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Đánh giá hiệu quả công tác xử lý các vi phạm về ĐVHD tại thành phố Huế 
 

Từ năm 2011, ENV xây dựng chương trình đánh giá mức độ phổ biến của các vi phạm liên 

quan tới hành vi tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã (ĐVHD) tại các thành phố lớn, đồng 

thời đánh giá và ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương trong công tác xử lý 

các vi phạm về ĐVHD trên địa bàn.  

 

Trong Quý II năm 2014, ENV đã thực hiện chương trình khảo sát các vi phạm về ĐVHD trên 

địa bàn 19/29 phường tại thành phố Huế - tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình khảo sát được 

tiến hành tại tất cả các nhà hàng, quán rượu, hiệu thuốc y học cổ truyền, cửa hàng bán thú 

cảnh, chợ và khách sạn, là những địa điểm có nhiều khả năng xảy ra các vi phạm về ĐVHD. 

Khảo sát chỉ ghi nhận những vi phạm có thể quan sát được, bao gồm: quảng cáo, trưng bày, 

nuôi nhốt, bán ĐVHD (còn sống hay đã chết) và các sản phẩm ĐVHD. Quảng cáo miệng 

không được coi là vi phạm trong quá trình khảo sát.  

 

Toàn bộ thông tin về các vi phạm, tiến trình và kết quả xử lý cuối cùng đều được ghi nhận 

trong hệ thống cơ sở dữ liệu các vi phạm về ĐVHD của ENV.  

 

Sau khi hoàn thành khảo sát, thông tin các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD đã được gửi 

tới UBND thành phố Huế và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế để xử lý. Sau thời gian 

hai tháng kể từ ngày gửi thông tin vi về vi phạm đến cơ quan chức năng sở tại, ENV đã tiến 

hành khảo sát lại toàn bộ các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để đánh giá hiệu quả xử 

lý các vi phạm đã được thông báo đến các cơ quan chức năng địa phương.  

 

I. Báo cáo chi tiết kết quả khảo sát tại thành phố Huế 

 

1. Tỷ lệ vi phạm phát hiện trong khảo sát:  11,9% 

 

Nhận xét: Kết quả ghi nhận 11,9% trong tổng số 353 cơ sở kinh doanh được khảo sát trên 19 

phường trong thành phố Huế có các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD. Các cửa hàng thú cảnh có tỉ 

lệ vi phạm cao nhất với 81% các cửa hàng được khảo sát có bày bán các cá thể ĐVHD. Tiếp 

theo sau là nhà hàng và cửa hiệu thuốc y học cổ truyền với tỉ lệ các cơ sở vi phạm lần lượt 

chiếm 9% và 3,8% tổng số các cơ sở được khảo sát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:env@fpt.vn
http://www.thiennhien.org/


 

2 

 

Bảng 1: Tình trạng vi phạm về ĐVHD tại các cơ sở kinh doanh trong thành phố Huế 

 

Loại cơ sở kinh doanh  
Số cơ sở được 

khảo sát 
Số cơ sở có ghi 

nhận vi phạm 
Tỷ lệ 

Nhà hàng 267 24 9% 

Hiệu thuốc y học cổ truyền 26 1 3,8% 

Cửa hàng vật cảnh  21 17 81% 

Khách sạn 25 0 0% 

Quán rượu  1 0 0% 

Chợ 12 0 0% 

Tổng số 353 42 11,9% 

 

2. Tỷ lệ xử lý thành công của cơ quan chức năng đối với các vi phạm:  40% 

 

Nhận xét: Trong khoảng thời gian hai tháng, các Cơ quan chức năng tại Huế đã xử lý thành 

công 40% tổng số các vi phạm được thông báo. Tỷ lệ này thể hiện các cơ quan chức năng địa 

phương đã có nhiều nỗ lực trong việc xử lý các vi phạm về ĐVHD trên địa bàn thành phố. 

