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Keát quaû ñieàu tra
naïn buoân baùn hoå

Lời tựa
Đây là báo cáo tóm tắt kết quả ban đầu của chương trình điều tra về nạn buôn lậu hổ và các sản phẩm
từ hổ ở Việt Nam. Chương trình điều tra này do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và một số cơ
quan chức năng thực hiện trong 12 tháng qua. Trong bản báo cáo tóm tắt này không bao gồm phần kết
luận chung về kết quả điều tra do tính chất nhạy cảm của công tác điều tra và một số vụ việc hiện còn
đang trong quá trình điều tra hoặc chờ xử lý. Dự kiến báo cáo chi tiết sẽ hoàn thành và gửi tới các cơ
quan thực thi luật pháp và các cấp lãnh đạo vào tháng 5 năm 2010.

Lời cảm ơn
ENV xin chân thành cảm ơn tổ chức United States Fish and Wildlife Service và Rufford Maurice
Lang Foundation đã tài trợ và giúp đỡ ENV trong nỗ lực chấm dứt nạn buôn bán hổ trái phép ở Việt
Nam.

Trích dẫn
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, 2010. Báo cáo tóm tắt kết quả điều tra nạn buôn lậu hổ và các sản
phẩm từ hổ ở Việt Nam năm 2010. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, Hà Nội, Việt Nam.
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Giới thiệu
Theo một số nhà khoa học,
Việt Nam chỉ còn dưới 30 cá
thể hổ hoang dã hiện đang
phân bố rải rác ở một số
vườn quốc gia và khu bảo
tồn, chủ yếu ở khu vực biên
giới các tỉnh miền Trung.
Trong 15 năm qua, quần thể
hổ ở Việt Nam cũng như ở
các quốc gia có hổ phân bố
bị giảm đi đáng kể do nạn
săn bắt, mất môi trường
sống và suy giảm nguồn
thức ăn. Liên minh Bảo tồn
Hổ Quốc tế (ITC) - đại diện
các tổ chức bảo tồn hổ trên
Ảnh: ENV
toàn thế giới ước tính chỉ
còn khoảng 3,500 cá thể hổ hoang dã trên toàn cầu, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, quốc gia đã có nhiều nỗ
lực thành công trong việc ngăn chặn nạn săn bắt trái phép và bảo vệ môi trường sống cũng như nguồn
thức ăn cho loài hổ.
Năm Canh Dần đã đến, để đảm bảo tương lai của các cá thể hổ hoang dã còn lại của Việt Nam, chúng ta
cần phải có những hành động kiên quyết và áp dụng các biện pháp bảo vệ hiệu quả hơn. Chúng ta cần
tập trung củng cố luật pháp, áp dụng khung hình phạt thích đáng đối với các đối tượng vi phạm, đồng
thời đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và thiết lập sự ủng hộ của cộng đồng trong việc
bảo tồn loài hổ trong tự nhiên.
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa hoàn thành cuộc điều tra kéo dài 12 tháng nhằm tìm hiểu
về mối quan hệ giữa các trang trại nuôi hổ với hoạt động buôn bán hổ trái phép ở Việt Nam. Đồng thời,
vén bức màn bí mật về các hoạt động buôn bán hổ trái phép ở Việt Nam.
Trong quá trình điều tra, ENV đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát môi trường, cơ quan công an và kiểm
lâm các tỉnh, thành phố cũng như một số cán bộ điều tra độc lập.
Bản báo cáo tóm tắt này nhấn mạnh những kết quả cơ bản đã đạt được trong quá trình điều tra. Trong
thời gian tới, ENV sẽ cung cấp báo cáo chi tiết về các kết quả điều tra cho các cán bộ và cơ quan chức
năng có liên quan.

