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Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt 
được những bước tiến đáng kể trong nỗ 
lực đẩy lùi tội phạm về động vật hoang dã 

(ĐVHD). Một trong những kết quả quan trọng là 
đã đưa được một số đối tượng cầm đầu các đường 
dây buôn bán lớn chịu trách nhiệm trước pháp luật 
với các bản án tù nghiêm khắc. Điều đáng tiếc là 
dấu ấn của những thành tựu này đã bị ảnh hưởng 
không nhỏ do các cơ quan chức năng chưa có 
những biện pháp hữu hiệu để điều tra, xử lý các 
đối tượng đằng sau những lô hàng ĐVHD bị vận 
chuyển trái phép qua các cảng.

Từ năm 2018 đến nay, ENV đã ghi nhận được hơn 
15 tấn ngà voi và 36 tấn vảy tê tê tịch thu tại các 
cảng. Tuy nhiên cho đến nay, ENV chưa thấy bất 
cứ đối tượng nào phải chịu trách nhiệm cho những 
lô hàng lớn này, trong khi rất có thể chúng thuộc 
về các đường dây buôn bán ĐVHD lớn xuyên 
quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam.

Có thể thấy, những lỗ hổng trong công tác xử lý 
các vụ bắt giữ tại cảng đang ảnh hưởng không nhỏ 
đến nỗ lực ngăn chặn tình trạng buôn bán ĐVHD 
trái phép của Việt Nam. Do vậy, ENV cho rằng, 
các cơ quan chức năng cần tập trung vào công tác 
điều tra vi phạm về ĐVHD được phát hiện tại cảng 
nhằm xác định các đối tượng đứng sau những lô 
hàng phạm pháp này.

Các cơ quan chức năng cần đầu tư công sức, nguồn 
lực để thu thập tất cả những bằng chứng có liên 
quan đến các vụ bắt giữ quy mô lớn tại cảng, trong 
đó bao gồm các giao dịch tài chính giữa người gửi 
và người nhận, thu giữ và điều tra điện thoại cùng 
các phương thức liên lạc khác. Đồng thời, các cơ 
quan chức năng cũng cần phối hợp với lực lượng 
thực thi pháp luật tại các quốc gia nơi lô hàng xuất 
phát để đề nghị hỗ trợ điều tra. Các cơ quan chức 
năng cũng nên sử dụng nguồn tin báo của người 
dân để có thể xác định danh tính của chủ lô hàng, 

từ đó bắt giữ, truy tố và phạt tù những đối tượng 
cầm đầu các đường dây buôn lậu hàng tấn ngà voi 
và vảy tê tê vào Việt Nam mỗi năm. 

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần xem xét áp 
dụng hiệu quả những quy định pháp luật trong lĩnh 
vực phòng chống rửa tiền, trốn thuế hay các quy 
định về tội phạm có tổ chức để làm cơ sở pháp lý xử 
lý các đường dây buôn bán ĐVHD trái phép xuyên 
quốc gia do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu. 
Dù áp dụng quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD, 
phòng chống rửa tiền hay trốn thuế thì mục tiêu 
cuối cùng cũng phải là bắt giữ các đối tượng cầm 
đầu và buộc các đối tượng này chịu trách nhiệm cho 
hành vi phạm tội của chúng.

Vốn được biết tới là quốc gia trung chuyển ĐVHD 
quan trọng trên thế giới và là một thị trường tiêu thụ 
ngà voi, sừng tê giác ngày càng gia tăng, Việt Nam 
cần nhanh chóng và quyết tâm thay đổi để triệt phá 
các đường dây buôn bán ngà voi, vảy tê tê và sừng 
tê giác đang hoạt động.

Cho tới nay, Việt Nam đang đi đúng hướng trong 
cuộc chiến chống lại nạn buôn bán ĐVHD trái 
phép. Các đơn vị tuyến đầu đang liên tiếp gặt hái 
thành công trong khi các cơ quan tư pháp như viện 
kiểm sát và tòa án cũng đang đặt ra những dấu mốc 
mới trong công tác xử lý tội phạm về ĐVHD. Tuy 
nhiên, các đối tượng trùm sỏ lớn nhất, những kẻ làm 
giàu bất chính từ các hoạt động phi pháp có vẻ vẫn 
đang nằm ngoài tầm ngắm của các cơ quan chức 
năng. Dù vận chuyển hàng tấn ngà voi, vảy tê tê và 
sừng tê giác vào Việt Nam nhưng thứ các đối tượng 
này mất, cùng lắm chỉ là một vài chuyến hàng.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần chấm dứt 
hoạt động của các đường dây buôn bán ĐVHD 
xuyên quốc gia, bắt đầu từ việc xử lý các vi phạm 
tại cảng – nơi các đối tượng sử dụng để nhập lậu 
ĐVHD và sản phẩm của chúng vào Việt Nam.

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁT HIỆN TẠI KHU VỰC CẢNG: 
GÓT CHÂN ASIN TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG BUÔN BÁN 
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP TẠI VIỆT NAM
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Bảng 1:  Tình hình xử lý các vụ án hình sự về ĐVHD (theo thời điểm phát hiện hành vi phạm tội)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Số vụ án hình sự về ĐVHD 91 83 94 117 146 111
Số vụ án hình sự về ĐVHD có đối tượng 
bị bắt giữ 80 72 80 103 127 105

Tỉ lệ số vụ có đối tượng bị bắt giữ 87,9% 86,7% 85,1% 88% 87% 94,6%
Số đối tượng bị bắt giữ 125 122 134 174 220 149
Số vụ có đối tượng bị truy tố/xét xử 53 54 55 87 110 63
Tỉ lệ số vụ bị truy tố/xét xử 66,3% 75% 68,7% 84,5% 86,6% * 60%

* Kết quả xử lý các vụ án hình sự về ĐVHD được phát hiện năm 2020 không bao gồm kết quả của 42 vụ án đang 
trong quá trình xử lý.

Để xem phiên bản đầy đủ của báo cáo, vui lòng truy cập địa chỉ sau:
https://tinyurl.com/xulytoiphamDVHD2020ENV
Mặc dù còn nhiều trở ngại phía trước, Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào với những kết quả đạt được trong 
nỗ lực xử lý tội phạm ĐVHD 3 năm vừa qua. ENV tin rằng, Việt Nam sẽ kiểm soát tốt tình trạng buôn bán 
ĐVHD nếu tiếp tục nỗ lực đưa các đối tượng tội phạm về ĐVHD ra xét xử và áp dụng các hình phạt tù nghiêm 
khắc theo quy định của pháp luật. Với sự ủng hộ của Chính phủ và nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật 
và ngành tư pháp, Việt Nam sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán ĐVHD trái phép.

Bảng 2: Kết quả xét xử các vụ án về ĐVHD của các cơ quan tòa án (theo thời điểm đưa vụ án ra xét xử)

Năm Số vụ xét xử

Số vụ xét xử có đối 
tượng bị phạt tù 

(không được hưởng 
án treo)

Tỉ lệ các vụ áp dụng 
hình phạt tù (không 
được hưởng án treo)

Số đối tượng bị 
tuyên phạt tù 

(không được hưởng 
án treo)

Thời hạn tù 
trung bình

2015 24 11 45,8% 15 0,98 năm
2016 54 19 35,2% 22 1,55 năm
2017 64 19 29,7% 27 1,21 năm

Thời điểm BLHS mới có hiệu lực
2018 60 27 45% 35 3,22 năm
2019 90 45 50% 80 4,5 năm
2020 122 62 50,8% 99 4,38 năm

Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS) có hiệu lực từ ngày 
01/01/2018. BLHS đã khắc phục nhiều vấn đề pháp lý còn tồn tại trong giai đoạn trước và có những quy 
định nghiêm khắc hơn, đủ sức răn đe đối với các tội phạm về ĐVHD. Sau hơn 3 năm kể từ khi BLHS có 
hiệu lực, ENV đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong nỗ lực đấu tranh với các tội phạm về ĐVHD 
của các cơ quan chức năng cũng như của ngành tư pháp khi ngày càng nhiều bản án nghiêm khắc hơn đối 
với tội phạm về ĐVHD được áp dụng.
 Những số liệu dưới đây được tổng hợp từ Cơ sở dữ liệu các vi phạm về ĐVHD của ENV. Những con số này đã 
phần nào phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến với tội phạm về ĐVHD tại Việt Nam.

Thời 
điểm 

BLHS 
mới có 

hiệu 
lực 

CÔNG TÁC XỬ LÝ:
TỘI PHẠM VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020
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Hiện nay, 5 loài khỉ có phân bố tự nhiên tại 
Việt Nam đều được liệt kê trong Nhóm IIB 

của Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Theo đó, mọi hoạt 
động mua, bán, quảng cáo, tàng trữ, nuôi nhốt các 
loài này đều bị nghiêm cấm nếu không có giấy 
phép do cơ quan kiểm lâm cấp. Nuôi nhốt trái phép 
và các vi phạm khác liên quan đến khỉ có thể bị xử 
phạt vi phạm hành chính lên đến 300.000.000 đồng 
hoặc bị xử lý hình sự lên đến 12 năm tù, tùy thuộc 
vào giá trị tang vật bị tịch thu. Hành vi quảng cáo 
bán khỉ trái phép cũng có thể bị xử phạt hành chính 
từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng.
 

SỐ CÁ THỂ KHỈ BỊ VI PHẠM ĐƯỢC NGƯỜI DÂN 
THÔNG BÁO ĐẾN ENV

Thống kê theo năm và số lượng vụ việc từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2020

Trong 10 năm qua, các tin báo về hành vi buôn 
bán, quảng cáo và nuôi nhốt khỉ làm thú cưng đến 
Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV có xu hướng tăng. 
Cụ thể từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, ENV ghi 
nhận tổng cộng 2.965 vụ vi phạm, trong đó có 
2.353 vụ vi phạm liên quan đến hoạt động nuôi 
nhốt và buôn bán 2.545 cá thể khỉ còn sống. Trong 
số đó, 766/2.353 vụ vi phạm có kết quả xử lý thành 
công với 1.059 cá thể khỉ sống đã bị tịch thu hoặc 
được chuyển giao cho cơ quan chức năng.

Số vụ Số động vật

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang bị quá tải 
vì hàng ngày hàng giờ phải xử lý nhiều vụ việc vi 
phạm liên quan đến khỉ. Không những vậy, vấn đề 
khó khăn hơn là việc phải xử lý các cá thể khỉ còn 
sống sau khi tịch thu. Trong hầu hết các trường hợp, 
việc thả ĐVHD về tự nhiên chưa hẳn là một giải 
pháp hợp lý bởi lẽ để có thể thả khỉ về môi trường 
tự nhiên, cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa 
chọn địa điểm phù hợp, cũng như kiểm tra sức khỏe 
và thực hiện theo dõi sau tái thả nhằm đảm bảo khả 
năng sống sót trong môi trường tự nhiên của khỉ sau 
thời gian bị nuôi nhốt.
 
Theo ENV, phương án tối ưu nhất cho tất cả các vấn 
đề liên quan đến xử lý khỉ là giảm thiểu vi phạm về 
khỉ bằng cách tăng cường thực thi pháp luật và ngăn 
chặn hoạt động nuôi nhốt khỉ ngay từ ban đầu.
 
Để thực hiện được điều này, ENV khuyến khích các 
cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý các vi phạm 
về khỉ, tịch thu nếu phát hiện khỉ bị nuôi nhốt trái 
phép và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo 
đúng quy định của pháp luật. Với việc xử lý nghiêm 
các vi phạm và kết hợp nâng cao nhận thức, giáo 
dục pháp luật, ENV tin rằng hoạt động nuôi nhốt 
khỉ sẽ dần chấm dứt.

SỐ CÁ THỂ KHỈ BỊ VI PHẠM ĐƯỢC NGƯỜI DÂN
THÔNG BÁO ĐẾN ENV

Theo loài bị vi phạm, từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2020

Biểu đồ này CHỈ phản ánh các vụ việc tịch thu và chuyển giao khỉ từ hoạt động nuôi nhốt, quảng 
cáo và buôn bán khỉ nhỏ lẻ mà không bao gồm các vụ việc buôn lậu, buôn bán khỉ quy mô lớn

Chỉ khi mục đích răn đe được đảm bảo thì người 
dân mới nhận thức được việc nuôi nhốt khỉ hay các 
loài ĐVHD khác làm thú cưng là không phù hợp và 
trái pháp luật.

