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Rùa hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata), loài rùa đặc hữu phân bố tại vùng
núi miền Nam Việt Nam. Loài này hiện nay đã được bổ sung vào Danh mục loài nguy
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP. Các hành vi
mua, buôn bán, vận chuyển đối với loài này sẽ bị xử lý hình sự.
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Lỗ hổng pháp lý

ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN NỖ LỰC BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Những năm gần đây, số lượng các vườn thú và khu du lịch sinh thái tư nhân đã gia tăng nhanh chóng tại
Việt Nam. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Nhà nước hiện vẫn chưa có văn bản pháp luật cụ thể điều chỉnh
hoạt động của những cơ sở này. Chính vì vậy, các địa phương cần đưa ra những biện pháp quản lý chặt chẽ
các cơ sở nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) phi thương mại nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu ĐVHD từ
tự nhiên và buôn bán trái phép các loài nguy cấp tại những cơ sở này.

N

hững kẽ hở và mâu thuẫn trong các văn bản
pháp luật hiện hành đang vô tình tạo điều kiện
cho những hoạt động buôn bán ĐVHD trá
hình. Sự xuất hiện của hàng loạt các cơ sở tư nhân gây
nuôi ĐVHD vì mục đích phi lợi nhuận đang đặt ra câu
hỏi về mục tiêu thực sự của chủ sở hữu khi thành lập
các cơ sở này. ENV cho rằng nếu không có những biện
pháp cứng rắn để ngăn chặn tình trạng khai thác và
nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên thì những nỗ lực của các
cơ sở thực thụ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thách thức lớn đang đặt ra đối với các cơ quan chức
năng hiện nay đó là số lượng các cơ sở được cấp
phép gây nuôi ĐVHD phi thương mại hiện đã lên đến
khoảng 50 cơ sở và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.
Do không có các quy định rõ ràng về quản lý các cơ
sở nên chắc chắn nhiều đối tượng đã và đang lợi dụng
kẽ hở pháp lý này để làm ăn phi pháp. Một số cơ sở
có thể chỉ là vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động khai
thác, nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên. Chính hoạt động
của các cơ sở này đã ảnh hưởng đến uy tín của các cơ
sở phi thương mại hoạt động đúng mục đích và tuân
thủ pháp luật.
Một ví dụ điển hình là trường hợp của Phạm Văn Tuấn
- một đối tượng tại Nghệ An đã hai lần bị kết án về
hành vi buôn bán hổ trái phép nhưng vợ của đối tượng
này lại được cấp phép thành lập cơ sở bảo tồn và được
nuôi nhốt 24 cá thể hổ. Hay trường hợp hai thủy cung
tại Hà Nội đã bị phát hiện nuôi nhốt rùa biển có nguồn
gốc bất hợp pháp. Ngoài ra, nhiều trường hợp nuôi
nhốt các loài ĐVHD nguy cấp có nguồn gốc trái phép
hoặc đáng ngờ đã được phát hiện ở nhiều cơ sở phi
thương mại trên cả nước.
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Trên thực tế, cơ chế quản lý hoạt động của các cơ sở phi
thương mại hiện đang bị buông lỏng và nhiều cơ sở không
hề có đóng góp cho công tác bảo tồn hay giáo dục. Mặt
khác, vi phạm tại các cơ sở này là khá phổ biến và sẽ tiếp
tục gia tăng nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ hoạt
động tại các cơ sở này.
Chính vì vậy, ENV khuyến nghị các cơ quan quản lý Nhà
nước nên xây dựng và ban hành một nghị định mới để quản
lý hiệu quả hơn các cơ sở phi thương mại tạo điều kiện cho
các cơ sở hợp pháp hoạt động, đồng thời dần loại bỏ những
cơ sở hoạt động gian lận, mua bán ĐVHD trái phép.
Cụ thể, ENV đề xuất như sau:
• Nghiêm cấm các cơ sở phi thương mại buôn bán
ĐVHD dưới bất kì hình thức nào ngoại trừ việc trao
đổi ĐVHD giữa các cơ sở được cấp phép như trao đổi
giữa các vườn thú.
• Các vườn thú và các cơ sở phi thương mại được cấp
phép phải đảm bảo ĐVHD tại cơ sở có nguồn gốc hợp
pháp theo quy định pháp luật hiện hành.
• Các cơ sở được cấp phép vi phạm một trong hai yêu
cầu trên sẽ bị tước giấy phép, đóng cửa hoạt động và
chịu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành
chính, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành
vi vi phạm.
• ENV cũng khuyến nghị nên quy định chủ sở hữu các
cơ sở phải chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở của mình
đáp ứng các yêu cầu của một cơ sở bảo tồn. Trước khi
cơ sở được cấp giấy phép, chủ sở hữu phải đưa ra một
kế hoạch cụ thể về phương thức hoạt động cũng như
kế hoạch đóng góp của cơ sở cho công tác bảo tồn
ĐVHD. Theo đó, ENV đề xuất việc cấp phép các cơ
sở phi thương mại được tiến hành dựa trên mục đích
hoạt động của từng cơ sở, bao gồm:
•

Trung tâm cứu hộ
Các trung tâm cứu hộ chỉ nên được thành lập và quản lý bởi các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức phi lợi
nhuận như hình thức hầu hết các trung tâm cứu hộ thực thụ hiện nay đang hoạt động. Hình thức hoạt động của các cơ
sở này là tiếp nhận ĐVHD do các cơ quan chức năng tịch thu hoặc tiếp nhận ĐVHD từ các nguồn khác nhằm mục
đích giải cứu, phục hồi sức khỏe trước khi thả lại tự nhiên hoặc chăm sóc chúng lâu dài. Mọi hành vi buôn bán ĐVHD
để thu lợi nhuận phải bị nghiêm cấm tuyệt đối tại những cơ sở này.
Cơ sở giáo dục
Bao gồm vườn thú và các cơ sở công cộng khác mở cửa đón tiếp người dân nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng
đồng về bảo vệ ĐVHD. Các cơ sở này chỉ được phép cho ĐVHD sinh sản để phục vụ mục đích giáo dục, nghiên cứu
và bảo tồn. Vườn thú và các cơ sở phi thương mại khác được phép trao đổi ĐVHD với nhau.
Trung tâm nghiên cứu và gây nuôi vì mục đích bảo tồn
Đây là những cơ sở mà các nhà khoa học sử dụng để tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu về một số loài nào
đó và chỉ được phép thực hiện các chương trình nhân giống vì mục đích bảo tồn loài. Những nỗ lực gây nuôi sinh
sản nhằm mục đích bảo tồn nguồn gen và tái thả lại tự nhiên phải được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt và
được giám sát chặt chẽ. Các cơ sở này cần có chuyên gia, các nhà khoa học thực hiện các chương trình nhân giống
theo những quy trình nghiêm ngặt và có sổ theo dõi các hoạt động sinh sản để đảm bảo tránh giao phối cận huyết.
Cơ sở thành lập trước thời điểm luật có hiệu lực
Bao gồm các cơ sở được thành lập trước ngày văn bản luật mới có hiệu lực nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục
được cấp phép hoạt động. Tất cả các cơ sở được cấp phép theo luật mới phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn được thành
lập theo một trong các mô hình như đã nêu ở trên. Đối với các cơ sở đang tồn tại nhưng không đủ tiêu chuẩn thì
các cơ quan quản lý Nhà nước nên dần đóng cửa các cơ sở này và chuyển giao ĐVHD về các cơ sở khác đạt tiêu
chuẩn cũng như đã được cấp phép.

C

ác cơ sở có thể đăng ký hoạt động theo một hoặc nhiều
mục đích. Tuy nhiên, các cơ sở phải đáp ứng mọi tiêu
chuẩn theo quy định của pháp luật trước khi được cấp giấy
phép. Theo đó, những cơ sở này phải đảm bảo điều kiện
hoạt động và quy định ràng buộc chủ sở hữu tuân thủ tất
cả các quy định pháp luật có liên quan.
Đơn xin cấp phép phải bao gồm đề án chi tiết về các
hoạt động, đầu tư tài chính và quan trọng nhất là kế
hoạch hành động cũng như mục tiêu đóng góp cho công
tác bảo tồn. Đề án này cũng cần được Bộ Tài nguyên
Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
và các cơ quan khoa học CITES Việt Nam thẩm tra kĩ
lưỡng trước khi phê duyệt.

Một cá thể gấu được chăm sóc tại cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình
của tổ chức Four Paws

Hành động ngay hôm nay
Thời gian tới, ENV sẽ tiếp tục khuyến nghị và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá
trình hoàn thiện những văn bản pháp luật có liên quan nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động của
các cơ sở phi thương mại tại Việt Nam. Đồng thời, ENV cũng kêu gọi các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật địa
phương khẩn cấp thực hiện những biện pháp sau nhằm giảm thiểu tình trạng buôn bán ĐVHD bất hợp pháp tại các
cơ sở trá hình:
• Tạm dừng việc cấp phép thành lập các cơ sở phi thương mại mới cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật quản
lý hoạt động của các cơ sở nuôi ĐVHD phi thương mại được ban hành.
• Đánh giá toàn diện hoạt động của tất cả các cơ sở phi thương mại đã được cấp phép, đặc biệt là các cơ sở thuộc
sở hữu tư nhân, để xem xét tính hợp pháp trong hoạt động của cơ sở cũng như đóng góp của cơ sở trong công
tác bảo tồn loài.
• Quản lý chặt chẽ quá trình đăng ký và hoạt động của các cơ sở phi thương mại.
• Quy định cụ thể vai trò và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động đăng ký và
quản lý các cơ sở phi thương mại.
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au khi buộc hai đối tượng buôn bán động
vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp trả
giá bằng cuộc đời sau song sắt với bản án
tổng cộng 16 năm tù giam, bài toán xử lý một
tấn ngà voi tang vật của vụ án cũng được đặt ra
với các cơ quan chức năng của Việt Nam.
Quyết định tiêu hủy một tấn ngà voi tang vật
của vụ án được thu giữ tại làng Nhị Khê - một
điểm nóng về nạn buôn bán trái phép ngà voi và
sừng tê giác là một tấm gương tiêu biểu về cách
thức xử lý tang vật là ĐVHD. Việc tiêu hủy các
tang vật cũng tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi
mới của hệ thống tư pháp Việt Nam trong nỗ
lực đấu tranh ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD
bất hợp pháp cũng như đảm bảo ý nghĩa răn đe
đối với những kẻ đang có ý định phạm tội về
ĐVHD.
ENV hoan nghênh bản án nghiêm khắc 6 năm
và 10 năm tù giam cho hai đối tượng phạm tội
cũng như quyết định tiêu hủy số ngà voi bị tịch
thu trong vụ án. Tiền lệ xét xử mới này là vô
cùng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam là
địa bàn trung chuyển ngà voi và sừng tê giác
từ châu Phi về Việt Nam để sang Trung Quốc.
Chỉ tính từ năm 2010 đến nay, hơn 66 tấn ngà
voi và hơn 750 kg sừng tê giác đã bị thu giữ
(theo cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của
ENV). Tuy nhiên, cơ quan chức năng chỉ tiêu
hủy một phần rất nhỏ số tang vật ngà voi và
sừng tê giác, trong khi số lượng tang vật này
đang ngày một gia tăng. Phần lớn ngà voi và
sừng tê giác đã tịch thu vẫn nằm trong các kho
được niêm phong do cơ quan dự trữ nhà nước
quản lý.
Ngày nay, việc tiêu hủy tang vật ĐVHD là hoàn
toàn phù hợp. ENV cho rằng việc tiêu hủy ngà
voi và sừng tê giác bị tịch thu sau khi vụ án
được đưa ra xét xử hoặc khi vụ án bị đình chỉ
điều tra nên trở thành thông lệ và được tiến
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hành thường xuyên chứ không phải là ngoại lệ.
Các cơ quan chức năng chỉ nên giữ lại một phần
nhỏ mẫu vật ngà voi và sừng tê giác để phục vụ
mục đích phân tích, lập bản đồ DNA, giáo dục,
đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Những quan điểm cho rằng tiêu hủy kho dự trữ
ngà voi và sừng tê giác là một hành động gây lãng
phí, hay đề xuất nên bán các tang vật này giúp
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và từ đó góp
phần bảo vệ các loài voi, tê giác hoang dã là rất sai
lầm và đã được nhiều lần chứng minh trên thực tế.
Thứ nhất, hợp pháp hóa ngà voi bị tịch thu không
những không đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn
nhiều khả năng kích thích nhu cầu tiêu thụ của
người tiêu dùng, kể cả những người hiện không hề
có nhu cầu mua ngà voi. Hậu quả trực tiếp khi nhu
cầu thị trường tăng lên là gia tăng sức ép và nguy
cơ đối với quần thể voi hoang dã. Khi nào ngà voi
còn là một “hàng hóa” có giá trị, vấn nạn giết hại
voi sẽ còn tiếp diễn.
Thứ hai, các cơ quan thực thi pháp luật không thể
phân biệt được ngà voi hợp pháp và bất hợp pháp
nếu cả hai sản phẩm này cùng hiện diện trên thị
trường. Điều này sẽ tạo cơ hội cho nhiều đối tượng
tội phạm “lách luật”.
Đây không phải là viễn cảnh chưa từng xảy ra ở
Việt Nam. Hậu quả nhãn tiền của việc hợp pháp
hóa buôn bán sản phẩm từ cá sấu và gây nuôi cá
sấu vì mục đích thương mại vẫn còn đó. Thay vì
giảm áp lực lên loài cá sấu hoang dã, việc hợp
pháp hóa hoạt động thương mại đối với cá sấu đã
dẫn tới sự suy giảm và tuyệt chủng của quần thể
cá sấu Xiêm bản địa không chỉ ở Việt Nam, mà cả
ở các nước láng giềng khác.
Hợp pháp hóa việc buôn bán các loài có nguy cơ
tuyệt chủng không chỉ kích thích nhu cầu tiêu thụ
mà còn ảnh hưởng đến các nỗ lực thực thi pháp
luật. Việc tiếp tục lưu trữ ngà voi và sừng tê giác
ở Việt Nam cũng sẽ không mang lại bất kỳ lợi