Quá trình điều tra của ENV
ENV đã khảo sát 6 trong số 7 cơ sở tư nhân nuôi hổ cùng với 2 vườn thú trên cả nước, tiến hành phỏng
vấn, điều tra các đối tượng liên quan đến các vụ buôn bán, vận chuyển lớn. Trung tâm hiện lưu trữ hồ sơ
16 vụ tịch thu hổ từ năm 2005, trong cuộc điều tra này ENV tập trung điều tra 10 vụ việc trong số đó.
Trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng phỏng vấn các cơ sở nấu cao hổ và các chủ cửa hàng thuốc đông
y. Cán bộ điều tra của chúng tôi tập trung vào các điểm nóng, nơi xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến hoạt
động buôn bán hổ trái phép.
4

Buôn bán hổ ở Việt Nam
So với hoạt động buôn bán các
loài động vật hoang dã khác ở
Việt Nam, hoạt động buôn bán hổ
có tính chất hoàn toàn khác biệt
do số lượng ít và giá trị cao của
loài động vật này. Các đối tượng
vi phạm dùng nhiều thủ đoạn
tinh vi hơn để che giấu hành vi
bất hợp pháp của mình. Các đối
tượng buôn bán hổ trái phép ở
Việt Nam hoạt động rất chuyên
nghiệp, có tổ chức. Nhằm tránh bị
các cơ quan chức năng phát hiện,
những đối tượng này thường sử
dụng số điện thoại trả trước, thiết
lập các mối liên lạc qua biên giới
quốc gia hoặc lợi dụng các mối
quan hệ để đảm bảo hàng được
buôn bán, vận chuyển trót lọt tới
đối tượng tiêu thụ.

Biểu đồ 1: Phân loại các vụ vi phạm về hổ
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Từ năm 2005 tới nay, Phòng Bảo vệ Động vật hoang dã của ENV đã lưu trữ được 104 vụ vị phạm về hổ,
trong đó có 16 vụ bắt giữ, tịch thu hổ đông lạnh, bộ phận cơ thể hoặc xương hổ và một vụ buôn bán hổ
sống.
Theo số liệu ENV lưu trữ từ năm 2005 đến nay, cơ quan chức năng đã tịch thu được 29 con hổ (hoặc các
bộ phận của một con hổ, không bao gồm các tiêu bản để trang trí như đầu, móng vuốt, răng và da) từ các
vụ buôn bán, vận chuyển trái phép. Ngoài ra, Phòng Bảo vệ Động vật hoang dã của ENV cũng lưu trữ
hồ sơ của 12 trường hợp gây nuôi hổ ở các vườn thú tư nhân hoặc trang trại.
Trong 10 vụ bắt giữ hổ buôn bán vận chuyển trái phép ở Việt Nam, tang vật thu giữ được đều là hổ đông
lạnh. Quan sát bàn chân hổ và cách thức hổ được làm đông lạnh cho thấy rất có thể chúng có nguồn gốc
từ các trang trại hoặc những cơ sở nuôi nhốt kinh doanh tương tự, không phải từ tự nhiên.

Tình hình tiêu thụ các sản phẩm từ hổ ở Việt Nam
Những người buôn bán hổ trái phép chủ yếu
Cao hổ
cung cấp hổ đông lạnh và xương hổ cho các đối
Hổ được sử dụng ở Việt Nam chủ yếu để làm cao
tượng môi giới để làm cao hổ. Các đối tượng
hổ. Xương hổ được nấu cho tới khi đặc lại thành
buôn bán tìm kiếm khách hàng trước, sau đó
dạng cao (vì vậy nó được gọi là cao hổ). Cao hổ
cho họ chứng kiến quá trình chế biến để thuyết
sau đó được để khô và ngâm với rượu.
phục khách mua hàng thật, đảm bảo chất lượng.
Giá của cao hổ pha với xương của những loài
ĐVHD khác dao động từ 7-17 triệu đồng/lạng
(giá năm 2009) tuỳ theo chất lượng cao. Người mua thường ngâm cao hổ với rượu để uống với mục đích
cải thiện sức khỏe hoặc chữa bệnh.
Các vụ vi phạm liên quan đến người tiêu thụ bao gồm từ việc mua bán cao hổ làm thuốc đông y, rượu
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ngâm hổ con hoặc các bộ phận
của hổ, tới móng vuốt, da, răng
làm đồ trang sức, trang trí và
tiêu bản hổ để trưng bày. Người
Việt Nam cũng mua các sản
phẩm như móng vuốt, răng và
da hổ để làm đồ lưu niệm. Tuy
nhiên hổ chủ yếu được sử dụng
để nấu cao.
Kết quả điều tra cho thấy một số
hiệu thuốc đông y có thể cung
cấp cao hổ, nhưng không phải
là nguồn cung cấp chính cho
Ảnh: Thục Quyên
các khách hàng có nhu cầu. Các
Một con hổ bị cắt rời được Cảnh sát Môi trường thu giữ ở Hà Nội vào tháng 9
năm 2007
khách hàng mua cao hổ thường
thông qua các mối quan hệ cá
nhân với đối tượng môi giới, chứng kiến quá trình chế biến để đảm bảo chất lượng sản phẩm, họ rất ít
khi mua các sản phẩm bán sẵn tại các cửa hiệu.
Theo lời của một đối tượng chuyên nấu cao hổ, “Hiện nay, mua hổ đông lạnh ở Việt Nam rất dễ”. Chỉ
cần một vài cuộc điện thoại và một số địa chỉ tham khảo, với khoảng 350 triệu đồng tiền mặt, hoặc một
chuyến đi thị trấn Tây Sơn gần cửa khẩu biên giới Cầu Treo giữa Lào và Việt Nam sẽ mua được một con
hổ trên 100 kg.