Tuy nhiên, một tỷ lệ không nhỏ các vụ việc còn tồn đọng hoặc tái diễn cho thấy các cơ quan 

chức năng cần tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác xử lý các vi phạm. ENV mong đợi các 

cơ quan chức năng đặt mục tiêu xử lý thành công ít nhất 95% trong tổng số vụ việc tiếp 

nhận, thắt chặt và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các hoạt động kinh doanh và 

ngăn chặn tình trạng buôn bán và tiêu thụ ĐVHD trên địa bàn thành phố. 

 

II. So sánh tỷ lệ vi phạm về ĐVHD giữa thành phố Huế và một số thành phố khác trong 

cả nước (Đông Hà, Hà Nội, Hồ Chí Minh) 

 

1. Tỷ lệ vi phạm về ĐVHD tại các thành phố (Huế, Đông Hà, Hà Nội, Hồ Chí Minh) 

 

Tỷ lệ các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD trên tổng số các cơ sở được khảo sát tại Huế 

đứng thứ ba trên bốn thành phố lớn được khảo sát. Cụ thể, 17,8% các cơ sở khảo sát ở Đông 

Hà có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD, tỉ lệ này ở Hà Nội là 17%, Huế là 11,9% và Hồ Chí 

Minh ghi nhận tỉ lệ vi phạm thấp nhấp: 9,9%. 

 

Biểu đồ 1: Tỷ lệ vi phạm về ĐVHD giữa thành phố Huế, Đông Hà, Hà Nội, Hồ Chí Minh 
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2. Tỷ lệ xử lý thành công vi phạm được thông báo tại các thành phố 

 

Trong bốn thành phố, Hồ Chí Minh có tỉ lệ xử lý thành công vi phạm cao nhất (52%). Tỉ lệ 

này ở Huế và Hà Nội gần tương đương nhau, lần lượt là 40% và 39%, thấp hơn tỉ lệ của 

Đông Hà (43%). Kết quả khảo sát này cho thấy các cơ quan chức năng tại cả bốn thành phố 

cần chú trọng hơn nữa trong việc giải quyết các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD được 

phát hiện trong chương trình khảo sát nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các vi phạm về ĐVHD 

trên địa bàn.  

 

Biểu đồ 2:  Kết quả xử lý vi phạm được thông báo sau khi tiến hành khảo sát tại Huế, Đông 

Hà, Hà Nội và Hồ Chí Minh 

 

 
 

 

Kết luận 
Trong suốt quá trình tiến hành khảo sát, ENV đã hợp tác chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành 

phố Huế và các cơ quan chức năng có liên quan nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho công tác 

bảo vệ các loài ĐVHD tại Việt Nam. Kết quả bước đầu mang lại nhiều hứa hẹn với tỷ lệ vi 

phạm trong thành phố đã giảm. Kết quả này cũng là một thước đo đánh giá hiệu quả của công 

tác đấu tranh xử lý các vi phạm về ĐVHD trong địa bàn thành phố. 

 

Tuy nhiên, kết quả ghi nhận được cũng cho thấy các cơ quan chức năng tại bốn thành phố 

đều cần quan tâm và nỗ lực nhiều hơn trong công tác giám sát và xử lý các vi phạm được 

thông báo.  

 

ENV khuyến nghị cơ quan chức năng có liên quan tại các thành phố này có chiến lược toàn 

diện bao gồm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đặc biệt là việc xử lý các vi phạm được 

thông báo từ người dân, đồng thời xây dựng các chương trình truyền thông nâng cao nhận 

thức nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ và sử dụng ĐVHD qua các kênh truyền thông đại 

chúng như tivi hay đài, báo.  

 

Kế hoạch khảo sát và đánh giá trong Quý IV năm 2014  
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Trong tháng 11/2014, ENV sẽ tiến hành đợt khảo sát thứ ba đối với toàn bộ các cơ sở có dấu 

hiệu vi phạm phát hiện trong đợt khảo sát trước để một lần nữa đánh giá hiệu quả xử lý các vi 

phạm liên quan đến ĐVHD và tổng hợp thông tin, gửi bản đánh giá tới các cơ quan chức 

năng vào cuối năm 2014. Hi vọng ENV sẽ ghi nhận được kết quả xử lý thành công các vi 

phạm về ĐVHD tích cực hơn tại thành phố Huế và các thành phố khác.  

 

 