ích nào bởi không thể bán những sản phẩm này mà
không gây ảnh hưởng đến tương lai của voi và tê giác
hoang dã trên toàn cầu.
ENV tin rằng tiêu hủy các tang vật ngà voi và sừng
tê giác sẽ là một thông điệp rõ ràng khẳng định với
quốc tế quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực ngăn
chặn tình trạng buôn bán ĐVHD bất hợp pháp cũng
như bảo vệ quần thể voi và tê giác còn sót lại trên trái
đất khỏi nạn săn trộm.

LƯU Ý: Theo quy định của Nghị định 29/2018/NĐ-CP và Thông tư 57/2018/TT-BTC, CHỈ "các bộ

phận (mẫu vật) của động vật rừng nguy cấp, quý hiếm Nhóm IB" mới được chuyển đến Tổng cục Dự trữ nhà
nước (TCDTNN) của Bộ Tài chính để lưu trữ. Trường hợp này, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết
định cách xử lý với các bộ phận (mẫu vật) bị tịch thu.
Trong khi đó, tất cả tang vật là các loài nguy cấp, quý hiếm khác cần phải được chuyển đến các cơ quan quản
lý chuyên ngành hoặc tiêu hủy. Điều này được hiểu là chỉ có tang vật ngà voi của loài voi châu Á (Elephas
maximus) và sừng của tê giác một sừng (Rhinoceros sondaicus) - các loài thuộc Nhóm IB Nghị định 06/2019/
NĐ-CP, mới được chuyển đến TCDTNN. Tất cả ngà và sừng từ các loài voi và tê giác thuộc Phụ lục I CITES
(thường được buôn bán phổ biến hơn) phải được tiêu hủy hoặc chuyển giao đến các cơ quan quản lý chuyên
ngành để xử lý theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Nghị định 29/2018/NĐ-CP, Thông tư 57/2018/
TT-BTC, Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
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(Cầy vằn bắc được bổ sung vào Danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP)

năm nghị định mới tăng cường công tác

bảo vệ động vật hoang dã trong năm 2019

N

ăm nghị định mới vừa được ban hành năm 2019 quy định cả cơ chế
quản lý và chế tài xử lý vi phạm liên quan đến ĐVHD đã thể hiện
quyết tâm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tăng cường hiệu
quả thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD trên cả nước.
Cụ thể, Nghị định 06/2019/NĐ-CP (Nghị định 06) quy định về quản lý
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đã thay
thế Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Nghị định 82/2006/NĐ-CP. Nghị định
06 cũng hướng dẫn việc thực thi CITES, được áp dụng đối với cả các loài
động vật rừng và thủy sản. Còn Nghị định 26/2019/NĐ-CP (Nghị định
26) được ban hành trong đó có những quy định về quản lý, bảo vệ các loài
thủy sản nguy cấp quý hiếm.
Bên cạnh đó, Nghị định 64/2019/NĐ-CP (Nghị định 64) đã sửa đổi Danh
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo
Nghị định 160/2013/NĐ-CP (Nghị định 160), trong đó bổ sung thêm 15
loài mới.
Nghị định 35/2019/NĐ-CP (Nghị định 35) hướng dẫn chế tài xử lý đối
với vi phạm liên quan đến động vật rừng trong khi Nghị định 42/2019/NĐCP (Nghị định 42) hướng dẫn chế tài xử lý đối với các vi phạm liên quan
đến thủy sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Về cơ bản, hai
nghị định này đã củng cố hiệu quả thực thi Bộ luật Hình sự và đảm bảo tất
cả các hành vi vi phạm liên quan đến ĐVHD đều bị xử lý bằng biện pháp
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
6
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BẠN CÓ BIẾT?
•

Chỉ những loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm nằm trong Danh mục được công bố bởi Cơ quan khoa học
CITES mới có thể được nuôi phục vụ mục đích thương mại. Tuy nhiên, đến tháng 10/2019, Cơ quan
khoa học CITES vẫn chưa công bố Danh mục các loài có khả năng gây nuôi sinh sản vì mục đích
thương mại. Do đó, hiện việc cấp phép gây nuôi thương mại đối với các loài nguy cấp, quý, hiếm chỉ
được thực hiện trong các trường hợp cụ thể khi có hướng dẫn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hoặc cơ quan khoa học (Nghị định 06).

•

Các hoạt động hợp pháp liên quan đến những loài đồng thời được liệt kê trong Danh mục loài động
vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06 và Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm
được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64) sẽ
được áp dụng theo quy định tại Nghị định 06 ngoại trừ hoạt động khai thác tạo nguồn giống ban đầu
cho mục đích nghiên cứu khoa học sẽ áp dụng quy chế của Nghị định 160/2013/NĐ-CP (được sửa
đổi, bổ sung bởi Nghị định 64).

•

Tương tự như các loài động vật rừng, các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm cũng được phân thành hai
nhóm trong Nghị định 26: Nhóm I và Nhóm II. Các loài thuộc Nhóm I chỉ được phép khai thác phục
vụ mục đích bảo tồn, nghiên cứu khoa học và các chương trình nghiên cứu tạo nguồn giống ban đầu
hoặc hợp tác quốc tế. Việc khai thác các loài thuộc Nhóm I cho mục đích thương mại đều bị nghiêm
cấm. Trong khi đó, các loài Nhóm II được phép khai thác vì mục đích thương mại theo quy định của
pháp luật (Nghị định 26).

•

Mức xử phạt hành chính các vi phạm liên quan đến các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm (chưa đến
mức truy cứu trách nhiệm hình sự) sẽ dựa trên khối lượng thủy sản bị tịch thu (Nghị định 42).

•

Rùa đầu to (Platysternon megacephalum); Rùa hộp Bourret (Cuora bourreti) và rùa hộp trán vàng
miền Nam/Rùa hộp Việt Nam (Cuora picturata) là một trong những loài mới được bổ sung vào Danh
mục các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Vi phạm liên quan đến những loài này
hiện đều bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự bất kể trọng lượng, giá trị hoặc số lượng cá thể trong
hầu hết các trường hợp (ngoại trừ quảng cáo và một số vi phạm về trình tự thủ tục) (Nghị định 64).
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Nếu một loài đồng thời thuộc Danh mục loài nguy cấp quý
hiếm Nhóm IB của Nghị định 06 và Danh mục loài nguy cấp
quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160 (sửa đổi bổ
sung bởi Nghị định 64), vi phạm sẽ được xử lý như thế nào?

V

i phạm đối với các loài này sẽ được xử lý như vi phạm với loài thuộc Danh mục nguy cấp được ưu tiên bảo vệ theo
Nghị định 160 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64). Nói cách khác, tất cả các vi phạm (trừ quảng cáo và một số vi
phạm liên quan đến thủ tục) liên quan đến các loài thuộc Danh mục nguy cấp được ưu tiên bảo vệ sẽ bị truy cứu trách
nhiệm hình sự bất kể khối lượng, số lượng hoặc giá trị tang vật.
Tại Việt Nam hiện nay đang đồng thời tồn tại nhiều danh mục loài bao gồm: Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm
thuộc các Phụ lục CITES, Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định 160, sửa đổi bổ sung
bởi Nghị định 64), Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm (Nghị định 06), Danh mục loài
thủy sản nguy cấp, quý hiếm (Nghị định 26). Một loài có thể đồng thời thuộc nhiều danh mục loài khác nhau. Ví
dụ, tê tê Java (Manis javanica) đồng thời thuộc các danh mục sau: Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu
tiên bảo vệ (Nghị định 160, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 64); Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm Nhóm IB Nghị định 06, và Phụ lục I CITES. Tuy nhiên theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 (sửa
đổi, bổ sung 2017 – “BLHS”), Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160 (sửa
đổi, bổ sung bởi Nghị định 64) có mức độ bảo vệ cao nhất. Thứ tự các Danh mục loài khi áp dụng BLHS lần lượt
là Danh mục loài nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ và sau đó là Danh mục thực vật rừng, động vật rừng
nguy cấp, quý hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I CITES. Vì vậy, đối với các loài đồng thời thuộc Nhóm I Nghị định
06 và Nghị định 160 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64) thì cần áp dụng các quy định như đối với Danh mục loài
quy định tại Nghị định 160 (sửa đổi, bổ sung bởi
Nghị định 64).
Quan điểm này được khẳng định trong quy định
tại Khoản 4, Điều 6, Nghị định 35: “Hành vi vi
phạm đối với động vật rừng thuộc Danh mục thực
vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm
IB, IIB hoặc động vật hoang dã thuộc Phụ lục I, II
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp nhưng thuộc Danh mục
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, thì áp
dụng xử lý như động vật thuộc Danh mục loài nguy
cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.
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PHÁT HIỆN

hơn hai tấn động vật hoang dã "gây nuôi"
NHIỀU NGHI VẤN VỀ NGUỒN GỐC

N

gày 23/01/2019, Công an tỉnh
Quảng Bình đã kiểm tra một
xe khách đang di chuyển theo
hướng từ Nam ra Bắc và thu giữ hơn hai
tấn động vật hoang dã (ĐVHD) bao gồm
1.930 kg rắn, phần lớn là rắn sọc dưa và
rắn ráo, 300 kg rùa răng, 280 kg kỳ đà,
và 50 kg tắc kè. Chủ lô hàng khai báo số
ĐVHD này có nguồn gốc từ một số cơ sở
gây nuôi thương mại ở tỉnh Tây Ninh và
Sóc Trăng. Lô hàng bị tạm giữ vì thiếu
giấy tờ kiểm dịch tuy nhiên sau đó đã
được trả lại cho chủ hàng.

cho sinh sản và sinh trưởng thành công
loài này trong môi trường nuôi thì sẽ
phải mất ít nhất là 10 năm chăm sóc để
mỗi cá thể rùa này đạt đến kích thước
để bán. ENV cho rằng, chẳng có cơ sở
kinh doanh nào chịu đầu tư khoảng thời
gian quá dài như vậy. Chính vì thế, các
cá thể này rất có thể bị săn bắt từ tự
nhiên và các đối tượng buôn bán đã sử
dụng những cơ sở gây nuôi thương mại
đã đăng ký làm vỏ bọc hợp pháp cho
các hoạt động buôn bán phi pháp của
chúng.