Tình hình nhân nuôi hổ ở Việt Nam
Nuôi hổ ở Việt Nam bắt đầu phát triển từ 5 đến 10 năm trở lại đây, chủ yếu có thể là do nhu cầu về cao
hổ và sự suy giảm về số lượng cá thể hổ hoang dã tại Việt Nam và những nước lân cận.
Phần lớn những người nuôi hổ ở Việt Nam mua hoặc tiếp nhận hổ từ các nguồn bất hợp pháp bao gồm
những cá thể bị buôn lậu vào Việt Nam từ Campuchia hoặc các nước khác, thậm chí từ một số cơ sở gây
nuôi hổ thành công ở miền Nam Việt Nam.
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Biểu đồ 2: Thống kê nguồn gốc và hiện trạng hổ nuôi nhốt
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Hiện có 7 cơ sở tư nhân (bốn cơ sở ở miền Nam, một ở miền Trung và 2 ở miền Bắc) đã đăng kí nuôi
nhốt tổng số 84 cá thể hổ. Nếu bao gồm cả các vườn thú và trung tâm cứu hộ, tổng số cá thể hổ nuôi
nhốt trên cả nước hiện nay là 101 cá thể, bao gồm 5 con hổ Siberia và Ben-gan.
Một vài chủ nuôi hổ nói rằng việc nuôi hổ của họ là nhằm mục đích bảo vệ loài hổ của Việt Nam khỏi
nguy cơ bị tuyệt chủng. Tuy nhiên điều này mẫu thuẫn với kết quả điều tra của chúng tôi. Ít nhất một chủ
trang trại nuôi hổ có liên quan trực tiếp đến việc cung cấp hổ cho đường dây buôn bán hổ trái phép vì
đối tượng này có quan hệ trực tiếp với các đối tượng bị các cơ quan chức năng bắt giữ trong 2 vụ buôn
bán, vận chuyển hổ gần đây.

Công tác quản lý các cơ sở nuôi hổ
Việc các chủ nuôi hổ không báo
cáo thường xuyên tới cơ quan
chức năng địa phương và việc
giám sát không hiệu quả những
trang trại này dẫn đến khả năng
các chủ trang trại tiếp tục tham
gia các hoạt động buôn bán hổ
trái phép. Trên thực tế, kết quả
điều tra cho thấy 3 trong 6 cơ sở
có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Một vài cơ sở có thể dính líu đến
những hoạt động trái phép vì các
trang trại này có những thống
kê hổ không hợp lý về số cá thể
hổ được sinh ra và bị chết tại cơ
sở. Cụ thể, một trang trại ở miền
Nam, trong báo cáo không có
cá thể hổ con nào được sinh ra
từ năm 1999, tuy nhiên cán bộ
điều tra đã quan sát được ít nhất
1 cá thể hổ con vào tháng 5 năm
2007.

Ảnh: Tim McCormack
Cán bộ điều tra phát hiện một cá thể hổ con tại một trại hổ tư nhân vào
tháng 5 năm 2007 trong khi không có cá thể hổ con nào được báo cáo với
cơ quan chức năng sinh ra tại cơ sở này từ năm 2000