ENV cũng cho rằng, để giảm thiểu nhu cầu nuôi khỉ 
làm thú cưng, không nên cho phép nuôi nhốt khỉ dù 
có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để tránh 
kích thích mong muốn nuôi khỉ của một số người 
dân khi nhìn thấy. ENV khuyến nghị các cơ quan 
kiểm lâm không cấp giấy phép nuôi nhốt khỉ cho cá 
nhân, hộ gia đình vì việc “nuôi nhốt hợp pháp” này 
chỉ gây thêm khó khăn cho khâu thực thi và thúc 
đẩy hoạt động buôn bán khỉ trái phép.

Khỉ không phải thú cưng. Khỉ không cần quần áo để 
mặc hay ngồi bàn để ăn. Chúng là ĐVHD và chúng 
thuộc về tự nhiên. Ngoài ra, khỉ có thể mang các 
mầm bệnh như viên gan, SARS và các loại mầm 
bệnh truyền nhiễm khác gây hại cho con người. 
Các cơ quan kiểm lâm cần cho người dân thấy rõ 
phương châm:

“NẾU MUỐN NUÔI THÚ CƯNG, 
HÃY NUÔI CHÓ MÈO, ĐỪNG NUÔI KHỈ.”

21,21%

14,42%

9,49% 30,14%

21,30%

3,44%

Khỉ đuôi dài : 229

Khỉ vàng: 102

Khỉ mốc: 37 Khỉ đuôi lợn: 324

Các loài khỉ khác: 228Khỉ mặt đỏ: 155
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Mặc dù phải đối diện với nhiều thách thức 
do đại dịch Covid-19 gây ra từ đầu năm 
2020 nhưng những kết quả đạt được trong 

nhiều năm qua cho thấy nỗ lực chấm dứt hoàn toàn 
tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam đang gần chạm 
vạch đích. 

Chỉ tính riêng năm 2020, 22 cá thể gấu đã được tự 
nguyện chuyển giao đến các trung tâm cứu hộ. Các 
cơ quan chức năng cũng đã phát hiện và tịch thu 10 
cá thể gấu bất hợp pháp. Đến cuối năm 2020, Việt 
Nam chỉ còn 376 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các cơ 
sở tư nhân, giảm 91,3% so với số lượng hơn 4.300 cá 
thể gấu được đăng ký nuôi vào năm 2005. Hơn nữa, 
40 tỉnh/thành phố trên cả nước đã được coi là “địa 
phương không có gấu nuôi nhốt”. Trong đó, nhiều 
địa phương đã thành công chuyển giao những cá thể 
gấu cuối cùng đến các trung tâm cứu hộ để chấm dứt 
hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại địa 
phương.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong 
năm 2020, chúng ta vẫn còn cần phải thực hiện nhiều 
biện pháp để đảm bảo những cá thể gấu còn lại sẽ 
được chuyển đến các trung tâm cứu hộ và hoạt động 
nuôi nhốt gấu lấy mật sẽ hoàn toàn bị xóa sổ tại Việt 
Nam.

Mục đích này sẽ chỉ đạt được khi chính quyền các 
địa phương còn gấu nuôi nhốt tiếp tục quyết liệt hành 
động, đặc biệt là tại những điểm nóng nuôi nhốt gấu 
như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - hai thành 
phố lớn và phát triển nhất của cả nước.

Trong khi nhiều tỉnh, thành phố đã đạt được những 
kết quả tích cực trong nỗ lực chấm dứt tình trạng 
nuôi nhốt gấu, ENV không ghi nhận những bước tiến 
đáng kể tại thủ đô Hà Nội. Số lượng gấu bị nuôi nhốt 
tại thủ đô vẫn chiếm gần một nửa tổng số gấu bị nuôi 
nhốt trên cả nước, với 159 cá thể gấu tại 30 cơ sở, 
tập trung phần lớn tại huyện Phúc Thọ - điểm nóng 
về nuôi nhốt gấu lấy mật của Việt Nam. Với tư cách 

“đầu tàu”, Hà Nội cần phải là tấm gương cho các địa 
phương khác trên cả nước noi theo. Sự thành công 
hay thất bại của Hà Nội trong việc giải quyết vấn 
nạn nuôi nhốt gấu ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của 
Việt Nam trên trường quốc tế.  Chính vì vậy, Thủ đô 
Hà Nội cần nỗ lực phát huy vai trò là trung tâm văn 
hóa, chính trị đáng tự hào của cả nước và sớm xóa 
sổ được tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật trên địa bàn 
thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đứng thứ hai 
cả nước về nuôi nhốt gấu, với 25 cá thể tại 6  cơ 
sở tư nhân. Trong đó, đặc biệt đầu năm 2021, ENV 
vẫn còn ghi nhận một cơ sở nuôi 16 cá thể gấu trong 
những điều kiện kém nhất từng được biết đến trên 
cả nước. Không bất ngờ khi mới đây, ENV được cập 
nhật là 6 cá thể gấu tại cơ sở đã chết và 10 cá thể còn 
lại được chuyển đến một vườn thú tư nhân, vốn cũng 
được biết đến là nơi có điều kiện phúc lợi động vật 
thấp và đã từng tham gia vào hoạt động buôn bán trái 
phép ĐVHD và các sản phẩm từ chúng.

Chủ gấu tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều 
chủ gấu tại các điểm nóng về nuôi nhốt gấu trên cả 
nước đều có điểm chung đó là bảo thủ và khó thuyết 
phục. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng tại các 
địa phương phải hành động nhanh chóng để có thể 
“cứu” các cá thể gấu còn lại và cho chúng một cuộc 
sống tốt đẹp hơn.

Trong suốt 15 năm qua, ENV đã đầu tư rất nhiều thời 
gian, công sức để giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ, hỗ trợ 
tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật và khuyến 
khích chính quyền tại Phúc Thọ cũng như các địa 
bàn khác của Hà Nội bắt kịp xu hướng chung của cả 
nước với mục tiêu giải quyết triệt để hoạt động nuôi 
nhốt gấu tại đây. Tuy nhiên, cho đến nay, Hà Nội 
vẫn không đạt được bước tiến đáng kể nào trong nỗ 
lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật. Đã đến lúc 
chúng ta cần hành động quyết liệt để vĩnh viễn xóa 
bỏ loại hình kinh doanh bất hợp pháp này trên cả 
nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội.

Nhìn lại bước tiến năm 2020 và những thách thức trong năm 2021
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CHỦ NUÔI KHÔNG CÓ QUYỀN 
SỞ HỮU VỚI GẤU
Cần lưu ý rằng, TẤT CẢ các cá thể gấu bị nuôi nhốt 
trên cả nước đều không có nguồn gốc hợp pháp và 
việc săn bắt hay buôn bán gấu để nuôi nhốt là vi 
phạm các quy định của BLHS và có thể bị phạt tù. 
Các chủ gấu này đã được hưởng “sự khoan hồng” 
của Nhà nước khi họ không bị xử lý theo các quy 
định của BLHS và được Nhà nước cho phép tiếp 
tục nuôi gấu. Tuy nhiên, việc Nhà nước cho phép 
chủ gấu đăng ký tiếp tục nuôi nhốt gấu vào năm 
2005 không đồng nghĩa với việc công nhận quyền 
sở hữu của chủ gấu mà chỉ để người nuôi được 
phép tiếp tục chăm sóc gấu. Nhà nước hoàn toàn 
có quyền tịch thu các cá thể gấu này.

Nhà nước không hỗ trợ tiền bồi thường cho chủ 
gấu và do đó tất cả các hoạt động chuyển giao gấu 
cho Nhà nước từ trước đến nay đều trên cơ sở tự 
nguyện. Việc chủ nuôi phải chi trả các chi phí cho 
việc chăm sóc gấu là hoàn toàn đúng vì hành vi 
nuôi nhốt gấu ngay từ đầu đã là hành vi vi phạm 
pháp luật nghiêm trọng. Các chủ nuôi nên cảm 
thấy may mắn vì các cơ quan Nhà nước đã nhân 
nhượng trong quá trình xử lý vi phạm của họ ở giai 
đoạn trước.

DANH SÁCH 
DOANH NGHIỆP CÓ CHỨC 
NĂNG VÀ KHẢ NĂNG ĐỊNH 
GIÁ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Trong những năm qua, ENV đã liên tục nhận 
được phản ánh từ các cơ quan chức năng địa 

phương về khó khăn trong việc định giá tang vật/vật 
chứng là ĐVHD và/hoặc các bộ phận của chúng. 
Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 
năm 2017 và các Nghị định xử phạt vi phạm hành 
chính có liên quan, trong một số trường hợp, việc 
định giá ĐVHD là một trong những điều kiện tiên 
quyết để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử phạt 
hành chính đối tượng vi phạm.

Theo Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 
của Chính phủ quy định chi tiết về việc thành lập 
và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản và thủ 
tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự thì “giá do 
doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp” là một trong 
các căn cứ được sử dụng để định giá tài sản là hàng 
cấm và không phải là hàng cấm (Điều 15).

Tuy nhiên, không phải công ty định giá nào cũng có 
kinh nghiệm và khả năng định giá ĐVHD. Để hỗ 
trợ các cơ quan chức năng trong việc xác định giá 
trị tang vật, vật chứng là ĐVHD nhằm phục vụ quá 
trình xử lý vụ án, vụ việc về ĐVHD, ENV đã liên 
hệ với gần 300 đơn vị thẩm định giá trong Danh 
sách doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh 
nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên giá đủ 
điều kiện thẩm định giá tài sản vào năm 2020, ban 
hành cùng với Thông báo số 1240/TB-BTC ngày 
31/12/2019 của Bộ Tài chính để xây dựng Danh 
sách 49 doanh nghiệp có chức năng và khả năng 
định giá ĐVHD. Danh sách đã được phân loại theo 
khu vực địa lý nơi mà doanh nghiệp đó cung cấp 
dịch vụ thẩm định giá.

Danh sách này được đăng tải trực tuyến tại: https://
tinyurl.com/huongdanenv2021 (trang 74 - 79) . Khi 
cần định giá để xử lý vi phạm về ĐVHD, cơ quan 
chức năng có thể liên hệ trực tiếp với các đơn vị 
thuộc Danh sách như đã liệt kê hoặc liên hệ với 
ENV để được hỗ trợ kịp thời.

KHUYẾN CÁO 
THỰC THI 

PHÁP LUẬT
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Đội 4 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm 
về Môi trường, Công an thành phố Hà Nội
Phát hiện và thu giữ thành công gần 800 kg ngà voi trái 
phép trong 2 năm 2018-2019 tại Nhị Khê, một “điểm 
nóng” về buôn bán và chế tác trái phép ngà voi, từ đó 
khởi tố hơn 10 đối tượng buôn bán ĐVHD trái phép bao 
gồm một số đầu nậu lớn.

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng 
(thành phố Hà Nội)
Thường xuyên áp dụng các bản án tù nghiêm khắc với 
các đối tượng phạm tội về ĐVHD mà gần đây nhất là 
bản án 12 năm tù giam dành cho hai đối tượng và 10 
năm tù giam cho một đối tượng trong vụ án buôn bán, 
vận chuyển trái phép 207,3 kg ngà voi.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Kịp thời hướng dẫn và góp phần xử lý nghiêm khắc một 
đối tượng nuôi nhốt trái phép 2 cá thể gấu ngựa, 7 cá 
thể rùa hộp trán vàng miền Bắc và nhiều loài ĐVHD có 
nguy cơ tuyệt chủng khác.

Tòa án nhân dân huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa)
Tuyên phạt 3 năm tù đối với một đối tượng sử dụng 
mạng xã hội Facebook quảng cáo bán ĐVHD, sau khi 
đối tượng này bị phát hiện đang vận chuyển trái phép 
một bình rượu ngâm 2 chi gấu ngựa (Ursus thibetanus) 
đi tiêu thụ. Đây là bản án tù giam đầu tiên cho tội phạm 
liên quan đến chi gấu trên cả nước.

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 
Tuyên án 13 năm tù, phạt bổ sung 100.000.000 đồng với 
một đối tượng chủ mưu vận chuyển trái phép tê tê, áp 
dụng những hình phạt nghiêm khắc khác cho các đồng 
phạm và tuyên án 2 năm tù đối với một cán bộ kiểm lâm 
tiếp tay cho hoạt động vận chuyển ĐVHD trái phép.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau 
Đề xuất mức hình phạt 13-15 năm tù và phạt bổ sung 
từ 50.000.000-200.000.000 đồng đối với đối tượng chủ 
mưu vận chuyển trái phép tê tê, cũng như đề xuất những 
hình phạt nghiêm khắc khác đối với các đồng phạm và 
cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho hoạt động vận chuyển 
ĐVHD trái phép.