Một thực tế “phũ phàng” là không khó
để các chủ hàng như thế này có được
các giấy tờ hợp lệ chứng minh các cá thể
ĐVHD có nguồn gốc gây nuôi hợp pháp.
Tuy nhiên nếu các cơ quan thực thi pháp
luật điều tra sâu về các cơ sở gây nuôi trên
giấy phép thì chắc chắn sẽ đưa ra một kết
luận mà tất cả các bên đều đã rõ. Các cá
thể ĐVHD trong lô hàng này có nguồn
gốc từ tự nhiên và đã được đưa vào các
cơ sở đăng ký gây nuôi để hợp pháp hóa
trước khi đưa đi tiêu thụ.

Ngoài ra, một số đặc điểm khác có thể
dễ dàng nhận thấy rùa có nguồn gốc từ
tự nhiên như những vết thương trên mai
do bị các động vật khác tấn công.

Chỉ cần một chút kiến thức cơ bản về các
loài ĐVHD trong lô hàng này thì có thể
biết ngay chúng có nguồn gốc từ tự nhiên
chứ không phải như những gì được thể
hiện trên các giấy phép. Ví dụ về rùa răng,
kể cả trong trường hợp các cơ sở có thể

Với những hiểu biết cơ bản về đặc điểm
sinh thái của hầu hết các loài ĐVHD,
các chuyên gia từ Viện Sinh thái và
Tài nguyên sinh vật (IEBR) sẽ chỉ
mất khoảng 10 phút để xác minh liệu
một trang trại nào đó có thực sự nuôi
sinh sản và sinh trưởng thành công số
ĐVHD đó hay không. Tuy nhiên, sự
nhập nhằng hiện nay đang tiếp tục tạo
điều kiện cho những kẻ buôn bán và
các cơ sở nuôi nhốt trá hình lợi dụng
các kẽ hở của pháp luật để dễ dàng qua
mặt cơ quan chức năng.
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E

NV đề nghị các cơ quan chức năng địa phương quản lý chặt chẽ những cơ sở gây nuôi thương mại trên
địa bàn bằng cách hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, các cơ quan khoa học, các tổ chức bảo tồn trong
quá trình quản lý và xác minh nguồn gốc ĐVHD tại các cơ sở. Đồng thời, ENV đề nghị các cơ quan thường
xuyên phối hợp với chuyên gia, các tổ chức bảo tồn kiểm tra đột xuất các cơ sở cũng như xử lý nghiêm những
vi phạm được phát hiện.
Để quản lý tốt hơn các cơ sở gây nuôi thương mại và
ngăn chặn tình trạng nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên, ENV
kiến nghị cơ quan chức năng địa phương tăng cường tính
minh bạch trong hoạt động của các cơ sở này và phòng
chống tham nhũng bằng cách công khai hồ sơ cấp phép
hoạt động của cơ sở, để các cơ quan thực thi pháp luật
trên cả nước, các nhà khoa học và cộng đồng có thể hỗ
trợ giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở này.

Trong năm 2014 - 2015, ENV đã tiến hành khảo sát thí
điểm với một số cơ sở gây nuôi ĐVHD vì mục đích
thương mại (đa loài) tại Việt Nam. Kết luận của báo cáo
cho thấy hoạt động nhập lậu ĐVHD và hợp pháp hóa ĐVHD bất hợp pháp diễn ra khá phố biển tại các cơ
sở được khảo sát. Thêm vào đó, quy trình cấp phép thành lập các cơ sở gây nuôi thương mại còn yếu kém và
không đủ khả năng đảm bảo nguồn giống hợp pháp của các cá thể ĐVHD được gây nuôi tại những cơ sở này.
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TRƯỜNG HỌC
KHÔNG PHẢI ĐỂ
nuôi nhốt động vật hoang dã

T

rường học - nơi giáo dục các thế hệ
tiếp theo trở thành những công dân
có trách nhiệm với cộng đồng và xã
hội, không nên là nơi nuôi nhốt động vật
hoang dã (ĐVHD). Chính vì thế, ENV đã có
ý kiến với các cơ quan chức năng địa phương
về trường hợp một trường học tại thành phố
Hồ Chí Minh có giấy phép nuôi nhốt khỉ và
các loài ĐVHD khác.

ENV được biết, vào tháng 5/2019, Sở Giáo
dục và Đào Tạo thành phố Hồ Chí Minh
đã ban hành văn bản yêu cầu các trường
học trên toàn thành phố không nuôi nhốt
ĐVHD. ENV trân trọng ghi nhận hành
động tích cực của chính quyền thành phố
Hồ Chí Minh trong nỗ lực đảm bảo sức
khỏe và an toàn cho học sinh.

Thông thường một vụ việc nuôi nhốt ĐVHD
sẽ khép lại khi xác định không có vi phạm vì
chủ nuôi có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
hợp pháp. Tuy nhiên trong trường hợp này,
ENV đã trao đổi với Sở Giáo dục và Đào
tạo thành phố Hồ Chí Minh, khuyến nghị
không nuôi nhốt ĐVHD tại các trường học
trong thành phố - trừ các cơ sở đào tạo bậc
cao có hoạt động nghiên cứu được nuôi nhốt
ĐVHD theo đúng quy định của pháp luật để
phục vụ hoạt động nghiên cứu này.
ENV cho rằng thông điệp “Trường học
không nuôi nhốt ĐVHD” là một thông điệp
tích cực đối với thế hệ trẻ - thế hệ được kỳ
vọng sẽ trở thành những công dân tuân thủ
pháp luật, và đóng góp tích cực cho xã hội.
Hơn nữa, việc nuôi nhốt ĐVHD tại trường
học cũng dấy lên những quan ngại về vấn đề
an toàn và bệnh dịch từ ĐVHD có khả năng
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của học sinh.
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XỬ LÝ VI PHẠM VỀ
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

P

hòng bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) của ENV trung bình mỗi ngày tiếp
nhận khoảng bốn vụ vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo vi phạm. Từ
những thông tin được tiếp nhận, các cán bộ có kinh nghiệm của ENV sau đó sẽ liên
hệ với cơ quan chức năng có liên quan để xử lý vi phạm và theo sát quá trình xử lý
các vi phạm cho đến khi có kết quả cuối cùng. Các kết quả xử lý sau đó được ghi
nhận trong Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV. Đối với các hành vi quảng
cáo hoặc buôn bán trái phép ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm, ENV sẽ phối hợp và trực
tiếp hỗ trợ các cơ quan chức năng có liên quan để phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối
tượng buôn bán cũng như tịch thu ĐVHD.

Trong hai quý đầu năm 2019, Cơ sở dữ liệu vi phạm về của ENV đã ghi nhận 729 vụ
vi phạm về ĐVHD mới, trong đó có 50 vụ vận chuyển, 371 vụ mua bán và quảng cáo,
và 293 vụ tàng trữ trái phép ĐVHD, thường là các cá thể ĐVHD còn sống.
Theo đó, 50,4 % trong tổng số 525 vụ việc do người dân phát hiện và trực tiếp
thông báo đến ENV đã được xử lý thành công. Một vụ việc được coi là xử lý thành
công nếu cơ quan chức năng tịch thu tang vật ĐVHD; đối tượng bị bắt giữ và xử
lý nghiêm theo pháp luật hoặc đối tượng tự nguyện xóa bỏ hành vi vi phạm sau khi
được các cơ quan chức năng địa phương hoặc ENV nhắc nhở.
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Cũng trong nửa đầu năm 2019, có 80 cá thể ĐVHD còn sống được các cơ quan chức năng tại 27 địa phương
tịch thu sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm qua đường dây nóng của ENV.
ENV cũng đã trực tiếp hỗ trợ các cơ quan chức năng địa phương tiếp nhận nhiều cá thể ĐVHD có nguồn gốc bất
hợp pháp đã được người dân tự nguyện giao nộp thông qua đường dây nóng của ENV. Các cá thể ĐVHD được
chuyển giao bao gồm một cá thể trăn đất, một cá thể chà vá chân nâu, 3 cá thể tê tê Java, 10 cá thể khỉ đuôi dài,
6 cá thể mèo rừng, 6 cá thể rùa biển và 5 cá thể cu li, và nhiều loài ĐVHD khác.
ENV trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan chức năng, Chi cục kiểm lâm các địa phương và đặc biệt
là cộng đồng vì đã đồng hành cùng ENV trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD nhằm góp phần thực hiện cam kết của
Việt Nam trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học.
Số liệu vi phạm về ĐVHD: Từ ngày 1/1/2019 đến 30/6/2019
Loại vi phạm

Nửa đầu năm 2019

Giai đoạn 2005-2018

Buôn bán và quảng cáo ĐVHD

371

7.641

Tàng trữ ĐVHD

293

3.830

Vận chuyển ĐVHD

50

1.862

Săn bắt/Khác

13

345

Tổng số vụ [1]

729

13.542

Tổng số vi phạm

1.765

34.849

Tỷ lệ xử lý thành công [2]

60%

44% (2014 - 2018) [3]

[1] Một số vụ việc được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV sau khi xác minh thông tin
đã được xác định không phải là vi phạm và do đó tổng số vụ việc có thể khác biệt so với tổng vi phạm được
ghi nhận theo từng hành vi vi phạm (Tàng trữ, vận chuyển ĐVHD, v.v)
[2] Tổng số vụ việc được xử lý thành công bao gồm cả những vụ việc do người dân thông báo và do cán bộ hiện
trường của ENV ghi nhận trong các chiến dịch khảo sát vi phạm về ĐVHD. Số vụ xử lý thành công cũng bao
gồm tất cả những vụ việc xảy ra trong giai đoạn trước nhưng có kết quả xử lý thành công trong giai đoạn này.
[3] ENV chỉ bắt đầu thống kê các vụ việc được xử lý thành công từ năm 2014.
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HỒ SƠ VỤ VIỆC
Hồ sơ vụ việc tổng hợp những thành tích nổi bật trong nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm về ĐVHD ở các
địa phương trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019. Do số lượng các vụ vi phạm lớn nên ENV chỉ lựa chọn
một số ví dụ điển hình phản ánh những nỗ lực lớn của các cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước.