Việc xử lý các cá thể hổ chết không được thực thi đầy đủ theo quy định. Điều này tạo điều kiện cho
những chủ trang trại bán những con hổ chết thay vì tiêu huỷ theo pháp luật. Tại một trang trại có lưu hồ
sơ về 24 con hổ chết từ năm 2006, tuy nhiên chỉ có 10 trong số các cá thể hổ chết đó có giấy tờ chứng
minh đã được tiêu huỷ. Ở một cơ sở khác, cán bộ kiểm lâm đã phát hiện 2 con hổ con trong tủ lạnh.
Những phát hiện này có thể khẳng định việc gây nuôi hổ ở những cơ sở tư nhân không phải là một giải
pháp bảo tồn. Chiến lược gây nuôi bảo tồn loài hổ chỉ thực sự được thực thi tại các cơ sở của nhà nước
hoặc các trung tâm cứu hộ. Đồng thời chiến lược này phải có các mục tiêu cụ thể và biện pháp quản lý
chặt chẽ để đảm bảo sự thành công trong việc bảo tồn nguồn gen của loài hổ bản địa. Trái với những
tuyên bố của một số chủ nuôi hổ, kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy một số cơ sở gây nuôi hổ ở Việt
Nam có liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn bán hổ trái phép.
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Nguồn gốc và lộ trình buôn bán vận chuyển hổ
Theo thông tin của một số đầu mối về buôn bán trái phép, phần lớn hổ bị tịch thu từ những vụ buôn bán,
vận chuyển có nguồn gốc từ các trang trại gây nuôi hổ lớn ở Lào. Campuchia cũng được biết là một
nguồn cung cấp hổ vào Việt Nam. Tuy nhiên cho tới nay chưa có cá thể hổ bị tịch thu trong các vụ buôn
bán, vận chuyển xác nhận có nguồn gốc từ Campuchia. Dựa trên thông tin một số vụ bắt giữ hổ đông
lạnh ở Thái Lan trên đường vận chuyển vào Việt Nam trong vài năm gần đây và theo thông tin phỏng
vấn một số đối tượng trong cuộc điều tra, có thể khẳng định hổ được đưa vào thị trường Việt Nam còn
có thể có nguồn gốc từ Thái Lan, My-a-ma và cả Ma-lay-xi-a.
Một bài báo gần đây đăng trên báo của Ma-lay-xi-a đã đề cập đến vụ việc thợ săn người Việt Nam và
một số nước khác đến Malaysia đánh bẫy hổ và các loài ĐVHD khác.
Những đối tượng buôn bán, nấu cao hổ và những người báo tin đều cho biết cửa khẩu Cầu Treo ở Hà
Tĩnh là một trong những cửa khẩu chính buôn lậu hổ vào Việt Nam. Hổ có nguồn gốc từ Lào và các nước
khác thường bị làm đông lạnh và cắt thành hai hoặc nhiều mảnh rồi buôn lậu vào nước ta thông qua các
đối tượng đầu nậu lớn tập trung ở tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Thanh Hoá và Hà Nội. Những đối
tượng buôn bán thường bán hổ cho những người môi giới tổ chức hoạt động nấu cao hổ và bán cao hổ
cho người tiêu thụ.
Trong 16 vụ buôn bán, vận chuyển bị bắt giữ bao gồm 29 con hổ trong đó không có con hổ nào xác nhận
có nguồn gốc hoang dã ở Việt Nam. Điều này cũng có thể phản ánh mức độ suy giảm nghiêm trọng quẩn
thể hổ trong tự nhiên của Việt Nam. Các cá thể hổ phát hiện trong các vụ buôn bán có nguồn gốc từ các
trang trại và từ nước ngoài.

Biểu đồ 3: Lộ trình buôn bán vận chuyển hổ
Các nước cung cấp
khác

Lào

Myanma

Các trang
trại hổ

Việt Nam
Đối tượng
nấu cao
Cửa khẩu
Cầu Treo và
các cửa khẩu
khác

Thái Lan

Các trang
trại hổ

Đối tượng
môi giới

Người
tiêu thụ

Các trang
trại hổ

Campuchia
Malaixia

Các đầu
nậu lớn

Hổ con
Hổ con

Các trang trại hổ

Khả nghi

Những nỗ lực trong thực thi pháp luật
Trong mấy năm qua, rất nhiều vụ buôn bán hổ đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Điều này
chứng tỏ các cơ qua chức năng đã có rất nhiều nỗ lực trong việc ngăn chặn nạn buôn bán hổ trái phép.
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Tuy nhiên, số vụ buôn bán hổ bị
bắt giữ tăng cũng có thể đồng
nghĩa với sự gia tăng các hoạt
động buôn bán hổ tại Việt Nam.
Kết quả điều tra của ENV cho
thấy rõ điều này.