NHỮNG NỖ LỰC 
ĐÁNG ĐƯỢC GHI NHẬN
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2020 là một năm đầy khó khăn nhưng chúng ta có quyền tự hào với thành công mà Việt Nam đã đạt được 
trong nỗ lực đấu tranh với tội phạm về ĐVHD. Dưới đây là một số kết quả tiêu biểu mà các cơ quan chức 
năng đã đạt được, thể hiện quyết tâm không khoan nhượng với tội phạm về ĐVHD và đóng góp vào nỗ lực 
chung của quốc gia trong công tác ngăn chặn loại tội phạm này.

Công an quận Hà Đông (thành phố Hà Nội)
Đã phản hồi hiệu quả thông báo vi phạm về ĐVHD từ 
người dân, qua đó bắt giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự 
thành công đối tượng nuôi nhốt trái phép 1 cá thể cu li. Đây 
là một minh chứng cho thấy hiệu quả tích cực của việc kịp 
thời và kiên quyết phản hồi thông tin từ người dân trong xử 
lý vi phạm về ĐVHD. 

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
Tuyên án 11 năm tù giam cho một đối tượng cầm đầu 
đường dây chuyên buôn bán trái phép ĐVHD quy mô lớn 
và áp dụng những hình phạt nghiêm khắc khác cho hai 
đồng phạm của đối tượng này trong vụ án vận chuyển trái 
phép 200,04 kg ngà voi. 

Công an thành phố Buôn Ma Thuột
Phát hiện và khởi tố thành công một đối tượng nuôi nhốt 
trái phép 127 cá thể rùa nguy cấp trong đó có cả rùa ngoại 
lai vì mục đích thương mại. Kết quả này này đánh dấu một 
bước tiến quan trọng trong việc xử lý tình trạng buôn bán 
trái phép các loài ngoại lai nguy cấp.

Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 
nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội
Đã thành công trong việc điều tra và truy cứu trách nhiệm 
hình sự đối tượng vận chuyển trái phép 126,5 kg sừng tê 
giác qua sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện ngày 25/7/2019.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên
Đã tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các cơ quan tiến hành tố 
tụng trong suốt hơn 2 năm để khởi tố thành công bị can 
trong vụ án tàng trữ trái phép 780 kg vảy tê tê châu Phi tại 
Hưng Yên.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
Đã kịp thời kháng nghị và xem xét theo thủ tục giám đốc 
thẩm, yêu cầu tòa án cấp sơ thẩm xem xét lại phần hình 
phạt đối với bị cáo Nguyễn Mậu Chiến - được biết đến là 
đối tượng cầm đầu một đường dây chuyên buôn bán, vận 
chuyển ĐVHD xuyên quốc gia. Việc xét xử lại và áp dụng 
hình phạt nghiêm khắc hơn với Nguyễn Mậu Chiến trong vụ 
án này là một dấu mốc quan trọng, đóng góp tích cực cho nỗ 
lực ngăn chặn tội phạm về ĐVHD tại Việt Nam.

NHỮNG NỖ LỰC 
ĐÁNG ĐƯỢC GHI NHẬN
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Những câu hỏi mà ENV thường nhận được trong thời gian vừa qua:

ENV có trả tiền cho người báo tin để nhận được thông báo vi phạm về ĐVHD?

ENV khẳng định ENV KHÔNG trả tiền để mua thông tin hoặc thưởng cho người báo tin. Trước đây, 
ENV đã từng thử nghiệm cơ chế thưởng đối với những thông tin có giá trị từ người báo tin mà dẫn đến 
việc bắt giữ và xử lý các đối tượng buôn bán hổ trái phép. Tuy nhiên, trên thực tế cơ chế này không 
hề khuyến khích người báo tin thông báo vi phạm. Hiện nay, thông tin ENV nhận được từ người dân 
có thể vì nhiều lý do khác nhau nhưng không bao gồm lý do tài chính.

ENV có nhận được tiền thưởng từ cơ quan chức năng hoặc những người khác sau khi cung cấp 
thông tin dẫn đến việc tịch thu hoặc chuyển giao ĐVHD đến các trung tâm cứu hộ không?
 
Câu trả lời là KHÔNG. Hơn 20 năm qua, ENV chưa bao giờ nhận tiền thưởng khi hỗ trợ cung cấp 
thông tin dẫn đến việc bắt giữ và xử lý thành công các đối tượng buôn bán ĐVHD trái phép và chuyển 
giao ĐVHD đến các trung tâm cứu hộ. Mỗi thành viên của ENV rất tự hào và hài lòng với những đóng 
góp của bản thân và tổ chức vì mang lại những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ ĐVHD. 
 
ENV có trả tiền cho các cơ quan chức năng trong quá trình tịch thu, chuyển giao ĐVHD hay bắt 
giữ, xử lý các vi phạm về ĐVHD hay không? 
 
ENV KHÔNG trả tiền cho các cơ quan chức năng trong quá trình hợp tác bắt giữ và xử lý các vi phạm 
liên quan đến ĐVHD. ENV tin rằng sự phối hợp và hợp tác giữa ENV với các cơ quan chức năng phải 
được xây dựng bằng niềm tin, cùng vì mục tiêu chung và bền vững để có thể góp phần nâng cao và 
tăng cường vai trò của các cơ quan chức năng trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD.

Q A&

"NẠN BUÔN BÁN ĐVHD SẼ CHẤM DỨT 
NẾU CỘNG ĐỒNG NHẬN RA RẰNG

BUÔN BÁN CHỈ MANG LẠI LỢI ÍCH CHO SỐ ÍT NGƯỜI
TRONG KHI HẦU HẾT CHÚNG TA SẼ PHẢI 

TRẢ GIÁ CHO SỰ MẤT ĐI CỦA MỘT PHẦN QUÝ GIÁ 
VÀ KHÔNG THỂ THAY THẾ CỦA DI SẢN TỰ NHIÊN."
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Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV mỗi ngày tiếp nhận trung bình hơn 10 vụ việc mới do người dân thông báo 
qua đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD 1800-1522. Sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, các cán bộ 

có kinh nghiệm của ENV sẽ liên hệ với cơ quan chức năng có liên quan để chuyển giao thông tin vi phạm và 
theo dõi, cập nhật kết quả xử lý cuối cùng vào Cơ sở dữ liệu các vi phạm về ĐVHD của ENV. Trong trường 
hợp đối tượng vi phạm có hành vi quảng cáo hoặc rao bán các loài nguy cấp, quý hiếm, ENV cũng sẽ phối 
hợp và trực tiếp hỗ trợ các cơ quan chức năng để bắt giữ và xử lý những đối tượng này cũng như tịch thu tang 
vật vi phạm.
 
Trong tổng số 1.770 vụ vi phạm được ghi nhận trong nửa cuối năm 2020, có 97 vụ buôn lậu/buôn bán/vận 
chuyển trái phép ĐVHD ở quy mô lớn, 1.243 vụ bán lẻ, quảng cáo ĐVHD trái phép và 428 vụ tàng trữ, nuôi 
nhốt ĐVHD trái phép, chủ yếu là động vật sống.
 
Theo đó, 66% trong tổng số 1.258 các vụ vi phạm do người dân phát hiện và trực tiếp thông báo đến ENV có 
kết quả xử lý thành công. Một vụ việc được coi là xử lý thành công nếu cơ quan chức năng tịch thu tang vật; 
đối tượng bị bắt giữ, bị truy cứu trách nhiệm hình sự/xử phạt hành chính; hoặc đối tượng tự xóa bỏ hành vi vi 
phạm sau khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng địa phương hoặc ENV.
 
Cũng trong nửa cuối năm 2020, các cơ quan chức năng đã tịch thu hoặc tiếp nhận chuyển giao 690 cá thể 
ĐVHD còn sống bao gồm hơn 230 cá thể rùa cạn và rùa nước ngọt, 75 cá thể khỉ đuôi dài, 15 cá thể gấu, 15 
cá thể đại bàng, diều hâu và chim săn mồi khác, 11 cá thể cu li, 10 cá thể rái cá, 7 cá thể hồng hoàng, 5 cá thể 
tê tê, 2 cá thể vượn và nhiều loài ĐVHD khác từ tin báo của người dân qua ENV.
 
ENV trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng, cơ quan hải quan, kiểm lâm, cơ quan quản lý thị trường, chính 
quyền địa phương và đặc biệt là cộng đồng vì đã cùng đồng hành với ENV trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD và góp 
phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu.

SỐ LIỆU VI PHẠM VỀ ĐVHD: TỪ NGÀY 01/7/2020 ĐẾN NGÀY 31/12/2020

[1] Một số vụ việc được ghi nhận trong Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV sau quá trình xác minh không được xác 
định là vi phạm. Do đó tổng số vụ việc nói chung có thể khác biệt so với tổng số vụ vi phạm được ghi nhận theo từng hành vi 
vi phạm (tàng trữ, buôn bán, v.v.). Ngoài ra, có những vụ việc bao gồm một hoặc nhiều loại vi phạm.
[2] Tổng số vụ việc được xử lý thành công bao gồm các vụ việc do người dân thông báo hoặc được ENV ghi nhận trong các 
chiến dịch khảo sát vi phạm về ĐVHD.
Các vụ việc được xử lý thành công bao gồm tất cả các vụ việc có kết quả xử lý thành công được ghi nhận trong giai đoạn báo 
cáo, gồm cả các vụ việc mà vi phạm bị phát hiện ở giai đoạn trước nhưng có kết quả xử lý ở giai đoạn này.
[3] ENV chỉ bắt đầu thống kê các vụ việc được xử lý thành công từ năm 2014.

Loại vi phạm Nửa cuối năm 
2020

Cả năm 
2020

Giai đoạn 
2005-2020

Tổng số vụ [1] 1.770 2.909 18.316

Tổng số vi phạm 4.832 7.726 48.813

Số vụ buôn lậu/vận chuyển/buôn bán ĐVHD quy mô lớn 97 183 2.188

Số vụ bán lẻ và quảng cáo ĐVHD 1.243 1.868 10.528

Số vụ tàng trữ ĐVHD 428 864 5.323

Số vụ săn bắt ĐVHD/khác 37 70 450

Số vụ vi phạm về ĐVHD trên Internet 1.060 1.762 5.675

HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ VI PHẠM 
VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 
TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
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Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, các nhà hàng kinh doanh ĐVHD thường xuất trình giấy tờ chứng 
minh ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp từ các cơ sở gây nuôi thương mại. Trong trường hợp này, các cơ 

quan chức năng có thể nhìn vào ngày tháng cấp giấy tờ để nhận biết liệu ĐVHD có thực sự hợp pháp hay 
không. Nếu ngày tháng trên giấy tờ cho thấy cá thể được mua hợp pháp cách thời điểm kiểm tra vài tháng 
thì rất có thể những cá thể ĐVHD hợp pháp đã được tiêu thụ từ lâu và những cá thể đang hiện hữu tại nhà 
hàng không có nguồn gốc hợp pháp. 
Trường hợp ghi nhận tại một nhà hàng ở Hà Nội là một ví dụ. Cơ sở này đã xuất trình giấy tờ cho thấy 1 
cá thể cầy hương được mua hợp pháp 2 năm trước từ một trang trại được cấp phép gây nuôi. Khi được hỏi 
về việc làm thế nào mà 1 cá thể cầy hương có thể sống lâu như vậy tại nhà hàng thì chủ nhà hàng tươi cười 
cho biết cá thể cầy trên những giấy tờ này đã được “ăn” ít nhất 100 lần.  
Đừng để bị lừa! Nếu nhà hàng không xuất trình được ngay giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 
ĐVHD với thời gian cấp phép phù hợp thì khả năng cao là ĐVHD có nguồn gốc phi pháp và nếu có đi 
chăng nữa thì giấy tờ có thể được mua chỉ để đối phó với cơ quan chức năng.
Hãy sáng suốt, kiên định và công minh! Pháp quyền sẽ chỉ đạt được nếu các cơ quan chức năng áp dụng 
pháp luật đúng đắn và nhất quán trong mọi trường hợp.