AN GIANG

Lưu ý: ENV kiến nghị các Chi cục Thủy sản nên hướng
dẫn ngư dân trên địa bàn ngay lập tức thả các cá thể
rùa biển vô tình mắc lưới hoặc bắt được về biển, trừ
trường hợp các cá thể rùa biển bị thương hoặc nơi thả
không an toàn.

Ngày 31/5/2019, sau khi tiếp nhận thông tin từ người
dân qua đường dây nóng của ENV, Chi cục Kiểm lâm
tỉnh An Giang đã tịch thu hai cá thể rắn hổ mang chúa
(Ophiophagus hannah) và thả hai cá thể này về tự
nhiên. Trước đó, các công nhân đã phát hiện hai cá thể
rắn khi đang thi công hệ thống điện mặt trời và chuyển Thu giữ số lượng lớn vảy tê tê tại Vũng Tàu
chúng tới một khu du lịch sinh thái (Hồ sơ vụ việc số Ngày 23/5/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng
cục Hải quan và Hải quan cảng Cái Mép (tỉnh Bà Rịa –
14310/ENV).
Vũng Tàu) đã thu giữ 5.264 kg vảy tê tê có nguồn gốc
từ Nigeria, phát hiện trong một công-ten-nơ được khai
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
báo ban đầu là hạt điều (Hồ sơ vụ việc số 14342/ENV)
Ngày 21/3/2019, sau khi tiếp nhận thông tin của người
dân thông qua đường dây nóng của ENV, Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ngay lập tức yêu
cầu gỡ bỏ các lưới chim được giăng ở khu vực phía
sau một quán cà phê trên địa bàn (Hồ sơ vụ việc số
14019/ENV).
Lưu ý: Việc giăng bẫy chim bằng lưới và các thiết
bị khác là hành vi vi phạm pháp luật. ENV khuyến
khích các cơ quan kiểm lâm nhanh chóng xử lý những
trường hợp này. Để ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn
trên địa bàn, bên cạnh việc nâng cao nhận thức của
người dân, cần tịch thu lưới và các công cụ khác sử
dụng cho việc bẫy chim bất hợp pháp cũng như xử
phạt những người giăng bẫy.
Ngày 2/4/2019, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT)
– Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với sự hỗ trợ của
ENV, đã tịch thu một cá thể cu li và bắt giữ đối tượng Thu giữ hộp sọ và bộ phận của hổ tại Vũng Tàu
rao bán cá thể này. Trước đó, đối tượng đã rao bán cá
Ngày 4/6/2019, Phòng CSMT – Công an tỉnh Bà Rịa
thể cu li trên mạng xã hội Facebook với giá 700.000
– Vũng Tàu đã khám xét nhà một đối tượng thường
đồng (Hồ sơ vụ việc số 14095/ENV).
xuyên quảng cáo hàng trăm sản phẩm ĐVHD qua
mạng xã hội, và thu giữ một hộp sọ hổ cùng các sản
Ngày 17/4/2019, một ngư dân tại huyện Xuyên Mộc phẩm ĐVHD khác như mặt dây chuyền ngà, móng
đã thông báo đến ENV qua đường dây nóng về việc vô hổ, móng gấu, móng báo, ví da hổ và nanh lợn rừng.
tình bắt được một cá thể đồi mồi bị mắc vào lưới của
Trước đó vào tháng 2/2019, ENV đã phát hiện đối
người này, và mong muốn chuyển giao cho cơ quan
tượng này quảng cáo nhiều sản phẩm ĐVHD trên
chức năng. Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
mạng xã hội Facebook và chuyển những thông tin
đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và xử lý vụ việc.
Cá thể đồi mồi ngay sau đó được thả lại về biển (Hồ sơ liên quan đến đối tượng tới Phòng CSMT - Công an
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Hồ sơ vụ việc số 13958/ENV).
vụ việc số 14185/ENV).
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Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo phát hiện
đối tượng buôn bán trứng rùa biển
Ngày 16/4/2019, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn
Đảo và Công an huyện Côn Đảo đã bắt giữ 60 quả
trứng vích và nhiều bộ phận của vích bao gồm chân,
nội tạng, và thịt vích từ nhà một đối tượng tại Côn
Đảo. Tổng khối lượng tang vật bị thu giữ là 85,4 kg.
Một đối tượng đã bị xử phạt 2 năm tù giam và đối
tượng còn lại sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian
tới (Hồ sơ vụ việc số 14187/ENV).

BẮC KẠN
Ngày 6/6/2019, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) - Công
an huyện Chợ Đồn phối hợp với Trạm kiểm lâm Quảng
Bạch và Hạt kiểm lâm Chợ Đồn, đã kiểm tra một xe
máy và thu giữ 13,8 kg rắn ráo (Ptyas korros), ba cá
thể rắn hổ mang (Naja atra), và một cá thể nhông cát
(Leiolepis belliana). Đối tượng đã bị xử phạt 12 triệu
đồng và tất cả các cá thể ĐVHD sau đó đã được thả về
rừng (Hồ sơ vụ việc số 14441/ENV).

BÌNH DƯƠNG
Ngày 28/2/2019, Công an phường An Phú đã tịch thu
400 gam sản phẩm ngà voi tại một tiệm cầm đồ. Đối
tượng bị ENV phát hiện và thông báo với Công an
phường An Phú sau khi đăng quảng cáo bán ngà voi
và các sản phẩm từ hổ trên internet. Đối tượng sau
đó đã bị phạt 170 triệu cho hành vi tàng trữ sản phẩm
ĐVHD nguy cấp, quý hiếm và 70 triệu cho hành vi
quảng cáo trái phép hàng cấm trên internet (Hồ sơ vụ
việc số 11719/ENV).

BẮC NINH
Ngày 4/6/2019, Cục CSMT và Cục Kiểm lâm đã
phối hợp với Phòng CSMT – Công an tỉnh Bắc Ninh
kiểm tra một cửa hàng thủ công mỹ nghệ trên địa
bàn huyện Từ Sơn và thu giữ 6 kg sản phẩm nghi là
ngà voi. Tuy nhiên, theo kết quả giám định, chỉ có
0,76 kg khối lượng thu giữ là ngà voi thật. Cơ quan
chức năng nghi ngờ các sản phẩm ngà voi này có
nguồn gốc từ Thường Tín - điểm nóng về buôn bán
ngà voi và sừng tê giác tại Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số
14409/ENV).
Thu giữ các cá thể hổ con đông lạnh tại Bắc Ninh
Ngày 23/4/2019, với sự hỗ trợ từ ENV, Phòng CSMT
– Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện và thu giữ
hai cá thể hổ con đông lạnh tại huyện Từ Sơn. Đối
tượng đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng
khi rao bán 2 cá thể hổ trên mạng xã hội Facebook
với giá 18 triệu đồng/cá thể. Đây không phải lần
đầu đối tượng này rao bán ĐVHD thông qua mạng
xã hội Facebook. Cuối năm 2018, đối tượng đã giao
dịch thành công một bình rượu ngâm hai chi gấu
với giá đăng bán là 13 triệu đồng. Ngoài buôn bán
ĐVHD trái phép, đối tượng này cũng quảng cáo bán
thuốc phiện và nhiều loại vũ khí trên mạng xã hội
(Hồ sơ vụ việc số 13069/ENV).

Lưu ý: Đây là một ví dụ điển hình cho thấy cơ quan
chức năng xử lý hiệu quả đối với các vi phạm trên
internet, tập trung vào những đối tượng buôn bán
trực tuyến và xử phạt đồng thời cả hành vi tàng trữ
và hành vi quảng cáo trái phép.
Đối tượng chuyên cung cấp các sản phẩm từ hổ qua
internet bị bắt giữ với tang vật 54 chiếc ví da hổ
Ngày 30/5/2019, Phòng CSMT- Công an tỉnh Bình
Dương đã tịch thu 54 ví da hổ (Panthera tigris) cùng
với một dây lưng da hổ, nhiều móng, răng hổ, và một
móc khóa đuôi hổ. Ngoài ra, tang vật tịch thu bao
gồm ba tấm da báo gấm (Neofelis nebulosa), ba mặt
dây chuyền ngà voi, và các sản phẩm ĐVHD khác.
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Từ tháng 11/2018, ENV đã phát hiện đối tượng này
quảng cáo hàng trăm sản phẩm hổ, gấu, ngà voi
cũng như các ĐVHD khác trên mạng xã hội. Sau
khi tiếp nhận các thông tin từ ENV, cơ quan chức
năng đã điều tra, bắt giữ và khởi tố đối tượng (Hồ
sơ vụ việc số 13477/ENV).
Thêm một đối tượng chuyên cung cấp sản phẩm
của hổ trên internet bị bắt giữ
Ngày 13/6/2019, Công an thị xã Thuận An tỉnh Bình
Dương đã bắt giữ một đối tượng và tịch thu hai móng
gấu, một móng hổ và một nanh hổ. Vụ bắt giữ được
tiến hành sau khi cơ quan chức năng nhận được hồ sơ
vi phạm từ ENV cho thấy đối tượng đã quảng cáo bán
một số lượng lớn ĐVHD thông qua mạng xã hội. Các
cơ quan hiện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hình sự đối
tượng (Hồ sơ vụ việc số 13688/ENV).

CAO BẰNG

Lưu ý: Ngày càng có nhiều loài động vật ngoại lai
được bán và nuôi làm vật cảnh ở Việt Nam. Nhiều loài
trong số này được đưa vào Việt Nam bất hợp pháp, bao
gồm một số loài có nguy cơ tuyệt chủng được liệt kê
trong phụ lục của CITES. Các cơ quan chức năng sau
khi tịch thu các loài ngoại lai nên liên hệ và chuyển
giao các loài này đến các trung tâm cứu hộ hoặc các
vườn thú của nhà nước phù hợp. Trong mọi trường
hợp không được tái thả các loài không phải loài bản
địa vào tự nhiên.
Ngày 19/6/2019, sau khi nhận được tin báo của người
đân thông qua đường dây nóng của ENV, Đội Kiểm
lâm cơ động thành phố Đà Nẵng và Đội CSMT –
Công an quận Cẩm Lệ đã tịch thu 21 cá thể rùa tại
một khu chợ trên địa bàn trong đó có rùa hộp trán
vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa ba gờ, rùa núi
viền, và rùa đất Pul-kin. Các cá thể rùa này sau đó đã
được thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 14542/ENV).

Cơ quan chức năng tại Cao Bằng bắt giữ đối tượng
buôn lậu ngà voi
Ngày 13/01/2019, Đồn biên phòng Đàm Thủy và Hạt
kiểm lâm huyện Trùng Khánh đã kiểm tra một xe máy
không có biển số xe đang lưu thông trên địa bàn huyện
Trùng Khánh và phát hiện 51 kg ngà voi. Từ khai nhận
của lái xe, các cơ quan chức năng sau đó đã bắt giữ người
thuê tài xế vận chuyển ngà voi đến Trung Quốc là một phụ
nữ ở cùng xã. Người phụ nữ này sau đó khai báo đã nhập
số ngà voi này từ Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 13830/ENV).