Ảnh: ENV
Số hổ bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2009 trên một xe taxi ở Hà Nội có liên
quan đến chủ một trại nuôi hổ

Từ khi thành lập vào năm 2006,
lực lượng cảnh sát môi trường
đã nỗ lực rất nhiều trong việc
ngăn chặn nạn buôn bán hổ trái
phép ở Việt Nam. Tuy nhiên,
dường như những đối tượng bị
phát hiện chỉ là những mắt xích
nhỏ trong các đường dây buôn
bán hổ.

Quá trình điều tra cho thấy chỉ có một số đối tượng chính cung cấp hổ cho các đường dây buôn bán hổ,
nhưng thường chỉ có các đối tượng như lái xe, trung gian là bị phát hiện. Trong khi đó các đối tượng
cầm đầu các mạng lưới cung cấp, vận chuyển và buôn bán hổ cho Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc
thường không bị phát hiện.
Thêm vào đó, hình phạt áp
dụng cho các đối tượng bị bắt
giữ dường như chưa đủ mạnh
để răn đe các đối tượng vi
phạm và không hiệu quả trong
việc ngăn chặn tội phạm. Theo
số liệu do ENV lưu giữ, trong
27 đối tượng bị bắt giữ liên
quan đến các vụ buôn bán hổ,
chỉ có bốn đối tượng bị phạt
tù với mức án từ 16-24 tháng.
Phần lớn các đối tượng buôn
bán bị bắt chỉ bị tù treo (12 đối
tượng) hoặc thử thách (9 đối
tượng). Trong 2 vụ liên quan
đến hổ bị bắt giữ tại nhà riêng,
đối tượng vi phạm không bị
nhận bất cứ bản án nào.

Ảnh: ENV
Các cơ quan chức năng ở Thanh Hoá tiêu huỷ 2 con hổ đã chết ở một trại
nuôi hổ

Sau khi phát hiện hổ tại 6 cơ sở tư nhân năm 2007, các chủ cơ sở bị phạt và được phép tiếp tục nuôi giữ
những cá thể hổ đó mặc dù hầu hết các chủ cơ sở không thể đưa ra bằng chứng chứng minh số hổ của
họ có nguồn gốc hợp pháp.
Tuy vậy, các quy định mới của pháp luật hiện nay đã đưa ra khung hình phạt thích đáng hơn và có giá
trị răn đe các đối tượng phạm tội nhiều hơn. Theo Bộ luật hình sự mới được sửa đổi (Số 37/2009/QH12,
có hiệu lực từ ngày 1/1/2010), hình phạt có thể lên tới 7 năm tù và mức phạt hành chính tối đa lên tới
500,000,000 VND đối với hành vi buôn bán, nuôi nhốt những loài động vật được bảo vệ ở mức cao nhất
như hổ.
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Khuyến nghị
Trước tình hình nhu cầu tiêu thụ hổ và sản phẩm từ hổ ngày càng gia tăng, Việt Nam không những đóng
một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những cá thể hổ hoang dã cuối cùng của chúng ta, mà còn có
trách nhiệm đối với các nước khác có hổ phân bố bằng cách ngăn chặn nạn tiêu thụ và buôn bán hổ ở
Việt Nam.
● Việt Nam nên chủ động khuyến
khích các nước trong khu vực
Đông Nam Á, đặc biệt là Lào,
Cam-pu-chia và Thái Lan, phát
triển sự hợp tác giữa các cơ
quan thực thi pháp luật của các
nước và chia sẻ những thông
tin về các vụ buôn bán hổ bắt
giữ được ở các quốc gia. Mạng
lưới Hợp tác Thực thi Pháp
luật Ngăn chặn Nạn Buôn bán
Động vật hoang dã Đông Nam
Á (ASEAN WEN) đã được
thành lập là cầu nối để điều
phối và chia sẻ thông tin về các
vụ việc. Việt Nam nên củng cố
vị trí và vai trò của mình trong
mạng lưới này.

Ảnh: ENV
Con hổ này được chụp ở một trại hổ không rõ mục đích nuôi để bảo tồn
loài hổ hay để bán cho các đối tượng nấu cao?