TÁI SỬ DỤNG GIẤY TỜ CHỨNG MINH NGUỒN GỐC HỢP PHÁP 
CỦA ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG VI PHẠM ĐỂ NGĂN CHẶN VÀ GIẢM THIỂU 
TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP TRÊN INTERNET

Hiện nay, lợi dụng sự phát triển của công nghệ, các đối tượng phạm tội đã sử dụng không gian mạng 
thay cho việc bày bán ĐVHD tại các cửa hàng, chợ hoặc một địa điểm nào đó. Loại hình tội phạm này 

đang gia tăng nhanh chóng và gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình phát hiện và 
xử lý. Chính vì vậy, để giảm thiểu loại hình tội phạm này, giải pháp duy nhất là khi phát hiện các vi phạm 
cần xử lý triệt để, đặc biệt là tập trung phát hiện và xử phạt nghiêm các đầu nậu chuyên cung cấp ĐVHD 
nhằm tăng hiệu quả răn đe, đồng thời gỡ bỏ các đường dẫn hoặc vô hiệu hóa các trang thông tin điện tử vi 
phạm để tiếp tục xóa bỏ thị trường buôn bán ĐVHD trực tuyến này. 
Trong quá trình xử lý, các cơ quan chức năng nên áp dụng các hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định 
của pháp luật đối với các vi phạm trên Internet. Chỉ khi các đối tượng thấy được quyết tâm loại bỏ tội phạm 
này của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thì các vi phạm trên Internet mới được giảm 
thiểu, từ đó giảm tải áp lực xử lý vi phạm cho cơ quan chức năng.
Bên cạnh việc hợp tác với Facebook, Google và Zalo để xử lý các vi phạm trên không gian mạng, ENV 
đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn vi phạm trên Internet thông qua việc thường xuyên chia sẻ các bản án 
nghiêm khắc, kết quả xử lý các đối tượng buôn bán trực tuyến trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
Các quy định về quảng cáo động vật hoang dã trực tuyến
Quảng cáo bán ĐVHD trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, cá nhân có hành vi quảng 
cáo bán trái phép các loài nguy cấp thuộc Phụ lục I CITES, Nhóm IB Nghị định 06/2019/NĐ-CP và 
Nhóm I Nghị định 26/2019/NĐ-CP – các đối tượng được coi là “hàng cấm” tại Việt Nam theo quy định 
của Luật Đầu tư 2020, có thể bị phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo Điều 33 Nghị định 
38/2021/NĐ-CP. Trong khi đó, cá nhân có hành vi quảng cáo bán trái phép các loại động vật rừng khác 
không thuộc các nhóm nêu trên có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng theo Điều 16 
Nghị định 35/2019/NĐ-CP. Mức phạt đối với pháp nhân gấp hai lần mức phạt đối với cá nhân.
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ENV đã ghi nhận một số lượng lớn các vụ việc 
bán rong ĐVHD trên đường phố ở các tỉnh phía 
Nam, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các 
lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn trong 
việc xử lý các vụ việc này do các đối tượng rất cơ 
động, thường xuyên di chuyển giữa các địa điểm. 
Trong 6 tháng cuối năm 2020, ENV đã tiếp nhận 
166 tin báo từ người dân về các trường hợp bán 
rong ĐVHD tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
ENV đánh giá cao sự kiên quyết và những nỗ lực 
cũng như những thành công đã đạt được của các 
cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh trong 
việc giải quyết những vi phạm này. Tuy vậy, các 
vụ việc được xử lý thành công chỉ chiếm một phần 
nhỏ trong tổng số 166 vụ việc có liên quan. Trên 
thực tế, tại thời điểm các cơ quan chức năng đi 
kiểm tra, các đối tượng bán rong ĐVHD đã di 
chuyển đến địa điểm khác.
 
Làm thế nào để xử lý các trường hợp bán rong 
ĐVHD hiệu quả hơn?
 
ENV đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện một 
số biện pháp sau nhằm giảm thiểu và loại bỏ hoạt 
động bán rong ĐVHD, đồng thời tiết kiệm nguồn 
lực trong việc xử lý các vi phạm này. Theo đó, 
ngay khi phát hiện đối tượng bán rong ĐVHD, các 
cơ quan chức năng cần:

1. Tịch thu tất cả ĐVHD bị phát hiện và áp 
dụng hình phạt nghiêm khắc. Nếu chỉ cảnh 
cáo đối tượng thì sẽ không đủ tính răn đe.

2. Yêu cầu người bán rong cung cấp thông tin 
về đầu nậu chuyên cung cấp ĐVHD để được 
giảm mức xử phạt

3. Tập trung điều tra, xử lý nguồn cung cấp rùa 
và ĐVHD khác cho các đối tượng bán rong

 

XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ HOẠT ĐỘNG BÁN RONG 
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Xử phạt nghiêm minh sẽ tạo ra được tính răn đe. 
Ngược lại chỉ cảnh cáo là không đủ,  các đối tượng 
sẽ tiếp tục vi phạm và chỉ trở nên thận trọng hơn 
để né tránh các cơ quan chức năng. 
 
Chỉ khi bị mất đi nguồn thu nhập từ buôn bán trái 
phép và bị xử phạt thì các đối tượng vi phạm mới 
biết sợ và không dám tái phạm. Nghiêm minh, 
công bằng và kiên định là cách duy nhất để ngăn 
chặn các vi phạm và giảm thiểu được các bản án tù 
giam trong tương lai. 
 
Trong một hoạt động khảo sát tại Thành phố Hồ 
Chí Minh kéo dài khoảng 1 tuần tập trung vào các 
đối tượng bán rong ĐVHD, ENV đã thu thập và 
cung cấp thông tin chi tiết cho các cơ quan chức 
năng về những cơ sở nuôi mà nhiều khả năng là 
“nguồn cung” ĐVHD và những đối tượng trung 
gian chuyên cung cấp ĐVHD cho các đối tượng 
bán rong. ENV kỳ vọng cơ quan chức năng sẽ sớm 
bắt giữ các đối tượng này.

ENV cũng đã gửi công văn đến các cơ quan công 
an ở 24 quận/huyện và 247 phường/xã trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị các lực lượng 
chịu trách nhiệm tuần tra kiểm soát sẽ chú ý quan 
sát và xử lý khi phát hiện các đối tượng bán rong 
ĐVHD.
 
Kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm bị phát hiện 
trong quá trình tuần tra định kỳ của các lực lượng 
chức năng sẽ là tiền đề để giảm thiểu hoạt động 
bán rong ĐVHD.
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Người dân là những người đồng hành đáng trân 
trọng trong nỗ lực xử lý vi phạm về ĐVHD ở 

Việt Nam. Mặc dù trong một số trường hợp, việc 
xử lý các vi phạm do người dân thông báo còn gặp 
những khó khăn nhất định, các cơ quan chức năng 
cần xử lý hiệu quả và hợp lý đối với các vi phạm 
này trên cơ sở tôn trọng mối quan hệ tương hỗ 
giữa chính quyền và người dân nhằm thúc đẩy một 
xã hội tốt đẹp hơn và tăng cường nỗ lực bảo vệ đa 
dạng sinh học của đất nước.

Gần đây, tại một địa phương, ENV đã nhận được 
tin báo từ người dân cung cấp thông tin về một 
chiếc xe khách được cho là xuất phát từ biên giới 
Lào với điểm đến là một thành phố lớn tại Việt 
Nam. Theo nguồn tin báo, có ít nhất 10 cá thể cầy 
sống và khoảng 60 cá thể dúi được vận chuyển trái 
phép trên chuyến xe này.
 
ENV tiếp nhận thông tin từ người báo tin vào lúc 
13 giờ 38 phút. Sau khi xác minh lịch trình xe 
khách, ENV nhận định nhiều khả năng xe sẽ tới 
điểm đến vào khoảng 17 giờ - 18 giờ cùng ngày. 
Vào 14 giờ 30 phút, ENV chuyển giao thông tin, 
hình ảnh và biển số xe cũng như lịch trình của 
chuyến xe khách chở ĐVHD đến cơ quan kiểm 
lâm. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa 
cháy (PCCC) rừng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh X đã 
đồng ý tổ chức chốt chặn tại bến xe lúc 17 giờ. Tuy 
nhiên, qua thời điểm trên mà không nhận được 
phản hồi kết quả xử lý, ENV đã liên lạc với Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh X và được biết lãnh đạo đơn 
vị chưa triển khai lực lượng đi kiểm tra chuyến xe 
khách trên vì lý do chưa nhận được công văn chính 
thức từ ENV về vụ việc.
 
Để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu 
quả, không phụ sự mong đợi của nhân dân thì chắc 
hẳn lãnh đạo đơn vị kiểm lâm nêu trên nên có cách 
thức tiếp nhận và xử lý các thông tin dấu hiệu vi 
phạm do người dân thông báo một cách hợp lý 
hơn. Liệu cơ quan chức năng có hi vọng một tài 
xế xe ôm sẽ gửi ngay văn bản thông báo khi phát 
hiện vi phạm? Đừng để gánh nặng thủ tục làm mất 
đi niềm tin của người dân vào khả năng xử lý vi 
phạm về ĐVHD của cơ quan chức năng (Hồ sơ vụ 
việc số 17176/ENV).

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐỘNG 
VẬT HOANG DÃ: 
HIỆU SUẤT THẤP KHÔNG THỂ ĐÁP 
ỨNG KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN

CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, 
TÔN GIÁO CẦN LÀM GƯƠNG 
CHO CỘNG ĐỒNG VỀ VIỆC 
BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

ENV tôn trọng giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo 
trong cuộc sống của người dân, nhưng đồng thời 

cũng kỳ vọng các cơ sở tôn giáo sẽ làm gương cho 
cộng đồng trong việc tuân thủ pháp luật và tôn trọng 
pháp quyền. 
 
Từ năm 2018 đến nay, ENV đã nhận được ít nhất 72 
tin báo từ người dân phản ánh hoạt động nuôi nhốt 
ĐVHD tại các nhà thờ hoặc đền chùa. Một số vụ 
việc đã được xử lý thành công với kết quả là ĐVHD 
bị tịch thu hoặc được tự nguyện chuyển giao. Tuy 
nhiên, ENV cũng nhận thấy rằng đại diện các cơ sở 
tôn giáo thường rất ít hợp tác và thiếu thiện chí khi bị 
phát hiện nuôi nhốt khỉ, chim hồng hoàng, vượn và 
các ĐVHD khác tại nhà thờ hoặc nuôi nhốt rùa trong 
ao chùa.
 
Các quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD được ban 
hành vì lợi ích của xã hội và bảo tồn đa dạng sinh học 
của Việt Nam. Chính vì vậy, ENV đề nghị đại diện 
các cơ sở tôn giáo tôn trọng pháp luật và hợp tác với 
chính quyền địa phương để xây dựng một cộng đồng 
lành mạnh và tuân thủ pháp luật. Trước hết, các cơ 
sở tôn giáo cần làm gương cho các thành viên trong 
cộng đồng của mình bằng cách thực hiện những hành 
vi phù hợp với niềm tin và đạo đức trong nền tảng 
của tôn giáo mà trong đó, ENV tin rằng hầu hết giáo 
lý của các tôn giáo đều không ủng hộ việc nuôi nhốt 
ĐVHD trái phép. 
 
Chính quyền địa phương nên cứng rắn hơn nữa trong 
việc xử lý các vi phạm về ĐVHD phát hiện tại các cơ 
sở tôn giáo. Mọi người trước hết đều là công dân Việt 
Nam và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt 
Nam. Vì vậy, chính quyền địa phương cần xử lý các 
dấu hiệu vi phạm tại các địa điểm tôn giáo trên cơ sở 
tôn trọng nhưng vẫn đảm bảo sự thượng tôn của pháp 
luật, sự công bằng và hiệu quả như khi xử lý các vi 
phạm do các công dân, tập thể khác gây ra.

Bình Phước, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh 
là ba địa phương khá thành công trong việc xử lý vi 
phạm tại các cơ sở tôn giáo. Theo đó, tổng cộng 7 cá 
thể khỉ, 4 cá thể chim, 2 cá thể trăn và 12 cá thể rùa 
của ba loài khác nhau đã bị tịch thu hoặc được các 
cơ sở tôn giáo giao nộp cho cơ quan chức năng trong 
khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2020. 
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môi trường có kiểm soát. Vì vậy, các loài này mới đủ 
điều kiện cho phép gây nuôi vì mục đích thương mại. 
Phần lớn những loài khác đều là săn bắt ngoài tự nhiên.

Xin đừng làm ngơ! Tất cả chúng ta đều biết điều gì 
đang xảy ra.