ĐÀ NẴNG

Thu giữ hơn chín tấn ngà voi nhập lậu tại Đà Nẵng
Ngày 26/3/2019, Cục Hải Quan Đà Nẵng và Cục
CSMT - Bộ Công an đã phát hiện hơn chín tấn ngà
voi trong một công-ten-nơ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
Lô hàng có nguồn gốc từ Cộng hòa Dân chủ Công-gô
và số ngà voi được che phủ bởi mạt cưa và giấu trong
các mảnh gỗ được dán lại với nhau để trông giống
những thanh gỗ thông thường nhằm qua mặt các cơ
quan chức năng (Hồ sơ vụ việc số 14097/ENV).
Ngày 22/3/2019, sau khi nhận được thông tin từ
người dân thông qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD
của ENV, Đội CSMT – Công an quận Cẩm Lệ và Chi
cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã tịch thu một
cá thể rồng đất (Physignathus Cocincinus) và hai cá
thể rùa châu Phi Sucata (Centrochelys sulcata). Đối
tượng đã nuôi các cá thể động vật này để làm cảnh tại
một nhà hàng. Được biết, đối tượng sau đó đã bị phạt
3 triệu đồng (Hồ sơ vụ việc số 13950/ENV).
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ĐẮK LẮK

Ngày 14/1/2019, Cảnh sát môi trường tỉnh Đắk Lắk đã
tịch thu 17 kg rắn ráo (Ptyas korros) từ một người dân
địa phương. Đối tượng này khai được thuê vận chuyển
số rắn ráo này bằng xe máy. Đối tượng sau đó đã bị
phạt 3 triệu đồng và các cá thể rắn đã được thả lại tự
nhiên (Hồ sơ vụ việc số 13847/ENV).

ĐỒNG NAI

HÀ NỘI

Cơ quan chức năng tịch thu 16 tiêu bản ĐVHD
từ một nhà hàng
Ngày 4/3/2019, theo tin báo từ một tình nguyện viên
qua Đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của ENV, Hạt
Kiểm lâm huyện Tân Phú phối hợp với Công an xã
Phú Sơn đã thu giữ 16 tiêu bản ĐVHD tại một nhà
hàng trên địa bàn. Các tiêu bản tịch thu được bao
gồm hai tiêu bản vượn, hai tiêu bản voọc, ba tiêu bản
mèo rừng (Prionailurus bengalensis), một tiêu bản
báo gấm (Neofelis nebulosa), bốn tiêu bản khỉ đuôi
dài (Macaca fascicularis), hai tiêu bản sóc bay, và
hai tiêu bản sóc (Hồ sơ vụ việc số 13994/ENV).

Bắt giữ đối tượng bán một bình rượu ngâm gấu con
Ngày 5/3/2019, bằng nghiệp vụ điều tra với sự hỗ trợ của
ENV, Phòng CSKT – Công an quận Hai Bà Trưng đã tịch
thu một bình rượu ngâm gấu con. Bình rượu được rao
bán trên mạng xã hội Facebook với giá 11,5 triệu đồng.
Đối tượng chuyên quảng cáo bán ĐVHD như hổ con
và các loài ĐVHD khác trên internet. Trước khi bị phát
hiện, đối tượng đã từng quảng cáo và giao dịch thành
công nhiều cá thể hổ con (Hồ sơ vụ việc 13835/ENV).

GIA LAI

Một đối tượng bán lẻ ngà voi bị phát hiện tại Thường Tín
Ngày 20/3/2019, Phòng CSMT – Công an thành phố Hà
Nội đã kiểm tra một cửa hiệu cầm đồ tại huyện Thường
Tín và thu giữ hơn 50 kg ngà voi. Khu vực này là một
điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận về tình
trạng buôn bán ngà voi và sừng tê giác. Các khảo sát
trong thời gian gần đây tại một số khu vực tại Thường
Tín cho thấy các hoạt động buôn bán ngà voi hiện được
thực hiện kín đáo hơn (Hồ sơ vụ việc số 14084/ENV).
Phát hiện và bắt giữ năm cá thể hổ con đông lạnh
Ngày 8/1/2019, Phòng CSMT – Công an quận Nam
Từ Liêm và Phòng CSMT – Công an thành phố Hà
Nội đã bắt giữ năm cá thể hổ con đông lạnh tại một
nhà khách gần bến xe Mỹ Đình. Đối tượng quê tại
Thanh Hóa, và có mối quan hệ làm ăn tại Thái Lan.
(Hồ sơ vụ việc số 13815/ENV).

Ngày 7/1/2019, Phòng CSKT – Công an tỉnh Gia Lai
phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa kiểm
tra một nhà dân và tịch thu một cá thể cầy vòi hương
(Paradoxurus hermaphroditus), một cá thể nhím,
mười cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata),
hai cá thể rùa đất Pul-kin (Cyclemys pulchristriata)
và 40 kg thịt lợn rừng. Đối tượng sau đó đã bị phạt
15 triệu đồng. Tang vật là thịt lợn rừng được tiêu
hủy, và các cá thể động vật còn sống đã được thả lại
tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 13839/ENV).
Một đối tượng vận chuyển ngà voi bị bắt giữ tại
Sân bay Nội Bài
Ngày 7/1/2019, Đội chống buôn lậu Phòng CSKT –
Công an thành phố Hà Nội phát hiện 15 kg sản phẩm
ngà voi trong hành lý của một phụ nữ trên chuyến bay
từ Nhật Bản. Người này cho biết được một phụ nữ Việt
Nam có chồng mang quốc tịch Nhật Bản nhờ chuyển
hộ kiện hành lý này. Cơ quan chức năng sau đó đã bắt
giữ hai người đàn ông, trong đó có một đối tượng là chủ
hàng và một đối tượng là người đến nhận số tang vật trên
(Hồ sơ vụ việc số 14144/ENV).
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Một đối tượng người Nam Phi vận chuyển sừng tê
giác trái phép
Ngày 12/4/2019, Đội Chống buôn lậu, Phòng CSKT
– Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 14,6 kg
sừng tê giác trong hành lý ký gửi của một hành khách
người Nam Phi. Được biết, đối tượng này đã chuyển
lậu số sừng tê giác này từ Nam Phi, quá cảnh tại
Singapore, trước khi đến Việt Nam. Đối tượng này
khai nhận được một đối tượng tại Nam Phi thuê vận
chuyển sừng tê giác và chuyển đến cho một đối tượng
người Việt Nam (Hồ sơ vụ việc số 14175/ENV).
Bắt giữ một đối tượng chuyên buôn bán sừng tê giác
Ngày 6/6/2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ với
sự hỗ trợ của ENV, Công an quận Nam Từ Liêm đã
thu giữ 4,44 kg tượng ngà voi được quảng cáo trên
mạng xã hội Facebook với giá 178 triệu đồng. ENV
đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình bắt giữ
hai đối tượng và thu giữ tang vật. ENV đã lưu trữ
thông tin đối tượng lần đầu từ vụ bắt giữ 32 kg sừng
tê giác tại sân bay quốc tế Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ,
trong đó sừng tê giác được cất giấu trong hành lý
không ghi tên người nhận. Nhờ sự hỗ trợ của một cơ
quan thực thi pháp luật nước ngoài, ENV đã làm việc
với cơ quan chức năng tại Việt Nam để xác định đối
tượng. Khi đối tượng này quảng cáo bán ngà voi trên
trang mạng xã hội cá nhân, ENV đã phối hợp cung
cấp thông tin và hỗ trợ cơ quan chức năng bắt giữ đối
tượng. Đối tượng là đầu mối cung cấp ĐVHD cũng
đã bị bắt giữ (Hồ sơ vụ việc số 14294/ENV và 13696/ENV).
207 kg ngà voi bị thu giữ tại Hà Nội
Ngày 27/6/2019, Phòng CSMT – Công an thành phố
Hà Nội và Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ một
đối tượng quê tại Hà Tĩnh khi đối tượng này đang
trên đường vận chuyển 109,3 kg ngà voi tại địa phận
quận Hai Bà Trưng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng
đã kiểm tra nơi ở của đối tượng và thu giữ thêm 98 kg
ngà voi, nâng tổng khối lượng tang vật bị thu giữ lên
207,3 kg (Hồ sơ vụ việc số 14581/ENV).

HÀ TĨNH
Bắt giữ tê tê gần khu vực biên giới Lào
Ngày 16/1/2019, Cục CSKT phối hợp với Công an
huyện Hương Sơn kiểm tra một ngôi nhà tại huyện
Hương Sơn và bắt giữ 9 đối tượng với 215 cá thể tê tê
Java (Manis Javanica), trong đó có 167 cá thể còn sống.
Các đối tượng nhập lậu tê tê từ Lào rồi nhồi thức ăn để
tăng trọng lượng trước khi bán. Lần theo một địa chỉ có
liên quan, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một
số lượng nhỏ ngà voi. Những cá thể tê tê còn sống sau
đó đã được chuyển về Trung tâm cứu hộ tê tê tại Vườn
Quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc số 13840/ENV).
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Ngày 21/4/2019, các cơ quan chức năng có liên
quan tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp
kiểm tra một chiếc xe buýt từ Lào về và phát hiện
một cá thể tê tê Java (Manis javanica) cùng 17 cá
thể rùa - trong đó có bảy cá thể rùa hộp trán vàng
miền Bắc (Cuora galbinifrons), năm cá thể rùa
sa nhân (Cuora mouhotii), bốn cá thể rùa đầu to
(Platysternon megacephalum) và một cá thể ba ba
Nam Bộ (Amyda cartilaginea) bị vận chuyển trái
phép. Hai đối tượng đã bị bắt giữ. Các cá thể tê tê đã
được chuyển đến Trung tâm cứu hộ tại Vườn quốc
gia Pù Mát trong khi rùa được chuyển đến Trung
tâm bảo tồn rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Hồ
sơ vụ việc số 14215/ENV).

HẢI PHÒNG

Hai cá thể gấu con được kịp thời “giải cứu” tại
Hải Phòng
Ngày 9/1/2019, bằng các nghiệp vụ điều tra với sự hỗ
trợ của ENV, Phòng CSMT – Công an thành phố Hải
Phòng đã phát hiện và tịch thu 2 cá thể gấu ngựa còn
rất nhỏ. Trước đó, các cá thể gấu này được giao bán
trên mạng xã hội Facebook với giá 50 triệu VNĐ/1 cặp.
ENV phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để đảm
bảo quá trình bắt giữ diễn ra thành công. Các cá thể gấu
con sau đó đã được chuyển tới cơ sở bảo tồn gấu Ninh
Bình của tổ chức Four Paws. Đối tượng đã bị xử phạt 15
tháng tù treo (Hồ sơ vụ việc số 13746/ENV).

Bắt giữ khối lượng lớn vảy tê tê và ngà voi tại Hải
Phòng
Ngày 22/1/2019, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
đã kiểm tra một công-ten-nơ gỗ có nguồn gốc từ
Nigeria và phát hiện 515 kg ngà voi và 1.541 kg vảy
tê tê giấu bên trong hộp gỗ. Lô hàng đã cập bến Hải
Phòng vào ngày 19/1/2019 và nếu không bị bắt giữ
thì nhiều khả năng sẽ được vận chuyển theo đường
bộ đến Trung Quốc.
Ngày 30/1/2019, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
tiếp tục kiểm tra một công-ten-nơ khác có cùng người
nhận với lô hàng trên và tịch thu 1.339 kg vảy tê tê
và 109 kg ngà voi, cũng từ Nigeria (Hồ sơ vụ việc số
13882/ENV và 13897/ENV).
Ngày 25/3/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu –
Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan thành
phố Hải Phòng đã bắt giữ một công-ten-nơ lớn thứ
ba bao gồm 8 tấn vảy tê tê có nguồn gốc từ Nigeria.
Lô hàng đã cập cảng Hải Phòng 2 ngày trước khi bị
phát hiện. Đây là một trong hàng loạt các vụ phát
hiện và bắt giữ vảy tê tê tại Việt Nam, Hồng Kông và
Singapore trong những tháng gần đây. (Hồ sơ vụ việc
số 14096/ENV).
Ngày 16/4/2019, Phòng CSKT – Công an tỉnh Hưng
Yên đã truy đuổi một phương tiện khả nghi khi qua
trạm thu phí, sau khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra không
thành công, phương tiện đã tăng tốc nhằm bỏ trốn. Tuy
nhiên, lực lượng Cảnh sát tiếp tục truy đuổi đến địa
phận thành phố Hải Phòng thì phương tiện bị chặn tại
một trạm thu phí khác. Lái xe và đồng phạm đã bỏ trốn.
Cảnh sát đã tìm thấy 39 cá thể tê tê trong xe, các cá thể
này sau đó được chuyển đến Trung tâm cứu hộ tê tê và
thú ăn thịt nhỏ tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ
vụ việc số 14182/ENV).