● Các cơ quan thực thi pháp luật
không nên chỉ tập trung theo dõi những kẻ môi giới và những kẻ được thuê vận chuyển hổ, mà cần
phải điều tra tìm ra chứng cứ kết tội những nhân vật quan trọng, đứng đầu trong mạng lưới tội phạm
bao gồm những đối tượng cung cấp hổ cho đường dây và những đối tượng tổ chức bán sản phẩm hổ
đến tay người tiêu thụ.
● Các cơ quan tư pháp nên sử dụng tối đa những quy định của pháp luật để trừng phạt và răn đe những
kẻ buôn bán hổ và đồng bọn trong tổ chức của chúng thông qua việc áp dụng mức án tù giam và tịch
thu tài sản, phương tiện vi phạm theo mức cao nhất mà luật pháp quy định.
● Tội phạm săn bắt, buôn bán hổ và các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm khác cần được coi là các loại
tội phạm nghiêm trọng, đang làm suy giảm giá trị các nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, đa dạng
sinh học của quốc gia và giống như các tội phạm về ma túy, buôn vũ khí, buôn người, cần phải xóa
bỏ trong xã hội chúng ta.
● Các cơ quan chức năng cần tăng cường những biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động buôn bán hổ qua
biên giới, đồng thời có những giải pháp tích cực để giải quyết tội phạm và xử lý nghiêm các cán bộ
có thẩm quyền tham gia buôn lậu hổ. Điểm nóng cần tập trung nhất là cửa khẩu Cầu Treo vì kết quả
điều tra của chúng tôi cho thấy đây là cửa ngõ chính mà hổ và các loài ĐVHD khác được buôn lậu
vào Việt Nam.
● Trước mắt các cơ quan chức năng và quản lý liên quan cần phải kìm hãm sự phát triển các cơ sở tư
nhân gây nuôi hổ ở Việt Nam (gồm cả cấm sinh sản) và đánh giá vai trò của các trại hổ đối với bảo tồn.
Đối với các cơ sở nuôi hổ phi lợi nhuận nhằm mục đích giáo dục cộng đồng cần có những biện pháp
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quản lý chặt chẽ đảm bảo họ
tuân thủ pháp luật và được
theo dõi, kiểm tra thường
xuyên. Hình phạt cho các cơ
sở này nếu vi phạm là thu hồi
giấy phép, tịch thu hổ hoặc
nghiêm khắc hơn như truy tố,
phạt tù đối với những hành vi
vi phạm pháp luật hình sự.
● Cần tiến hành các nghiên cứu
khoa học tại ít nhất 11 vườn
quốc gia/khu bảo tồn nơi mà
loài hổ có thể vẫn đang tồn tại
nhằm đánh giá về tình trạng,
số lượng hổ hoang dã hiện
nay ở Việt Nam. Nghiên cứu
cần bao gồm cả việc quan sát
tập tính và con mồi của hổ.

Ảnh: ENV
Một trong hai con hổ sống được tịch thu trong khi chủ sở hữu đang thỏa
thuận bán chúng cho một đối tượng tình nghi chuyên buôn bán hổ

● Đối với những khu vực phát hiện còn hổ sinh sống, cần có những biện pháp tăng cường việc thực thi
pháp luật ở những vùng này, tạo điều kiện để quần thể hổ khôi phục lại.
● Theo dòng buôn bán hổ, chúng ta cần xem xét nhu cầu tiêu thụ hổ. Người tiêu dùng phải có ý thức
và tích cực tham gia bảo vệ loài hổ bằng cách nói không với những sản phẩm từ hổ, chủ động thông
báo những vi phạm cho các cơ quan chức năng và khuyến khích mọi người trong xã hội cùng tham
gia bảo vệ hổ.
● Chính phủ cần phát động các chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng, tập trung khuyến khích mọi
người sử dụng thuốc tây y thay vì sử dụng thuốc đông y như là cao hổ; cần thay đổi những thói quen
tiêu dùng nếu không chúng ta sẽ phải trả giá vì mất đi loài vật linh thiêng như loài hổ.
Cách tốt nhất để bảo vệ loài hổ là để chúng sống trong tự nhiên và bảo vệ môi trường sống của chúng.
Không nên gây nuôi hổ ở các cơ sở tư nhân. Chúng nên được sống tự do trong tự nhiên và tự phục hồi số
lượng quần thể của chúng. Dường như việc để chúng tồn tại được trong tự nhiên là một vấn đề nan giải.
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