Nếu sự mập mờ trong công tác quản lý các cơ sở nuôi 
thương mại đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực 
bảo vệ ĐVHD thì đây là lúc chúng ta cần tiếng nói của 
những cán bộ chức năng quan tâm tới vấn đề này! Cơ 
quan nào đã sẵn sàng để thay đổi các quy định pháp 
luật và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động gây nuôi 
thương mại ĐVHD ở Việt Nam? Và những người ủng 
hộ Việt Nam hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý 
bảo vệ ĐVHD đang ở đâu?    

Tất cả chúng ta đều biết sự thật về hoạt động nuôi 
thương mại ĐVHD tại Việt Nam. Đã đến lúc chúng 
ta cần hành động để thay đổi. ENV kêu gọi các nhà 
quản lý hoạt động nuôi thương mại quyết tâm và sẵn 
sàng thực hiện những hành động cần thiết để đảm bảo 
hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD không gây ảnh 
hưởng đến quần thể ĐVHD ít ỏi còn lại trong tự nhiên 
chỉ vì những lợi nhuận và lợi ích trước mắt.

Một ví dụ điển hình: 20 tấn ĐVHD bị “hợp 
pháp hóa” và buôn lậu 

Ngày 25/12/2019, Phòng Cảnh sát phòng chống 
tội phạm về Môi trường – Công an tỉnh Hà Tĩnh 
đã kiểm tra một xe khách và phát hiện 5.081 kg 
ĐVHD bao gồm rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), rắn 
ráo (Ptyas korros), tắc kè hoa (Gekko gecko), rắn 
bồng voi (Enhydris bocourti), rắn hổ mang trung 
quốc (Naja atra), kỳ đà hoa (Varanus salvator), 
rùa răng (Heosemys annandalii), và rắn sọc dưa 
(Elaphe radiate). Theo các giấy tờ được xuất trình, 
ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp từ bốn cơ sở nuôi 
tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Quảng Trị nên 
không bị tịch thu (Hồ sơ vụ việc số 15660/ENV).
 
Lưu ý: Các chuyên gia cho rằng rất có thể toàn bộ 
hoặc một phần lô hàng ĐVHD đã được hợp pháp 
hóa và buôn lậu thông qua các trang trại thương 
mại được cấp phép. Các loài kỳ đà, rắn hổ mang, 
rùa răng và rắn ráo trâu đều được liệt kê trong 
Phụ lục I hoặc II của CITES. Nếu lô hàng được 
theo dõi từ nơi xuất xứ đến điểm cuối cùng, các cơ 
quan chức năng sẽ thấy rằng những động vật này 
nhiều khả năng đã được vận chuyển đến Móng Cái 
sau đó nhập lậu qua biên giới vào Trung Quốc mà 
không có giấy phép CITES, vi phạm trực tiếp các 
yêu cầu của CITES mà Việt Nam là thành viên.

Ngày 15/9/2020, ENV nhận được tin báo của người 
dân qua Đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của 

ENV về việc một đối tượng rao bán nhiều ĐVHD 
trên trang Facebook cá nhân. Các loài ĐVHD bị rao 
bán bao gồm rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rùa 
cổ sọc Trung Quốc (Mauremys sinensis), rùa Sulcata 
(Centrochelys sulcata), rùa tai đỏ (Trachemys scripta 
elegans), rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata), rùa 
hộp bua-rê (Cuora bourreti) và 1 cá thể trăn. 

Sau khi tiếp nhận thông tin từ ENV, cơ quan chức 
năng đã kiểm tra nhà đối tượng và phát hiện 20 cá 
thể rùa núi vàng (Indotestudo elongata) có giấy tờ 
chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngày 03/11/2020, 
đối tượng đã xử phạt hành chính 3.500.000 đồng cho 
hành vi không đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng (Hồ sơ 
vụ việc số 17671/ENV).

Trong vụ việc này, đối tượng đã bị phạt hành chính 
3.500.000 đồng do nuôi ĐVHD có nguồn gốc hợp 
pháp nhưng không đăng ký mã số cơ sở. Tuy nhiên, 
nếu theo dõi tài khoản mạng xã hội của đối tượng, 
không khó để nhận ra đối tượng này chuyên buôn bán 
rùa trái phép, trong đó có cả loài rùa hộp bua-rê – loài 
đặc hữu chỉ có tại miền trung Việt Nam và được bảo 
vệ ở mức độ cao nhất theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP.

Hơn nữa, việc đối tượng vẫn tiếp tục được nuôi 
ĐVHD với tư cách hợp pháp là một dấu hiệu cho 
thấy lỗ hổng có tính hệ thống trong công tác quản lý 
hoạt động nuôi thương mại ĐVHD tại Việt Nam.

Chúng ta sẽ tiếp tục làm ngơ mà coi 20 cá thể rùa 
trưởng thành ít nhất 15 năm tuổi đã được sinh ra tại 
một cơ sở không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về 
sinh sản hay chăm sóc ĐVHD? Sự thật rất đơn giản. 
Các cá thể này không được sinh ra và phát triển trong 
các cơ sở nuôi, cũng tương tự như 2 tấn rắn ráo, 300 
kg rùa ba gờ (loài được các nhà khoa học đánh giá 
là không sinh sản được trong môi trường có kiểm 
soát) và hàng nghìn cá thể ĐVHD khác có giấy tờ 
hợp pháp đã và đang được vận chuyển từ các cơ sở 
gây nuôi thương mại đã đăng ký sang Trung Quốc.

Có lẽ ai cũng biết sự thật đằng sau hoạt động của các 
cơ sở đang đứng dưới vỏ bọc gây nuôi thương mại 
này nhưng lại chọn cách phớt lờ. Trong khi đó, với hệ 
thống quản lý lỏng lẻo và kém hiệu quả, các cơ quan 
chức năng đang cấp phép cho những kẻ chuyên buôn 
bán trái phép được đăng ký nuôi thương mại ĐVHD 
một cách hợp pháp tại nhiều địa phương và vô tình 
tạo cho họ cơ hội phá hoại nghiêm trọng nền đa dạng 
sinh học của quốc gia.

Trên thực tế, chỉ một số ít loài ĐVHD thực sự có thể 
sinh sản, phát triển và đem lại hiệu quả kinh tế trong 

ĐỪNG ĐỂ TỘI PHẠM ĐÁNH LỪA: 
NHẬP LẬU VÀ HỢP PHÁP HÓA ĐVHD TỪ TỰ NHIÊN ĐANG 
“NGẦM” DIỄN RA TẠI CÁC CƠ SỞ GÂY NUÔI THƯƠNG MẠI
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Đối tượng chuyên buôn sừng tê giác qua 
internet sập bẫy khi bán chi gấu
Ngày 15/8/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ với 
sự hỗ trợ từ ENV, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội 
phạm về Môi trường (CSMT), Công an thành phố 
Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng buôn 
bán trái phép 4 chi gấu ngựa (Ursus thibetanus). 
Trước đó, các chi gấu được đối tượng rao bán trên 
Facebook cá nhân với giá 900.000 đồng/chi. Được 
biết, đối tượng chuyên cung cấp ĐVHD qua mạng 
và đã rao bán nhiều sản phẩm ĐVHD nguy cấp 
như sừng tê giác, các sản phẩm ngà voi và các sản 
phẩm từ hổ, gấu. Ngày 21/12/2020, đối tượng bị 
Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên phạt 12 
tháng tù. Toàn bộ tang vật đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ 
việc số 17264/ENV).

Phát hiện và tịch thu các cá thể gấu bị vận 
chuyển trái phép ở Lai Châu
Ngày 21/7/2020, sau khi xác lập chuyên án điều 
tra, Phòng CSMT – Công an tỉnh Lai Châu phối 
hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh 
Lai Châu bắt giữ một đối tượng đang trên đường 
vận chuyển trái phép 2 cá thể gấu ngựa con (Ursus 
thibetanus). Các cá thể gấu sau đó đã được chuyển 
đến Cơ sở Bảo tồn gấu Ninh Bình của Tổ chức 
Four Paws. Ngày 18/3/2021, đối tượng bị Tòa án 
nhân dân huyện Sìn Hồ tuyên án 36 tháng tù (Hồ 
sơ vụ việc số 17137/ENV).

Đối tượng rao bán ĐVHD trên Internet bị phát 
hiện tàng trữ trái phép 1 cá thể hổ con đông 
lạnh và các tiêu bản ĐVHD
Ngày 22/9/2020, sau khi tiếp nhận thông tin từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Công an quận Phú Nhuận đã tịch thu 1 cá thể 
hổ con đông lạnh, một tiêu bản đầu gấu và một tiêu 
bản đầu hổ tại nhà một đối tượng rao bán ĐVHD 
trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án 
và tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ án trên (Hồ 
sơ vụ việc số 16709/ENV).

Cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu 2 cá 
thể hổ sống được nuôi dưới hầm nhà dân trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An
Ngày 25/9/2020, Công an huyện Diễn Châu phối 
hợp với Công an xã Diễn Tháp và Hạt Kiểm lâm 
huyện Diễn Châu đã tịch thu 2 cá thể hổ còn sống, 
mỗi cá thể nặng khoảng 60 kg, tại một nhà dân 
trên địa bàn và bắt giữ một đối tượng có liên 
quan. Ngày 28/9/2020, các cá thể hổ được chuyển 
giao đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội. Ngày 
05/02/2021, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện 
Diễn Châu tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng (Hồ 
sơ vụ việc số 17851/ENV). 
 

Hổ con đông lạnh bị thu giữ ở Nghệ An
Ngày 15/9/2020, Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu  (CSKT) 
– Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ 2 cá thể hổ con 
(Panthera tigris) đông lạnh nặng 15 kg từ một đối 
tượng tại huyện Quỳnh Lưu. Ngày 30/11/2020, đối 
tượng bị Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu tuyên 
phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 
gian thử thách là 60 tháng. Tang vật của vụ án đã 
bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 17977/ENV).

MỘT SỐ VỤ VIỆC
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Hưng Yên: 11 năm tù cho đối tượng vận chuyển trái 
phép 116 cá thể tê tê 
Ngày 09/7/2018, sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, 
Phòng CSKT - Công an tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra một 
xe bán tải tại một bến phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 
thu giữ 116 cá thể tê tê Java (Manis javanica) có tổng khối 
lượng 530 kg. Hai đối tượng trên xe tải gắn biển số giả 
đã kịp tẩu thoát trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ. 
Ngay sau đó tất cả 116 cá thể tê tê Java, bao gồm 23 cá thể 
còn sống và 93 cá thể đã chết tại thời điểm bắt giữ được bàn 
giao cho Trung tâm cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương. 
Cuối năm 2019, một trong hai đối tượng có liên quan đã 
đầu thú.
Ngày 16/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên 
phạt đối tượng 11 năm tù về hành vi vận chuyển trái phép 
tê tê và 5 năm tù về tội cố ý hủy hoại tài sản (Hồ sơ vụ việc 
số 12945/ENV).

Quảng Nam: 18 tháng tù cho một đối tượng buôn bán 
trái phép 5 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa
Ngày 18/10/2019, Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ 3 cá 
thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống, 2 cá thể tê tê Java 
(Manis Javanica) đã chết và 1 cá thể rùa hộp trán vàng 
miền Bắc (Cuora galbinifrons) còn sống từ một đối tượng 
chuyên buôn bán ĐVHD trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam. 3 cá thể tê tê còn sống đã được chuyển đến 
Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê, cá thể rùa còn 
sống được chuyển đến Trung tâm Bảo tồn Rùa, đều đặt tại 
Vườn quốc gia Cúc Phương. Các cá thể tê tê chết đã được 
tiêu hủy.
Ngày 20/8/2020, Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc đã tuyên 
phạt đối tượng 18 tháng tù (Hồ sơ vụ việc số 15203/ENV).

Hà Nội: Bản án lên đến 8 năm tù dành cho các đối tượng 
buôn bán, vận chuyển trái phép tê tê
Ngày 16/12/2019, sau khi nhận được tin báo của người 
dân qua Đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của ENV, Cục 
Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – Bộ Công 
an phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã thu giữ 
13 cá thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống nặng 52,5 
kg. Trong số đó, 9 cá thể tê tê được phát hiện khi đang 
vận chuyển ra xe và 4 cá thể khác được tìm thấy trong nhà 
của một đối tượng. Hai đối tượng có liên quan bị bắt giữ. 
Đối tượng cầm đầu bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc. Ngày 
14/7/2020, hai đối tượng vận chuyển trái phép tê tê bị Tòa 
án nhân dân huyện Phú Xuyên tuyên phạt mức án 5 năm 
tù và 6 năm tù. Ngày 23/12/2020, đối tượng cầm đầu đã bị 
bắt giữ.