Vụ bắt giữ vẩy tê tê lớn thứ tư trong năm 2019 tại
cảng Hải Phòng
Ngày 19/4/2019, Hải quan Hải Phòng thu giữ 3.446
kg ngà voi và 3.977 kg vảy tê tê từ một công-ten-nơ
từ Cộng hòa Công-gô cập bến tại Việt Nam. Tang vật
được giấu trong các thùng chứa nhựa đường (Hồ sơ vụ
việc số 14186/ENV).
Một phụ nữ người Hải Phòng bị phát hiện tàng trữ
trái phép sừng tê giác
Ngày 30/5/2019, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an
phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện
và tịch thu hai chiếc sừng tê giác trắng (Ceratotherium
simum) với khối lượng 6,9 kg tại một nhà dân ở thành
phố Móng Cái. Các cơ quan chức năng đang hoàn thiện
hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng (Hồ sơ vụ
việc số 14460/ENV).
Ngày 5/6/2019, Phòng CSKT – Công an thành phố Hải
Phòng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải
Phòng và Công an phường Vĩnh Niệm đã phát hiện và
tịch thu 14 cá thể rái cá vuốt bé (Amblonyx cinerea),
1 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis), 9 cá
thể niệc mỏ vằn (Rhyticeros undulatus), 8 cá thể chim
hồng hoàng (Buceros bicornis), 4 cá thể trong họ vẹt
(Psittacula spp.), và 10 cá thể quắm đen (Plegadis
falcinellus) bị vận chuyển, tàng trữ trái phép. Từ việc
kiểm tra một phương tiện đang lưu thông và phát hiện
một số cá thể hồng hoàng bị vận chuyển trái phép,
các cơ quan chức năng đã kiểm tra nhà của đối tượng
vi phạm và phát hiện rái cá cùng nhiều loài ĐVHD
khác. Người điều khiển phương tiện khai được thuê
vận chuyển số ĐVHD trên đến Móng Cái (tỉnh Quảng
Ninh), gần khu vực biên giới Trung Quốc. Bốn đối
tượng có liên quan đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra
(Hồ sơ vụ việc số 14544/ENV).

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày 10/4/2019, sau khi nhận được tin báo từ người
dân thông qua đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của
ENV, Công an Quận 5 đã tịch thu một cá thể rùa răng
(Hieremys annandalii) từ một người bán hàng rong. Cá
thể rùa này sau đó được chuyển đến Thảo cầm viên Sài
Gòn để chăm sóc (Hồ sơ vụ việc số 14164/ENV).
Lưu ý: Những trường hợp bán rong ĐVHD thường khá
khó xử lý, bởi các đối tượng không cố định mà thường
xuyên di chuyển địa điểm bán hàng. Điều này đòi hỏi
các cơ quan chức năng phải ngay lập tức kiểm tra để
phát hiện và xử lý đối tượng. Trong một số trường hợp
phát hiện đối tượng, các cơ quan chức năng cũng chỉ
cảnh cáo đối tượng mà không xử phạt và tịch thu tang
vật. Biện pháp cảnh cáo sẽ chỉ phù hợp nếu có thể đảm
bảo mục đích răn đe, ngăn chặn đối tượng tiếp tục thực
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hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trong nhiều trường
hợp, do các cơ quan chức năng không xử lý nghiêm
hành vi vi phạm nên các đối tượng đã tiếp tục thực
hiện các hành vi vi phạm về ĐVHD. ENV khuyến nghị
các cơ quan chức năng tịch thu ĐVHD, chuồng cũi,
lồng chứa trong mọi trường hợp cũng như xử phạt đối
tượng theo đúng quy định của pháp luật để răn đe và
phòng ngừa vi phạm.
Lực lượng hải quan thu giữ 10 kg ngà voi giấu
trong các thùng tôm hùm
Ngày 23/4/2019, lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn
Nhất phát hiện 10 kg ngà voi châu Phi (Loxodonta
Africana) được cất giấu trong hành lý của một nam
hành khách bay đến từ Dubai. Ngà voi được sơn
màu đen, bọc trong giấy bạc và giấu trong hộp cùng
với tôm hùm và cá khô để tránh bị phát hiện (Hồ sơ
vụ việc số 14220/ENV).

HÒA BÌNH

Ngày 17/4/2019, lực lượng quản lý thị trường huyện
Lạc Thủy phát hiện và tịch thu 29 cá thể rùa sa nhân
(Cuora mouhotii) đang được một đối tượng vận
chuyển trái phép. Đối tượng sau đó bị phạt hành chính
10 triệu đồng và các cá thể rùa được chuyển giao tới
Trung tâm cứu hộ rùa tại Vườn Quốc gia Cúc Phương
(Hồ sơ vụ việc số 14193/ENV)

KIÊN GIANG

Công an Kiên Giang bắt giữ đối tượng chuyên
buôn bán ngà voi trên Internet
Ngày 18/5/2019, Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên
Giang đã tịch thu 400 gam sản phẩm ngà voi và 27
nanh lợn rừng từ nhà của một đối tượng tại Hà Tiên.
ENV đã phát hiện đối tượng quảng cáo bán nhiều loài
ĐVHD bất hợp pháp trên mạng xã hội từ năm 2017.
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Các sản phẩm được đối tượng rao bán bao gồm ngà voi,
các bộ phận, sản phẩm của hổ, gấu, da và tiêu bản của
nhiều loài ĐVHD. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành
chính 15 triệu đồng (Hồ sơ vụ việc số 11286/ENV).

LAI CHÂU

Thu giữ hai chi gấu tại Lai Châu
Ngày 30/1/2019, bằng các nghiệp vụ điều tra với sự hợp
tác của ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Lai Châu
đã bắt giữ một đối tượng và tịch thu hai chi gấu bị vận
chuyển trái phép. Trước đó, ENV đã phát hiện đối tượng
rao bán hai chi gấu trên mạng xã hội Facebook với giá 6
triệu đồng. (Hồ sơ vụ việc số 13883/ENV).
Lưu ý: Buôn bán, tàng trữ, trao đổi, vận chuyển chi
gấu (bao gồm cả rượu chi gấu) là hành vi phạm pháp
luật hình sự và bị xử lý theo quy định tại Bộ luật Hình
sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trước đây,
các cơ quan chức năng chưa thực sự quan tâm xử
lý những vi phạm liên quan đến chi gấu, đặc biệt là
trường hợp nhà hàng tàng trữ rượu chi gấu. Hiện nay,
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng theo quy định
của pháp luật.

LÂM ĐỒNG
Sự can thiệp của cơ quan chức năng góp phần xử lý
thành công vi phạm về ĐVHD
Ngày 24/12/2018, sau khi nhận được tin báo của người
dân tới ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai và các cơ
quan chức năng địa phương đã kiểm tra nhà của một
đối tượng quảng cáo bán hàng trăm cá thể sóc, chim
ăn thịt, và chồn trên Facebook. Mặc dù không phát
hiện ĐVHD trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức
năng đã lập biên bản và cảnh cáo đối tượng. Đối tượng
sau đó đã xóa mọi đường dẫn vi phạm trên Facebook.
Vụ việc là một ví dụ tích cực cho thấy cách thức các
cơ quan chức năng nên sử dụng để ứng phó với tội
phạm về ĐVHD đang ngày càng diễn biến phức tạp
trên Internet (Hồ sơ vụ việc số 13740/ENV).

Lưu ý: ENV thường xuyên tiếp nhận các thông tin vi
phạm về ĐVHD trên Internet với hơn 829 vụ trong
tổng số 2.950 vi phạm về ĐVHD chỉ tính riêng trong
năm 2018. Đối với các vi phạm về ĐVHD, khoảng
75% vi phạm sẽ bị xóa bỏ sau khi ENV phát hiện và
cập nhật thông tin đến các đối tượng quảng cáo nhỏ
lẻ. Trong khi đó, đối với các vi phạm nghiêm trọng
hơn, ENV sẽ xác minh đối tượng và chuyển giao
thông tin đến các cơ quan chức năng có liên quan.
Ngoài ra, ENV cũng hợp tác với Facebook và đã vô
hiệu hóa thành công 147 tài khoản vi phạm.
Ngày 26/6/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng
và Phòng CSKT – Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm
tra một nhà hàng ở thành phố Đà Lạt và phát hiện
một cá thể tê tê Java (Manis javanica) đang bị nuôi
nhốt trái phép trong sân phía sau một nhà hàng. Cơ
quan chức năng cũng phát hiện thêm một cá thể kỳ
đà hoa (Varanus salvator), một cá thể cầy hương
(Viverricula indica) và một cá thể nhím bị nuôi nhốt
trái phép. Tất cả ĐVHD sau đó đã được chuyển đến
Trung tâm cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên (Hồ
sơ vụ việc số 14585/ENV).

LẠNG SƠN
Chính quyền Lạng Sơn tịch thu hai tiêu bản hổ
tại một ngôi đền trên địa bàn
Ngày 29/1/2019, cơ quan chức năng huyện Hữu
Lũng (Lạng Sơn) đã tịch thu hai tiêu bản hổ từ một
ngôi đền trên địa bàn và chuyển giao đến bảo tàng
tại địa phương. Tang vật được trưng bày tại đền cho
mục đích tôn giáo. Tuy nhiên, pháp luật về ĐVHD
được áp dụng chung với tất cả mọi cá nhân, tổ chức
mà không tồn tại bất cứ ngoại lệ nào, kể cả với các
cơ sở tôn giáo. Các cơ quan chức năng tại Lạng Sơn
đã nhận thức rất tốt vấn đề trên và đảm bảo công
bằng trong công tác thực thi pháp luật về ĐVHD
(Hồ sơ vụ việc 13747/ENV).

Lưu ý: Việc nuôi nhốt ĐVHD tại các cơ sở tôn giáo
như nhà thờ và đền chùa tiếp tục là một vấn đề đáng
quan tâm. Hầu hết các tỉnh thành, như Lạng Sơn, đã
thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương, đảm
bảo áp dụng pháp luật một cách công bằng trong mọi
trường hợp. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương
vẫn còn chần chừ trong quá trình xử lý các vụ việc tại
những cơ sở này, có lẽ do không muốn “động chạm”
đến các cơ sở tôn giáo do đây là vấn đề khá nhạy cảm
tại địa phương.
ENV cho rằng việc đảm bảo chấp hành đúng các quy
định pháp luật về bảo vệ ĐVHD là rất cần thiết, đặc
biệt trong các cơ sở tôn giáo - nơi được người dân
nể trọng. Các cơ sở tôn giáo tuân thủ pháp luật về
ĐVHD sẽ là tấm gương sáng cho người dân và góp
phần bảo vệ đa dạng sinh học cũng như kiến tạo nên
một xã hội tốt đẹp hơn.

