảnh: Đức Mẫn 

Buôn bán ĐVHD, các bộ phận cơ thể và sản phẩm từ chúng là vi phạm pháp luật.

Hồ sơ vi phạm
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Rượu chân gấu, rượu rắn và các loại rượu ĐVHD tại một 
nhà hàng ở Bắc Kạn đã bị tiêu hủy ngay sau khi cơ quan 
chức năng ập vào nhà hàng này, tịch thu được một cá thể 
rắn hổ mang chúa. 

Ảnh: Người cung cấp tin 

giao cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm 
sóc (Theo hồ sơ lưu trữ số 3517 và 3572/ENV).

THÁI NGUYÊN

Ngày 8/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tịch 
thu được từ một thợ săn 1 cá thể Hươu xạ (Moschus 
berezovskii), 2 cá thể rùa Sa nhân (Cuora mouhotii)  
và một cá thể Lửng chó (Nyctereutes procyonoides). 
Các cá thể rùa sau đó đã được chuyển về Vườn quốc 
gia Cúc Phương, cá thể hươu xạ được thả về rừng tự 
nhiên thuộc địa bàn tỉnh, cá thể lửng chó đã chết và 
được tiêu hủy (Theo hồ sơ số 3500/ENV).

BÌNH ĐỊNH

Ngày 30/7, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã 
phát hiện và bắt giữ một đối tượng (cư trú tại tỉnh Bến 
Tre) đang vận chuyển trái phép 102 cá thế đồi mồi 
(Eretmochelys imbricata) bằng xe tải. Toàn bộ số ĐVHD 
đã chết và đang chờ chính quyền địa phương xử lý. Cán 
bộ Bảo vệ ĐVHD  của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 
đã liên hệ với các cơ quan có liên quan để vận động 
không bán đấu giá số động vật nói trên mà chuyển giao 
cho các cơ sở nghiên cứu khoa học hoặc tiến hành tiêu 
hủy (Theo hồ sơ lưu trữ số 3617/ENV). 

QUẢNG TRỊ

Ngày 8/6, sau khi nhận được nguồn tin từ ENV, kiểm 
lâm tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra và tịch thu 
một cá thể khỉ tại nhà người dân địa phương. Ngay 
sau đó, cá thể này đã được thả vào rừng tự nhiên của 
tỉnh (Theo hồ sơ lưu trữ 3499/ENV).

Khoảng một tuần sau đó, Cảnh sát giao thông huyện 
Triệu Phong đã bắt giữ vụ vận chuyển ĐVHD trái 
bằng xe máy qua địa bàn tỉnh. Tang vật thu được gồm 
16 cá thể rùa và 8 cá thể kỳ nhông. Đối tượng khai 
được thuê vận chuyển số động vật này từ huyện Triệu 
Phong đến thành phố Đông Hà và không cung cấp 
thêm thông tin khác. Số ĐVHD đã được thả về rừng 
và đối tượng vi phạm bị xử phạt hành chính 5,75 triệu 
đồng (Theo hồ sơ lưu trữ 3503/ENV).

THỪA THIÊN HUẾ

Tháng 6 vừa qua, Chi cục Kiểm Lâm Thừa Thiên Huế 
đã bất ngờ kiểm tra một số nhà hàng địa phương và tịch 
thu được nhiều động vật sống bao gồm ba cá thể khỉ 
vàng (Macaca mulatta), hai cá thể khỉ đuôi lợn(Macaca 
leonia) và một cá thể trăn đất (Python molurus). Số 
động vật này sẽ được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên 
Phong Điền (Theo hồ sơ lưu trữ của ENV số 3056, 
3057, 3058 và 3059/ENV).

HẢI PHÒNG

Trong tháng 5, Hải quan thành phố Hải Phòng đã 
tịch thu được 400kg ngà voi được cất giấu trong một 
thùng xe chở rác. Số ngà voi này được thông báo là 
có nguồn gốc từ Tanzania (Theo hồ sơ lưu trữ của 
ENV số 3438/ENV).

Đầu tháng 6, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản Hải phòng đã tiến hành thả một cá thể vích 
(Chelonia mydas) về biển. Thông tin về cá thể vích 
này do một chủ tịch xã thông báo khi một người dân 
địa phương tình cờ bắt được (Theo hồ sơ lưu trữ của 
ENV số 3502/ENV).

KHÁNH HÒA

Ngày 17/6, qua thông báo của một người dân địa 
phương, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tịch 
thu được một cá thể vích(Chelonia mydas) tại một 
nhà hàng. Cá thể vích này ngay sau đó đã được 
thả về biển (Theo hồ sơ lưu trữ của ENV số 3504/
ENV).

ĐẮK NÔNG

Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Kiểm lâm tỉnh Đắk 
Nông đã tịch thu một cá thể vượn đen má hung 
(Hylobates gabriellae) và hai cá thể khỉ đuôi dài 
(Macaca fascicularis) được trưng bày tại một 
khách sạn địa phương. Các cơ quan chức năng 
hiện vẫn đang tiến hành điều tra đối với chủ khách 
sạn này (Theo hồ sơ lưu trữ của ENV số 3591/
ENV).

Xử lý nghiêm tội phạm hôm nay để ngăn chặn tội phạm ngày mai.

Hồ sơ vi phạm



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 Website:
ENV Website:
Thư viện ảnh:
ENV Facebook:

env@fpt.vn

www.thiennhien.org
www.envietnam.org
www.savingvietnamswildlife.org
http://www.facebook.com/group.php?gid=47162312016

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.

hotline@fpt.vn

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)  Cleveland Metroparks Zoo
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Auckland Zoo
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) Houston Zoo
World Society for the Protection of Animals (WSPA) Rufford Maurice Laing Foundation
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund 