Đối tượng rao bán rùa cạn trên mạng bị 
bắt giữ với tang vật 64 cá thể rùa cạn quý, 
hiếm
Ngày 18/8/2020, sau khi nhận được tin báo 
từ người dân qua Đường dây nóng về bảo vệ 
ĐVHD của ENV, Công an Quận 9, Thành 
phố Hồ Chí Minh (nay là Công an thành 
phố Thủ Đức) đã tịch thu 64 cá thể rùa cạn 
còn sống, trong đó có 4 cá thể rùa bức xạ 
(Astrochelys radiata), 6 cá thể rùa sao Miến 
Điện (Geochelone platynota), 12 cá thể rùa 
sao Ấn Độ (Geochelone elegans), 39 cá thể 
rùa sulcata (Centrochelys sulcata) và 3 cá thể 
rùa da báo (Stigmochelys pardalis) tại nhà 
một đối tượng trước đó đã sử dụng mạng xã 
hội Facebook để rao bán nhiều loài rùa khác 
nhau. Các cá thể rùa này tạm thời đã được 
chuyển giao đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn để 
chăm sóc. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ 
án và tiếp tục điều tra làm rõ nội dung vụ án 
trên (Hồ sơ vụ việc số 17046/ENV).
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Ngày 22/4/2021, Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên 
mở phiên tòa xét xử đối tượng cầm đầu đường dây 
buồn bán, vận chuyển trái phép tê tê và tuyên phạt 
mức án 8 năm tù. Đối tượng kháng cáo xin giảm 
nhẹ hình phạt tuy nhiên đã rút toàn bộ đơn kháng 
cáo (Hồ sơ vụ việc số 15597/ENV).

Nghệ An: tuyên phạt đối tượng vận chuyển trái 
phép tê tê 5 năm 6 tháng tù giam
Ngày 20/12/2019, Công an huyện Diễn Châu tiến 
hành kiểm tra một xe khách đang lưu thông trên địa 
bàn và thu giữ tám cá thể tê tê Java (Manis javanica) 
còn sống được cất giữ trong các thùng các-tông. 
Các cá thể tê tê sau đó đã được chuyển đến Vườn 
Quốc gia Pù Mát. Một đối tượng bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự.
Ngày 21/7/2020, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu 
mở phiên tòa xét xử vụ án và tuyên phạt đối tượng 
vận chuyển mức án 5 năm 6 tháng tù (Hồ sơ vụ việc 
số 15624/ENV).

Quảng Trị: Đối tượng bị bắt quả tang buôn lậu 
tê tê từ Lào nhận bản án 4 năm tù giam
Ngày 12/01/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp 
với lực lượng quản lý thị trường huyện Hướng Hóa 
đã kiểm tra một xe khách biển kiểm soát của Lào 
hướng đi thành phố Huế và thu giữ 5 cá thể tê tê 
Java (Manis javanica) tổng khối lượng 19 kg. Các 
cá thể tê tê sau đó đã được chuyển đến Chương trình 
Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê tại Vườn quốc gia Cúc 
Phương. Một đối tượng bị bắt giữ sau đó. 
Ngày 13/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 
tuyên phạt đối tượng 4 năm tù giam (Hồ sơ vụ việc 
số 15768/ENV).
 
Đối tượng vận chuyển trái phép tê tê bị tuyên án 
10 năm tù tại Nghệ An
Ngày 08/5/2020, sau khi tiếp nhận tin báo từ người 
dân, Phòng CSMT – Công an tỉnh Nghệ An đã thu 
giữ 9 cá thể tê tê Java (Manis javanica) đã chết 
nặng 30,2 kg được giấu trong hai thùng xốp bị vận 
chuyển trái phép. Cá thể tê tê chết sau đó được 
tiêu hủy. Một trong hai đối tượng bị phát hiện đã 
bị khởi tố.
Ngày 12/10/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân 
thành phố Vinh tuyên phạt 10 năm tù. Bị cáo kháng 
cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 17/3/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An 
mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án trên, chấp 
nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 
và tuyên phạt mức án 8 năm tù (Hồ sơ vụ việc số 
16517/ENV).

Ông trùm buôn bán sừng tê giác nhận thêm 7 
tháng tù trong phiên tòa xét xử sơ thẩm thứ hai 
tại Hà Nội
Ngày 27/4/2017, Cục Cảnh sát phòng chống tội 
phạm về buôn lậu (C74) đã bắt giữ hai đối tượng 
trong đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép 
ĐVHD của đối tượng Nguyễn Mậu Chiến và thu giữ 
15 khúc sừng tê giác trắng (Ceratotherium simum 
simum) nặng 33 kg tại ga Hà Nội khi lô sừng này 
vừa được vận chuyển trót lọt bằng đường sắt. Lô 
sừng tê giác này được vận chuyển từ Mozambique 
sang Malaysia bằng đường hàng không, từ 
Malaysia về tỉnh Cà Mau, Việt Nam bằng đường 
biển và sau đó vận chuyển ra Hà Nội bằng tàu hỏa 
để tiêu thụ. Cùng ngày, lực lượng chức năng bất 
ngờ kiểm tra nhà của đối tượng Nguyễn Mậu Chiến 
ở quận Hà Đông và thu giữ 2 cá thể hổ con đông 
lạnh (Panthera tigris), 11 gói cao ĐVHD (chưa xác 
định loài), hai khúc xương voi châu Phi (Loxodonta 
africana), bốn khúc xương sư tử (Panthera leo), 
bốn khúc da sư tử (Panthera leo). Một số tang vật 
khác bị tịch thu tại nhà đối tượng Trần Thị Lành 
(được chuyển từ nhà Chiến) gồm sáu khúc sừng tê 
giác trắng (Ceratotherium simum simum), hai khúc 
sừng tê giác đen (Diceros bicornis), năm khúc ngà 
voi châu Phi (Loxodonta africana) và nhiều sản 
phẩm từ ĐVHD. Đối tượng Chiến và ba đối tượng 
liên quan bị bắt và khởi tố trong đó có một người là 
cháu họ của Chiến trước đây công tác trong ngành 
đường sắt là người đã hỗ trợ vận chuyển sừng tê 
giác bằng tàu hỏa. 
Ngày 07/3/2019, trong phiên tòa phúc thẩm, Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 16 tháng tù 
với đối tượng Nguyễn Mẫu Chiến. Tất cả tang vật 
bị tuyên tiêu hủy. 
Ngày 28/2/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội quyết định hủy phần hình phạt đối với bị cáo 
Nguyễn Mậu Chiến trong bán án sơ thẩm của Tòa 
án nhân dân quận Hà Đông và bản án phúc thẩm 
của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử lại 
theo thủ tục sơ thẩm. Ngày 08/9/2020, Tòa án nhân 
dân quận Hà Đông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lại 
vụ án về phần hình phạt đối với đối tượng Chiến và 
tuyên phạt đối tượng này 23 tháng tù (Hồ sơ vụ việc 
số 10872/ENV).

Đối tượng “đầu sỏ” chuyên buôn bán sừng tê 
giác và ngà voi được giảm nhẹ hình phạt trong 
phiên tòa phúc thẩm
Ngày 30/9/2019, Tổ Công tác thuộc Văn phòng Cơ 
quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội 
phối hợp với CSMT Công an thành phố Hà Nội phát 



19BẢN TIN BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ_ SỐ 1/2021

Thành phố Hồ Chí Minh: Trùm buôn lậu sừng 
tê giác bị tuyên án 6 năm tù
Ngày 06/3/2020, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế 
Tân Sơn Nhất phát hiện và tịch thu 12 khúc sừng 
tê giác trắng (Ceratotherium simum) nặng 6,1 kg 
trong hai vali hành lý ký gửi của một đối tượng 
người Việt Nam trên chuyến bay xuất phát từ 
Mozambique về Việt Nam. Đối tượng có liên quan 
sau đó đã bị bắt giữ.
Ngày 20/11/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân 
quận Tân Bình tuyên phạt 6 năm tù giam. Số sừng 
tê giác trên cũng bị tuyên tiêu hủy.
Ngày 08/3/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án 
dựa trên đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 
đối tượng và tuyên y án sơ thẩm (Hồ sơ vụ việc số 
16037/ENV).

Lưu ý:  Trong khi các cơ quan chức năng thành 
phố Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn trong quá 
trình truy cứu trách nhiệm hình sự các đối tượng 
trong những vụ việc tương tự phát hiện tại sân 
bay Nội Bài, các cơ quan chức năng thành phố 
Hồ Chí Minh đang trở thành tấm gương trong 
công tác xử lý tội phạm về ĐVHD phát hiện tại 
khu vực sân bay. Hà Nội với vị thế là thủ đô của 
cả nước cần xem xét và đẩy mạnh hơn nữa hiệu 
quả công tác xử lý các vi phạm về ĐVHD phát 
hiện tại khu vực sân bay của thành phố.

Đối tượng buôn sừng tê giác bị kết án 6 năm tù 
ở Quảng Ninh
Ngày 23/3/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân, lực lượng Hải quan bến tàu Dân Tiến, 
tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội CSKT – Công 
an thành phố Móng Cái kiểm tra một xe khách và 
thu giữ 3,135 kg sừng tê giác. Một đối tượng đã bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự sau đó.
Ngày 18/8/2020, Tòa án nhân dân thành phố Móng 
Cái tuyên phạt đối tượng 6 năm tù(Hồ sơ vụ việc 
số 16398/ENV).

hiện 200,4 kg ngà voi châu Phi (Loxodonta africana) 
đựng trong các bao tải cạnh một phương tiện đỗ ven 
hồ câu trên địa bàn huyện Gia Lâm. Cơ quan chức 
năng đã kịp thời bắt giữ các đối tượng có liên quan 
khi các đối tượng này đang cố gắng bỏ trốn khỏi hiện 
trường. Sau gần một tháng điều tra, lực lượng chức 
năng xác định đối tượng “cốt cán” trong vụ án này là 
Nguyễn Văn Nam - đối tượng được biết đến là người 
cầm đầu đường dây chuyên buôn bán trái phép ngà 
voi và sừng tê giác tại Việt Nam. Nam, họ hàng của 
một trong số các đối tượng bị bắt giữ ban đầu, cũng 
đã chủ động ra đầu thú. Nam được biết đến là nguồn 
cung ngà voi và sừng tê giác cho các thương lái ở Nhị 
Khê – trước đây được biết đến là điểm nóng về buôn 
bán ngà voi và sừng tê giác ở Hà Nội. Nam và hai đối 
tượng khác đã bị khởi tố.
Ngày 16/7/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
đưa ba đối tượng ra xét xử, trong đó đối tượng Nam 
lĩnh án 11 năm tù. Đồng phạm chính cũng bị tuyên 
phạt 11 năm tù và đối tượng còn lại – họ hàng của 
Nam bị phạt 10 năm tù. Toàn bộ tang vật ngà voi 
được tuyên tiêu hủy.
Ngày 29/12/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội mở phiên tòa phúc thẩm dựa trên đơn kháng 
cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Theo đó, 
đối tượng Nam được giảm án còn 8 năm tù, anh họ 
của đối tượng Nam được giảm còn 9 năm tù và đối 
tượng còn lại được giảm còn 10 năm tù (Hồ sơ vụ 
việc số 15273/ENV).