NGHỆ AN

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển linh trưởng trái
phép tại Nghệ An
Ngày 19/1/2019, Phòng CSKT – Công an tỉnh Nghệ An
đã thu giữ nhiều cá thể linh trưởng bao gồm hai cá thể
voọc Lào (Trachypithecus laotum), 12 cá thể khỉ đuôi
lợn (Macaca leonina) và một cá thể khỉ vàng (Macaca
mulatta) từ một chiếc xe tải tại thành phố Vinh. Tài xế
(một trong bốn đối tượng) đã đâm xe tải vào phương
tiện của lực lượng thi hành nhiệm vụ để cố trốn thoát.
Khi bị ép không thể di chuyển được nữa, các đối tượng
đã cố thủ trong xe buộc lực lượng công an phải phá cửa
kính để khống chế đối tượng. Sau khi lục soát xe, cơ
quan chức năng đã tìm thấy rất nhiều biển số giả, và
khoang phía sau được trang bị máy thông gió. Điều này
chứng tỏ các đối tượng này có nhiều kinh nghiệm vận
chuyển ĐVHD trái phép (Hồ sơ vụ việc số 13851/ENV).
Đối tượng buôn bán hổ qua Facebook “sa lưới”
Ngày 21/3/2019, bằng nghiệp vụ điều tra với sự hỗ trợ
của ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Nghệ An đã
thu giữ hai cá thể hổ con đông lạnh. Trước đó, ENV đã
phát hiện đối tượng quảng cáo bán hai cá thể hổ con
đông lạnh trên Facebook với giá 10 triệu đồng/con.
Theo lời khai của đối tượng, tang vật có nguồn gốc từ
Lào (Hồ sơ vụ việc số 13997/ENV).
Bắt giữ đối tượng săn bắt voọc nguy cấp, quý hiếm
tại Pù Mát
Ngày 11/1/2019, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Pù
Mát phối hợp với Đội chống săn bắt trộm ĐVHD của
vườn đã phát hiện một nhóm thợ săn với tang vật là
hai cá thể vọoc xám (Trachypithecus crepusculus) đã
chết, một cá thể lợn rừng còn sống, bốn chân lợn khô,
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năm súng tự chế và năm con dao. Một trong năm
đối tượng thú nhận rằng anh ta cố ý bắn hai cá thể
voọc. Cá thể lợn rừng còn sống được thả về Vườn
quốc gia Pù Mát. Ngày 25/6/2019, nhóm năm thợ
săn trên đã bị kết án tù giam từ 2 năm đến 4 năm
(Hồ sơ vụ việc số 13853/ENV).
Ngày 27/3/2019, Công an giao thông huyện Kỳ
Sơn đã kiểm tra một xe máy của một đối tượng và
thu giữ một cá thể beo lửa (Catopuma temminckii)
đã chết cùng với 5 cá thể cầy đã bị lột da (Hồ sơ vụ
việc số 14103/ENV).
Tịch thu gấu tại nhà đối tượng chuyên buôn
mật gấu ở Nghệ An
Ngày 30/5/2019, cơ quan chức năng tại Nghệ
An đã tiếp nhận ba cá thể gấu ngựa (Selenarctos
thibetanus) từ nhà một đối tượng chuyên buôn
bán mật gấu ở huyện Quỳnh Lưu. Đây là kết quả
những nỗ lực của ENV và cơ quan chức năng
tỉnh Nghệ An sau gần 9 tháng, để đảm bảo hiệu
quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn được
biết đến là điểm nóng của các vi phạm về ĐVHD.
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, đối tượng có
sáu cá thể gấu được đăng ký và gắn chíp quản lý.
Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, có tới chín cá
thể gấu được tìm thấy tại nhà đối tượng. Một số
cá thể gấu không có chíp (nghi là bất hợp pháp),
nhưng đối tượng được phép tiếp tục nuôi nhốt
những cá thể gấu này. Ba cá thể gấu trái phép đã
được chuyển đến cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình của
tổ chức Four Paws (Hồ sơ vụ việc số 13187/ENV).
Lưu ý: ENV kêu gọi các cơ quan chức năng địa
phương truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành
vi nuôi nhốt trái phép loài ĐVHD nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ của đối tượng chuyên
buôn bán mật gấu này. Pháp luật cần được áp
dụng công bằng đối với mọi công dân Việt Nam,
bất kể tín ngưỡng tôn giáo, sắc tộc, giàu có hay
quyền lực.
Ngày 2/6/2019, Phòng CSMT - Công an tỉnh
Nghệ An bắt giữ hai đối tượng vận chuyển bảy cá
thể tê tê đã chết trên Quốc lộ 1A di chuyển từ tỉnh
Kom Tum (Hồ sơ vụ việc số 14387/ENV).

QUẢNG BÌNH

Ngày 21/5/2019, trong quá trình kiểm tra hành
chính một xe khách hướng Quảng Bình - Hà Nội,
Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Quảng
Bình đã phát hiện 3,5 kg rắn ráo (Ptyas korros), 2,5
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kg rắn sọc dưa (Elaphe radiate), và 142 kg loài hoa
lan quý hiếm. Hai tài xế đã bị xử phạt 15,5 triệu đồng
cho các hành vi vi phạm trong đó có hành vi vận
chuyển ĐVHD mà không có giấy tờ hợp pháp (Hồ sơ
vụ việc số 14338/ENV).
Ngày 29/5/2019, sau khi nhận được tin báo từ người
dân, Hạt Kiểm lâm Đồng Hới và cán bộ Ủy ban nhân
dân phường Đồng Mỹ đã kiểm tra một khách sạn
và thu giữ một tiêu bản chà vá chân đỏ (Pygathrix
nemaeus) được trưng bày ngay tại phòng lễ tân. Theo
chủ khách sạn, tiêu bản này không phải của khách
sạn mà là của một người khách của khách sạn đã bỏ
lại (Hồ sơ vụ việc số 14374/ENV).
Lưu ý: Tàng trữ hay nuôi nhốt ĐVHD là hành vi bất
hợp pháp - dù đó là cá thể còn sống, đã chết hay chỉ là
một bộ phận hoặc sản phẩm cũng là hành vi vi phạm.
ENV đánh giá cao quyết định của Hạt Kiểm lâm Đồng
Hới trong việc xử lý vi phạm liên quan đến tiêu bản
ĐVHD. Cách duy nhất để giải quyết trên diện rộng
vấn nạn buôn bán ĐVHD trái phép đó là không khoan
nhượng với mọi vi phạm về ĐVHD nhằm nâng cao
nhận thức, tăng tính răn đe, phòng ngừa tội phạm.

QUẢNG NAM

Người phụ nữ vận chuyển tê tê trái phép bằng xe máy
Ngày 9/6/2019, Công an huyện Nam Giang và Hạt
Kiểm lâm Sông Thanh đã phát hiện và tịch thu hai
cá thể tê tê vàng (Manis pentadactyla) trong đó có
một cá thể sống và một cá thể đã chết do một người
phụ nữ vận chuyển bằng xe máy. Các cơ quan chức
năng đang hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm
hình sự đối tượng (Hồ sơ vụ việc số 14535/ENV).

QUẢNG NINH

Ngày 10/4/2019, Đồn biên phòng Hải Hòa đã kiểm
tra một xe máy đang lưu thông và tịch thu một tấm da
hổ cùng 6 xương gấu ngựa, được một đối tượng vận
chuyển từ thành phố Móng Cái đi về hướng biên giới
để sang Trung Quốc. Đối tượng khai được thuê vận
chuyển sang Trung Quốc với giá 1 triệu đồng (Hồ sơ
vụ việc số 14159/ENV).

Ngày 31/5/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh
đã kiểm tra một xe khách và phát hiện 13 cá thể tê tê
Java (Manis javanica), 61 cá thể rùa hộp trán vàng
miền Bắc (Cuora galbinifrons), và 61 cá thể rùa đầu
to (Platysternon megacephalum) đựng trong các thùng
xốp ở ngăn chứa hành lý. Tài xế người Hải Dương đã
khai nhận được một đối tượng ở Nghệ An thuê vận
chuyển số ĐVHD nói trên từ Nghệ An đến Quảng
Ninh. Số ĐVHD sau đó đã được chuyển đến Trung tâm
Cứu hộ ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 14388/ENV).

QUẢNG TRỊ
Bắt giữ cầy và kỳ đà vận chuyển trái phép
Ngày 11/4/2019, Công an huyện Hướng Hóa và Hạt
kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã kiểm tra một xe máy
kéo có nhiều túi khả nghi. Qua kiểm tra, các cơ quan
chức năng đã phát hiện và thu giữ 14 cá thể cầy vòi
hương (Paradoxurus hermaphroditus) cùng hai cá
thể kỳ đà hoa (Varanus salvator). Đối tượng bị phạt
hành chính 25 triệu đồng. Các cá thể ĐVHD còn sống
được thả vào Khu bảo tồn tại núi Sa Mù và các cá thể
chết đã được tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 14173/ENV).

THÁI NGUYÊN
Phát hiện gấu, hổ đông lạnh và nhiều ĐVHD khác
tại Thái Nguyên
Ngày 14/5/2019, Phòng CSMT – Công an tỉnh Thái
Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên, và Chi cục
kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra một cơ sở nuôi
nhốt gấu có đăng ký tại thành phố Thái Nguyên và phát
hiện một số lượng lớn ĐVHD bất hợp pháp gồm: một
cá thể hổ trưởng thành đông lạnh, một cá thể báo lửa
đông lạnh được làm giả giống hổ, hai cá thể gấu bất hợp
pháp còn sống, hai tấm da hổ, năm chân gấu, ba cá thể
khỉ, 10 cá thể rùa, mai rùa và mai bụng dưới của rùa.
Các cá thể gấu và ĐVHD còn sống được chuyển đến
Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội. Các cá thể đã chết
và các bộ phận của chúng được chuyển giao đến Chi
cục Kiểm lâm. Chủ cơ sở đã bị bắt giữ và hiện các cơ
quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách
nhiệm hình sự đối tượng (Hồ sơ vụ việc số 14306/ENV).

THANH HÓA

Đối tượng chuyên bán các sản phẩm từ hổ đã bị
bắt giữ tại Thanh Hóa
Ngày 14/1/2019, sau khi nhận được hồ sơ vi phạm
do ENV cung cấp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt
giữ một đối tượng và thu giữ một số móng vuốt báo,
một răng nanh, cùng với các sản phẩm ĐVHD khác.
Trước đó, đối tượng bị phát hiện quảng cáo bán các
bộ phận của hổ, rùa biển, da báo, và các bộ phận
ĐVHD khác trên các trang mạng xã hội. Sau đó, đối
tượng này đã bị kết án 15 tháng tù treo (Hồ sơ vụ việc
số 12865/ENV).
Ngày 5/6/2019, Đội cảnh sát Kinh tế và Môi trường
– Công an huyện Quan Sơn đã kiểm tra hành chính
một xe máy và phát hiện bảy cá thể rùa đầu to
(Platysternon megacephalum) và một cá thể rùa hộp
trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) còn sống
cùng với một cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata)
đông lạnh và 0,7 kg vảy tê tê. Các cá thể rùa sau đó
đã được chuyển đến Trung tâm bảo tồn rùa tại Vườn
quốc gia Cúc Phương. Các cơ quan chức năng hiện
cũng đang hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm
hình sự đối tượng (Hồ sơ vụ việc số 14429/ENV).