Cần Thơ: Đối tượng vận chuyển trái phép sừng 
tê giác bằng đường hàng không nhận mức án 12 
năm 6 tháng tù 
Ngày 02/3/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay 
quốc tế Cần Thơ đã phát hiện 11 khúc sừng tê giác có 
khối lượng 28,7 kg được cất giấu trong hành lý xách 
tay của một nam hành khách người Việt Nam trên 
chuyến bay từ Mozambique về Việt Nam. Chuyến 
bay được chuyển tiếp từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 
(thành phố Hồ Chí Minh) đến sân bay quốc tế Cần 
Thơ do chính sách ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19. 
Đối tượng vận chuyển đã bị bắt giữ sau đó. 
Ngày 29/12/2020, Tòa án nhân dân thành phố Cần 
Thơ mở phiên tòa xét xử tuyên phạt đối tượng 12 
năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 100.000.000 đồng. Toàn 
bộ tang vật là sừng tê giác bị tuyên tiêu hủy.
Bị cáo sau đó đã kháng cáo. Ngày 29/4/2021, Tòa án 
nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên 
tòa xét xử phúc thẩm vụ án dựa trên kháng cáo xin 
giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuy nhiên kháng cáo 
không được chấp nhận (Hồ sơ vụ việc số 16018/ENV).
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Mức án lên đến 5 năm tù với các đối tượng vận 
chuyển, tàng trữ trái phép ĐVHD trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ninh
Ngày 14/9/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 
về Ma túy và Phòng CSMT – Công an tỉnh Quảng 
Ninh phối hợp với Công an thành phố Cẩm Phả 
kiểm tra một xe ô tô tải gắn biển số giả và phát 
hiện 1 cá thể hổ (Panthera tigris) còn sống, nặng 
khoảng 240 kg đang bị vận chuyển trái phép. Tại 
thời điểm bắt giữ, cá thể hổ đã được tiêm thuốc 
mê và bắt đầu tỉnh lại. Mở rộng điều tra, cơ quan 
chức năng đã kiểm tra nhà riêng của một đối tượng 
khác trên địa bàn thành phố Hạ Long và tịch thu 
các tang vật bao gồm: 3 bộ da hổ, xương sọ sư tử 
(Panthera leo), mảnh yếm rùa hộp trán vàng miền 
Bắc (Cuora galbinifrons) và nhiều xương vụn của 
các loài ĐVHD khác cùng một số dụng cụ nấu cao 
ĐVHD. Cá thể hổ nhiều khả năng do một đối tượng 
chuyên buôn hổ tại Nghệ An cung cấp, sau đó đã 
được chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ ĐVHD 
Hà Nội. Cơ quan chức năng đã bắt giữ và truy cứu 
trách nhiệm hình sự bốn đối tượng có liên quan.

Ngày 07/7/2020, bốn đối tượng bị Tòa án nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm. Một 
đối tượng nhận mức án 6 năm tù và phạt bổ sung 
50.000.000 đồng. Ba đối tượng còn lại, mỗi đối 
tượng bị tuyên phạt tù từ 12 tháng đến 24 tháng.

Ngày 21/01/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm dựa trên kháng 
cáo của một số bị cáo. Mức án được tuyên là 5 năm 
tù cho một bị cáo và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án 
treo cho bị cáo còn lại (Hồ sơ vụ việc số 14977/ENV).

Mua voọc chà vá chân xám đặc hữu trên mạng, 
một đối tượng bị phạt tù 12 tháng
Ngày 20/12/2019, Công an phường Phú Lợi (tỉnh 
Bình Dương) thu giữ 1 cá thể voọc chà vá chân xám 
(Pygathrix cinerea) còn sống bị vận chuyển trái 
phép bằng xe máy. Đối tượng điều khiển phương 
tiện đã bị bắt giữ và khai nhận mua cá thể voọc từ 
một người bán trên Internet. Cá thể voọc sau đó đã 
được chuyển giao cho Trạm bảo tồn ĐVHD Dầu 
Tiếng (tỉnh Bình Dương).
 

Ngày 05/8/2020, đối tượng này đã bị Tòa án nhân 
dân thành phố Thủ Dầu Một tuyên phạt 12 tháng 
tù (Hồ sơ vụ việc số 15627/ENV).
 
Thanh Hóa: Tuyên phạt đối tượng buôn rắn hổ 
mang 18 tháng tù
Ngày 15/3/2020, Công an thành phố Thanh Hóa 
đã kiểm tra một xe ô tô và thu giữ 1 cá thể rắn hổ 
chúa (Ophiophagus hannah) còn sống nặng 10 kg. 
Cơ quan chức năng sau đó cũng đã bắt giữ ba đối 
tượng và chuyển giao cá thể rắn hổ chúa đến Trung 
tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội.
 
Ngày 09/7/2020, Tòa án nhân dân thành phố Thanh 
Hóa tuyên phạt ba đối tượng có liên quan, trong đó 
đối tượng cầm đầu lĩnh án 18 tháng tù. Hai đối 
tượng còn lại, mỗi đối tượng nhận hình phạt 15 
tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 
thách là 30 tháng (Hồ sơ vụ việc số 16126/ENV).

Đối tượng có tiền án đi tù bốn năm vì nuôi, nhốt 
trái phép cu li tại Hà Nội
Ngày 16/6/2020, sau khi tiếp nhận thông tin từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã 
tịch thu 1 cá thể cu li lớn (Nycticebus bengalensis) 
tại một nhà hàng trên địa bàn quận Hà Đông. Cá 
thể cu li sau đó được chuyển đến Trung tâm cứu 
hộ ĐVHD Hà Nội. Đối tượng có liên quan đã bị 
bắt giữ.

Ngày 19/11/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân 
quận Hà Đông tuyên phạt mức án 4 năm tù, bao 
gồm hình phạt cho tội danh trước đó. Đối tượng 
này đã từng bị kết án về tội hiếp dâm và được tha 
tù trước thời hạn nhưng lại tiếp tục phạm tội trong 
thời gian thử thách (Hồ sơ vụ việc số 16773/ENV).

Hà Nội: Một đối tượng buôn bán trái phép cu li 
bị xử phạt 5 năm tù
Ngày 24/8/2020, Đội 2 Phòng CSMT – Công 
an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội CSKT - 
Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ một đối tượng 
buôn bán trái phép 4 cá thể cu li nhỏ (Nycticebus 
pygmaeus) trong đó có 2 cá thể còn sống và 2 cá 
thể đã chết) khi các cá thể này đang được vận 
chuyển trên một xe khách. Các cá thể cu li còn 
sống sau đó đã được chuyển đến Trung tâm cứu 
hộ ĐVHD Hà Nội. Ngày 22/12/2020, đối tượng bị 
Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tuyên phạt 5 năm 
tù (Hồ sơ vụ việc số 17440/ENV).
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Bản án 6 năm và 7 năm tù cho các đối tượng 
buôn bán rùa ở Hà Tĩnh
Ngày 01/6/2020, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông 
đã kiểm tra một xe khách và thu giữ chín cá thể 
rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) 
và 18 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora 
bourreti) giấu trong thùng các-tông nhằm mục 
đích vận chuyển trái phép. Các cá thể rùa sau đó đã 
được chuyển đến Trung tâm bảo tồn rùa tại Vườn 
quốc gia Cúc Phương. Hai đối tượng có liên quan 
đã bị bắt giữ.

Ngày 17/11/2020, hai đối tượng đã bị Tòa án nhân 
dân huyện Can Lộc tuyên án lần lượt 6 và 7 năm 
tù (Hồ sơ vụ việc số 16691/ENV).

Đối tượng vận chuyển trái phép rùa ở Quảng 
Ninh lĩnh án 12 tháng tù
Ngày 22/12/2019, Phòng CSKT– Công an thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một xe 
khách và thu giữ 18 cá thể rùa, trong đó có 3 cá thể 
rùa đầu to (Platysternon megacephalum), 2 cá thể 
rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) 
và 13 cá thể rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) 
đang được vận chuyển trái phép đi tiêu thụ. Các cá 
thể rùa sau đó đã được chuyển giao đến Trung tâm 
cứu hộ ĐVHD Hà Nội. Một đối tượng đã bị bắt.

Ngày 25/9/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân 
thành phố Hạ Long tuyên phạt 12 tháng tù. Đối 
tượng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 08/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 
Ninh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án và giữ 
nguyên mức án 12 tháng tù cho đối tượng (Hồ sơ 
vụ việc số 15668/ENV).

14 tháng tù giam cho đối tượng buôn bán trái 
phép 64 cá thể rùa quý hiếm tại Hà Nội
Ngày 22/6/2020, Đội CSKT– Công an quận Hoàn 
Kiếm đã thu giữ 4 cá thể rùa hộp trán vàng miền 
bắc (Cuora galbinifrons) trong khi bị một đối 
tượng vận chuyển trái phép. Tiếp tục kiểm tra nhà 
của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện và 
tịch thu 6 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) 
và 53 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo elongate). 
Các cá thể rùa đã được chuyển về Trung tâm cứu 
hộ ĐVHD Hà Nội ngay sau đó. Đối tượng bị xử 
phạt 25.000.000 đồng cho vi phạm đối với các cá 
thể rùa Nhóm IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP.

Ngày 17/10/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn 
Kiếm đã tuyên phạt đối tượng 14 tháng tù giam. 
(Hồ sơ vụ việc số 16821/ENV).

Đối tượng buôn bán loài rùa đặc hữu nguy cấp 
nhận bản án tù giam tại Hà Nội
Ngày 11/3/2020, sau một thời gian dài truy vết, 
Đội CSKT - Môi trường, Công an quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội đã bắt giữ một đối tượng 
vận chuyển trái phép 3 cá thể rùa hộp trán vàng 
miền Trung (Cuora bourreti). Theo thông tin từ 
đối tượng này, ngày 16/3/2020, lực lượng chức 
năng đã bắt giữ thêm một đối tượng khác có liên 
quan trong đường dây mua bán trái phép ĐVHD 
và thu giữ 3 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc 
(Cuora galbanifrons). Các cá thể rùa sau đó đã 
được chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ ĐVHD 
Hà Nội.

Ngày 23/7/2020, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm 
tuyên phạt hai đối tượng với mức án lần lượt là 12 
tháng và 18 tháng tù (Hồ sơ vụ việc số 16556/ENV).

VIỆC BUÔN BÁN ĐVHD 
CHỦ YẾU ĐƯỢC ĐIỀU 
HÀNH BỞI CÁC MẠNG LƯỚI 
TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC 
MÀ TRONG ĐÓ MỘT SỐ TỔ 
CHỨC CÒN THAM GIA VÀO 
BUÔN BÁN MA TÚY VÀ 
BUÔN BÁN NGƯỜI.
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“Soc Den Con Dao - Giao Luu Chia Se Ky 
Thuat Nuoi Thuan Soc Viet Nam” 
“Group Bò Sát” 
“Rùa núi vàng”
“Bao ve dong vat hoang da” 
“Cộng đồng Rùa nước Việt Nam”
“Hoi Rua Viet Nam” 
“CLB yeu thich dong vat hoang da” 
“Hoi chim san moi Sai Gon” 
“Vet Yen Phung Can Tho” 
“Chim San moi Mien Bac” 
(Hồ sơ vụ việc số 16830/17978/18183/17310/
17478/17541/17826/17646/17850/17964/ENV)

Một số trang chuyên buôn bán ĐVHD trên 
Internet đã bị xóa bỏ:

Các đối tượng giết hại sơn dương bị tuyên án từ 
18-24 tháng tù ở Quảng Bình
Ngày 17/9/2019, trong quá trình tuần tra, lực lượng 
kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 
đã phát hiện 1 cá thể sơn dương (Naemorhedus 
sumatraensis) đã chết nặng 61 kg, 1 cá thể cầy vòi 
mốc (Paguma larvata) còn sống có khối lượng 1 kg, 1 
cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) 
đã chết có khối lượng 0,3 kg, 1 cá thể cầy vòi hương 
(Paradoxurus hermaphroditus) còn sống có khối 
lượng 1,1 kg cùng với nhiều công cụ, phương tiện 
được dùng để đặt bẫy ĐVHD. Cá thể cầy vòi hương 
và cầy vòi mốc còn sống được bàn giao cho Trung 
tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc 
Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng chăm sóc, 
cứu hộ. Sau đó, các cá thể ĐVHD chết đã bị tiêu hủy 
và bốn đối tượng đã bị bắt giữ. Ngày 03/7/2020, Tòa 
án nhân dân huyện Bố Trạch đã tuyên phạt hai đối 
tượng mức án từ 18 tháng và 24 tháng tù. Hai đối 
tượng còn lại nhận mức án 18 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng (Hồ sơ 
vụ việc số 15008/ENV).
  
Đối tượng vận chuyển trái phép ĐVHD từ Lào về 
Việt Nam lĩnh án 18 tháng tù 
Ngày 04/12/2019, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc 
tế Bờ Y đã kiểm tra một xe bán tải và thu giữ 1 cá 
thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống, 1 cá thể cầy 
vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) còn sống, 
2 cá thể cheo cheo (Tragulus javanicus) đã chết và 
1 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) đã chết. Các 
cá thể sống sau đó được chuyển đến Vườn Quốc gia 
Cúc Phương và các cá thể chết bị tiêu hủy. Đối tượng 
lái xe bị bắt giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 20/10/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân 
huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) tuyên phạt 18 tháng 
tù (Hồ sơ vụ việc số 15509/ENV).