VĨNH LONG
Ngày 30/1/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long
tịch thu một cá thể khỉ đuôi dài (Macaca arctoides)
bị nuôi nhốt trái phép tại một nhà thờ tại huyện Long
Hồ. Cá thể khỉ này sau đó đã được chuyển giao đến
Trung tâm cứu hộ Hòn Me tại tỉnh Kiên Giang (Hồ
sơ vụ việc số 13362/ENV).

VĨNH PHÚC

Đối tượng buôn bán ngà voi trên Internet bị bắt
và kết án 1 năm 6 tháng tù giam
Ngày 8/1/2019, sau khi nhận được hồ sơ vi phạm
của đối tượng do ENV cung cấp, Công an tỉnh Vĩnh
Phúc đã xác minh thông tin và bắt giữ một đối tượng
chuyên buôn bán ngà voi trên mạng xã hội khi đối
tượng đang vận chuyển ngà voi đi tiêu thụ. Sau khi
kiểm tra nhà đối tượng, lực lượng chức năng đã phát
hiện và tịch thu 10 kg ngà voi. Đối tượng sau đó đã bị
đưa ra xét xử và bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam cho hành vi phạm tội
(Hồ sơ vụ việc số 13611/ENV).
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NHỮNG

BẢN ÁN ĐIỂN HÌNH

Một đối tượng tại Nhị Khê nhận án 6 năm tù giam
cho hành vi tàng trữ ngà voi
Ngày 14/1/2019, một đối tượng tại Hà Nội đã bị kết án
6 năm tù giam sau khi bị phát hiện tàng trữ 92 kg sản
phẩm ngà voi tại nhà ở làng Nhị Khê, huyện Thượng
Tín, Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 13103/ENV).

Bản án 10 năm và 6 năm tù giam cho hai đối tượng tàng trữ
trái phép ngà voi
Ngày 7/3/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án hai
đối tượng tàng trữ ngà voi theo điểm (d), khoản 3, Điều 244 Bộ
luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong đó, một đối
tượng bị phạt 10 năm và một đối tượng bị phạt 6 năm tù giam cho
hành vi tàng trữ trái phép ngà voi. Số ngà voi trên sau đó đã được
tiêu hủy theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, 2 đối tượng đã bị bắt giữ tại nhà ở huyện Thượng Tín,
Hà Nội. Cục CSMT và Phòng CSMT – Công an thành phố Hà Nội
đã kiểm tra và phát hiện 971 kg ngà voi và các sản phẩm ngà voi,
cũng như các thiết bị được sử dụng để khắc ngà bị tàng trữ trái
phép tại nhà của đối tượng (Hồ sơ vụ việc số 12097/ENV).

Một đối tượng buôn lậu ngà voi tại sân bay bị
phạt tù
Ngày 16/1/2019, Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội kết án 10 tháng tù giam đối với một đối
tượng buôn lậu ngà voi. Đối tượng bị bắt giữ vào
cuối năm 2017 khi đang chuẩn bị đáp chuyến
bay tới Thái Lan với 3,1 kg ngà voi trong hành
lý (Hồ sơ vụ việc số 11891/ENV).
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Chỉ một cá thể, đối tượng vận chuyển tê tê trái phép đã lĩnh án tù
Chỉ cần vận chuyển, buôn bán trái phép một cá thể tê tê là đối tượng đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tòa
án nhân dân các cấp trên cả nước đang chứng minh cho các đối tượng vi phạm thấy sự quan tâm trong việc
xử lý các vi phạm về ĐVHD, dù số lượng ĐVHD ít hay nhiều.
Tháng 11/2018, một đối tượng tại Tây Ninh bị tuyên án 1 năm tù giam sau khi bị bắt giữ vào tháng 2/2018
khi đang vận chuyển một cá thể tê tê và các loài ĐVHD khác tới thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, ngày 26/2/2019, một đối tượng khác ở Hà Nội đã bị tuyên án 2 năm tù giam sau khi bị các cơ quan
chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt khi đang vận chuyển một cá thể tê tê bằng xe khách vào tháng 10/2018.
Hai trường hợp bị xét xử gần đây cho thấy tòa án tại các địa phương đã áp dụng Bộ luật Hình sự mới trong
công tác đấu tranh với các tội phạm về buôn bán ĐVHD trái phép. Tòa án nhân dân các tỉnh Tây Ninh và
Lạng Sơn, cũng như nhiều tòa án khác trên cả nước đang cho thấy quyết tâm không khoan nhượng đối với
các tội phạm về ĐVHD (Hồ sơ vụ việc số 12119 và Hồ sơ vụ việc số 13343/ENV).
Nhận án tù vì vận chuyển trái phép rái cá ở Nam Định
Ngày 31/1/2019, Tòa án nhân dân thành phố Nam Định đã tuyên án 11 năm 6 tháng tù giam đối với một
đối tượng. Đối tượng này bị bắt vào tháng 11/ 2018 khi đang vận chuyển trái phép 10 cá thể rái cá vuốt bé
(Amblonyx cinerea) (Hồ sơ vụ việc số 13589/ENV).
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Nguyễn Mậu Chiến – đầu sỏ một đường dây
buôn bán ĐVHD lớn nhận thêm ba tháng tù
giam sau phiên phúc thẩm
Ngày 7/3/2019, tại phiên tòa phúc thẩm,
Nguyễn Mậu Chiến - đối tượng cầm đầu một
đường dây buôn bán ĐVHD lớn đã bị nâng
mức hình phạt thêm 3 tháng tù giam so với
phiên sơ thẩm đối với vai trò của đối tượng
này trong vụ án vận chuyển và tàng trữ trái
phép sừng tê giác. Tháng 4/2017, hai đối
tượng trong đường dây buôn lậu ĐVHD của
Chiến bị tóm gọn khi đang vận chuyển trái
phép sừng tê giác. Cùng với số tang vật bị
tịch thu khi kiểm tra nhà Chiến, các cơ quan
chức năg đã thu giữ tổng cộng hơn 35kg sừng
tê giác, một số lượng nhỏ ngà voi cùng nhiều
sản phẩm ĐVHD khác. Chiến là đối tượng
buôn bán ĐVHD lớn đầu tiên bị bắt và kết án tại Việt Nam. Trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ
thẩm, Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã tuyên phạt Chiến 13 tháng tù giam, như vậy cuối cùng đối
tượng này đã lĩnh án 16 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc số 10872/ENV).

5 năm tù giam cho hành vi nuôi nhốt trái phép rùa biển
Ngày 7/6/2019, Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc đã tuyên án
một chủ bè và một ngư dân trên địa bàn lần lượt 5 năm và 5 năm
3 tháng tù giam cho hành vi nuôi nhốt trái phép 12 cá thể vích
với tổng khối lượng 165,5 kg. Cơ quan chức năng đã phát hiện
các cá thể vích trên một nhà bè vào tháng 9/2018. Người ngư
dân bị xử lý khi đã cung cấp các cá thể rùa biển cho nhà bè trên
(Hồ sơ vụ việc số 13221/ENV).
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Hà Nội - 10 năm tù cho hành vi buôn lậu tê tê
Ngày 17/4/2018, Phòng CSMT – Công an thành phố Hà
Nội bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển tám cá thể tê tê
(Manis javanica) đông lạnh và bốn chi gấu chó (Helarctos
malayanus) đông lạnh. Đối tượng khai nhận đã mua từ
một phụ nữ ở khu vực miền Trung và định gửi số ĐVHD
trên bằng xe khách đến một địa phương khác để tiêu thụ.
Theo cơ quan chức năng, đây là lần thứ ba đối tượng này
bị bắt vì buôn bán ĐVHD. Đối tượng sau đó bị kết án 10
năm 9 tháng tù giam. Tang vật sau đó đã được chuyển
giao đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Hồ sơ vụ việc
số 12487/ENV).

Đối tượng buôn bán tê tê và rùa tại Thanh Hóa nhận án 8 năm tù
Ngày 23/5/2019, Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương đã tuyên phạt 8 năm tù giam đối với một đối tượng buôn
bán trái phép tê tê và rùa. Trước đó vào tháng 10/2018, cơ quan kiểm lâm đã kiểm tra một xe tải chở bò và phát
hiện một ngăn chứa bí mật có 24 cá thể tê tê và 46 cá thể rùa đầu to. Đây đều là những loài được bảo vệ ở cấp độ
cao nhất theo quy định của pháp luật trong đó các cá thể rùa đầu to đều thuộc Phụ lục I CITES. Đối tượng quê
tại Nghệ An - một “điểm nóng” tội phạm về ĐVHD (Hồ sơ vụ việc số 13342/ENV).
Các đối tượng buôn bán vảy tê tê bị tuyên án hơn 1 năm tù
Ngày 7/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án hai đối tượng lần lượt 12 tháng tù giam và 15
tháng tù giam cho hành vi buôn bán trái phép ĐVHD. Trước đó, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 31,8 kg
vảy tê tê được các đối tượng vận chuyển trái phép tới biên giới Trung Quốc qua Móng Cái (Hồ sơ vụ việc số
14552/ENV).
Đối tượng buôn lậu tê tê nhận án 6 năm tù
Ngày 24/6/2019, Tòa án nhân dân huyện Yên Mô đã tuyên án hai đối tượng 6 năm tù giam cho hành vi vận
chuyển trái phép tê tê. Trước đó, tháng 12/2018, Phòng CSMT phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công
an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật là 41 cá thể tê tê. Hai đối tượng đã khai
nhận được một đối tượng không rõ danh tính ở Nghệ An thuê vận chuyển số tê tê nói trên (Hồ sơ vụ việc số
13720/ENV).
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Các nhà tài trợ chính:

Ngoài ra, ENV còn nhận được sự hỗ
trợ từ các cơ quan/tổ chức sau:

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN
Được thành lập năm 2000, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) là một trong những tổ chức
đầu tiên tại Việt Nam chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. ENV
đấu tranh chống nạn buôn bán trái phép ĐVHD và hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của
cộng đồng về sự cần thiết phải bảo vệ thiên nhiên và các loài ĐVHD. Bằng các chiến lược
mang tính sáng tạo và đổi mới, ENV mong muốn từng bước thay đổi thái độ và hành vi của
cộng đồng, giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD. Bên cạnh đó, ENV cũng phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường thể chế, chính sách và trực tiếp hỗ
trợ các nỗ lực thực thi pháp luật trong công cuộc bảo vệ các loài ĐVHD đang bị đe dọa tại Việt
Nam, trong khu vực và trên toàn thế giới.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ENV

Từ năm 2007, ENV tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm mang tính chiến lược nhằm ngăn
chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép bao gồm:
Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD thông qua các chiến dịch dài
hạn nhằm thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng.
Tăng cường thực thi pháp luật thông qua việc hỗ trợ trực tiếp các cơ quan chức
năng và khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng cùng chung tay ngăn
chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép.
Phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để tăng cường thể chế, khắc
phục các lỗ hổng pháp luật, phát triển các chính sách hiệu quả và thúc đẩy quá trình
ra quyết định có liên quan tới vấn đề bảo vệ ĐVHD.
Các nỗ lực của ENV nhằm ngăn chặn nạn săn bắt và buôn bán ĐVHD sẽ không thể đạt được
nếu không có sự hỗ trợ từ các đối tác. ENV trân trọng cảm ơn các đối tác, nhà tài trợ và các cá
nhân từ khắp nơi trên thế giới đã hỗ trợ tài chính, trợ giúp kỹ thuật trọng yếu cũng như đóng
góp thời gian để tiếp sức cho những nỗ lực của ENV.
ENV cũng chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin, hình ảnh được sử
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dụng trong
bản
tinVỀ
này.
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