Bản án 5 năm tù cho đối tượng vận chuyển ĐVHD 
trái phép
Ngày 20/11/2019, sau khi tiếp nhận tin báo từ 
người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã 
kiểm tra một xe tải do một đối tượng người Điện 
Biên điều khiển và thu giữ 1 cá thể tê tê Java (Manis 
javanica) còn sống, 8 cá thể rùa đầu to (Platysternon 
megacephalum) còn sống, 35 kg thịt sơn dương 
(Capricornis sumatraensis), 1 kg xương báo gấm 
(Neofelis nebulosa) và 5 kg xương gấu ngựa (Ursus 
thibetanus). Cá thể tê tê và 8 cá thể rùa đầu to còn 
sống đã được chuyển đến Chương trình Bảo tồn thú 
ăn thịt và tê tê tại Vườn quốc gia Cúc Phương để cứu 
hộ. Thịt và xương ĐVHD đã bị tiêu hủy.

Ngày 15/7/2020, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên 
đã tuyên phạt đối tượng vận chuyển trái phép 5 năm 
tù giam (Hồ sơ vụ việc số 15486/ENV).
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An Giang

Ngày 03/8/2020, trong khi tuần tra tại rừng Trà Sư, 
Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên phối hợp với Đội tuần tra 
Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư thu giữ 15 
cá thể cò bị săn bắt trái phép. Các cá thể cò sau đó 
đã bị tiêu hủy và đối tượng bị xử phạt hành chính 
7.500.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 17216/ENV).
 
Ngày 05/8/2020, sau khi tiếp nhận tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã tiếp nhận 1 cá 
thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) do một 
người đàn ông trên địa bàn tự nguyện chuyển giao. 
Người này cho biết đã mua cá thể mèo rừng để giải 
cứu. Cá thể này sau đó đã được thả về rừng phòng 
hộ Cô Tô (Hồ sơ vụ việc số 17223/ENV).

Bà Rịa Vũng Tàu

Ngày 08/7/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra một nhà hàng và 
phát hiện 2 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus 
hermaphroditus) và 2 cá thể rắn còn sống, đều có 
giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, đối tượng đã bị phạt 
hành chính 750.000 đồng do không xuất trình hồ sơ 
trong thời hạn theo đúng quy định (Hồ sơ vụ việc số 
16973/ENV).

 
Bắc Giang

Ngày 15/12/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm 
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Đội CSKT – Công an huyện Lục Nam đã 
tịch thu 1 cá thể cu li lớn (Nycticebus bengalensis), 
1 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và 1 cá thể 
sóc bụng đỏ (Callosciurus erythraeus) tại một nhà 
dân trên địa bàn. Các cá thể này trước đó đã bị rao 
bán trên Internet. Cơ quan chức năng cũng đã bắt 
giữ một đối tượng có liên quan và truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối tượng. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm 
huyện Lục Nam đã xử phạt đối tượng 10.000.000 
đồng về hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 
ĐVHD thuộc nhóm IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP 
(Hồ sơ vụ việc số 18415/ENV).

Bắc Kạn

Ngày 24/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân 
qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Hạt Kiểm 
lâm huyện Ngân Sơn đã phát hiện và thu giữ 2 cá thể 
gà lôi trắng (Lophura nycthemera) tại một điểm dừng xe 
buýt trên địa bàn (Hồ sơ vụ việc số 17725/ENV).

Bắc Ninh

Ngày 08/12/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi 
phạm từ một nhà báo qua Đường dây nóng bảo vệ 
ĐVHD của ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh 
đã tịch thu 27 cá thể mòng biển và 24 cá thể chim 
chào mào từ một đối tượng chuyên buôn bán chim 
hoang dã. Những cá thể chim này sau đó đã được 
thả về tự nhiên và đối tượng đã bị phạt hành chính 
5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 18318/ENV).
 
Bình Dương

Ngày 24/7/2020, sau khi tiếp nhận hồ sơ vi phạm 
của một đối tượng chuyên quảng cáo bán chim săn 
mồi qua Internet từ ENV, Phòng CSMT – Công an 
tỉnh Bình Dương đã kiểm tra nơi làm việc của đối 
tượng và tịch thu 1 cá thể diều lửa (Haliastur indus), 
2 cá thể diều núi (Nisaetus nipalensis) và 3 cá thể đại 
bàng bụng hung (Lophotriorchis kienerii). Sau đó, 
đối tượng đã bị xử phạt 26.000.000 đồng (Hồ sơ vụ 
việc số 16407/ENV).
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Ngày 08/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Bình Dương đã 
tịch thu 1 cá thể rái cá từ một đối tượng trên địa bàn. 
Cá thể rái cá sau đó được chuyển đến Trạm bảo tồn 
ĐVHD Dầu Tiếng (Hồ sơ vụ việc số 17796/ENV).

Ngày 26/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương đã tịch thu 1 
cá thể vẹt đuôi dài vàng lam (Ara ararauna), 1 cá 
thể vẹt đuôi dài Moluccan (Cacatua moluccensis), 
1 cá thể cáo lửa (Vulpes vulpes) và 8 cá thể cự đà 
(Iguana iguana) bị nuôi nhốt trái phép tại một quán 
cà phê.  Các cá thể ĐVHD đã được chuyển đến 
trung tâm cứu hộ ĐVHD của tổ chức Wildlife At 
Risk (Hồ sơ vụ việc số 17694/ENV).

Ngày 12/11/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh 
Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận 
An đã kiểm tra một cửa hàng bán đồ phong thủy và 
thu giữ 18 kg sản phẩm ngà voi, 3 kg vảy tê tê Châu 
Phi, 01 tiêu bản đồi mồi (Eretmochelys imbricata) 
và nhiều nanh, móng của gấu, hổ. Chủ cửa hàng đã 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ việc số 
18205/ENV).

Ngày 13/11/2020, 4 cá thể gấu ngựa (Ursus 
thibetanus) đã được tự nguyện chuyển giao đến Cơ 
sở bảo tồn gấu của Tổ chức Four Paws ở Ninh Bình. 
Trong quá trình kiểm tra chíp gấu do Cục Kiểm lâm, 
Tổ chức Động vật thế giới và Chi cục Kiểm lâm 
tỉnh Bình Dương tiến hành vào tháng 4/2019, các 
cơ quan chức năng đã thành công thuyết phục chủ 
gấu chuyển giao các cá thể gấu đã đăng ký cho Nhà 
nước. Từ năm 2011-2019, cơ sở này đã chuyển giao 
26 cá thể gấu đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam 
và Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình. Với việc chuyển 
giao 4 cá thể gấu này, trong năm 2020, cả nước đã 
có 32 cá thể gấu được chuyển giao đến các trung 
tâm cứu hộ (Hồ sơ vụ việc số 2746/ENV).

Cùng ngày 13/11/2020, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh 
Bình của Tổ chức Four Paws cũng đã tiếp nhận 3 
cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus) được người dân 
tự nguyện chuyển giao. Chủ gấu quyết định chuyển 
giao các cá thể gấu đã đăng ký sau khi được các cơ 
quan thuyết phục trong chuyến kiểm tra chíp gấu do 
Cục Kiểm lâm, Tổ chức Động vật thế giới và Chi 
cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tiến hành vào tháng 
7/2020 (Hồ sơ vụ việc số 13860/ENV).

Bình Phước

Ngày 22/7/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã tịch thu 2 
cá thể trăn gấm (Malayopython reticulatus) từ một 
thiền viện. Các cá thể trăn sau đó đã được chuyển 
đến trung tâm cứu hộ của Vườn Quốc gia Bù Gia 
Mập (Hồ sơ vụ việc số 17106/ENV).

Ngày 31/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Hạt Kiểm lâm Đồng Phú đã tịch thu 1 cá thể 
cao cát phương đông (Anthracoceros albirostris) tại 
một quán cà phê trên địa bàn. Cá thể này sau đó đã 
được thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 18618/ENV). 
 

Cà Mau

Ngày 10/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã tịch thu 1 cá thể 
mèo rừng (Prionailurus bengalensis) bị một người 
dân nuôi nhốt trái phép trên địa bàn (Hồ sơ vụ việc 
số 17636/ENV).

Ngày 24/11/2020, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc 
gia U Minh Hạ đã kiểm tra một xe tải ra khỏi vườn 
và tịch thu 1 cá thể nai (Rusa unicolor) bị xẻ thịt có 
khối lượng 103 kg. Đối tượng vận chuyển bị phạt 
hành chính 37.500.000 đồng và thợ săn bị phạt hành 
chính 65.000.000 đồng. Thịt của cá thể trên sau đó 
đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 18269/ENV).
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Cao Bằng

Ngày 23/6/2020, Đội Kiểm soát liên ngành 389 
phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng 
và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng kiểm tra 
nhà dân và thu giữ 50 kg cá ngựa khô và 12 kg cá 
Hải long. Tang vật sau đó đã bị tiêu hủy và bốn đối 
tượng bị phạt hành chính 12.500.000 đồng (Hồ sơ 
vụ việc số 17956/ENV).

Ngày 29/11/2020, Đội kiểm lâm cơ động - Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng đã thu giữ 130 cá thể chào 
mào và 92 cá thể kim oanh mỏ đỏ (Leiothrix lutea) 
từ một đối tượng buôn bán chim hoang dã. Các cá 
thể chim này sau đó đã được thả về tự nhiên. Đối 
tượng bị xử phạt hành chính 10.000.000 đồng (Hồ 
sơ vụ việc số 18308/ENV).

Đà Nẵng
 
Thu giữ chim hồng hoàng, vượn và các loài 
ĐVHD khác tại nhà một đối tượng
Ngày 09/7/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã tịch thu 4 
cá thể hồng hoàng (Buceros bicornis), 1 cá thể niệc 
mỏ vằn (Aceros undulatus), 1 cá thể vượn đen má 
vàng (Nomascus gabriellae), và 1 cá thể gấu mèo từ 
một ngôi nhà trên địa bàn. Hai người đàn ông Trung 
Quốc thuê căn nhà này và cho biết đang nuôi hộ số 
ĐVHD cho một người khác. Các cá thể ĐVHD sau 
đó đã được chuyển đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn 
(Hồ sơ vụ việc số 16959/ENV).

Ngày 12/8/2020, sau khi nhận tin báo từ người dân, 
Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang đã kiểm tra một nhà 
dân và thu giữ 1 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus 
hermaphroditus) có khối lượng 2,2 kg đang được 
nuôi làm thú cưng. Cá thể cầy sau đó được thả về 
Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Chủ 
nuôi bị phạt hành chính 5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ 
việc số 17644/ENV).

Điện Biên
Ngày 16/3/2020, Công an huyện Điện Biên kiểm tra 
một xe máy và thu giữ 1 cá thể beo lửa (Catopuma 
temminckii) đã chết đang trên đường vận chuyển đi 
tiêu thụ. Cá thể beo lửa sau đó đã được chuyển đến 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật để bảo quản. 
Ngày 30/6/2020, đối tượng vận chuyển nhận bản án 
18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian 
thử thách là 36 tháng (Hồ sơ vụ việc số 17572/ENV).

Đắk Lắk
 
Ngày 8/7/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Phòng CSMT - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phạt 

1.250.000 đồng đối với bốn đối tượng chuyên buôn 
bán, quảng cáo số lượng lớn ĐVHD còn sống như 
cầy mực, khỉ, sóc và chim săn mồi hoặc sản phẩm 
ĐVHD như các sản phẩm chế tác từ ngà voi, ví da 
hổ, móng gấu và hổ, răng hổ trên trang Facebook 
cá nhân. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đối 
tượng gỡ bỏ đường dẫn vi phạm trên mạng xã hội 
(Hồ sơ vụ việc số 8050, 15974, 16043, 16079/ENV).

Đắk Lắk đang tích cực đối phó với những đối 
tượng buôn bán ĐVHD trực tuyến
Ngày 8/5/2020, trong một chương trình khảo sát 
nhằm giảm thiểu vi phạm về ĐVHD trên Internet, 
Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV đã phát hiện một đối 
tượng quảng cáo bán nhiều sản phẩm ĐVHD trên tài 
khoản Facebook cá nhân như nanh và vuốt hổ, cao 
hổ, ví da hổ, túi mật gấu, khúc sừng tê giác và các sản 
phẩm chế tác từ ngà voi. ENV đã xây dựng Hồ sơ đối 
tượng và chuyển giao toàn bộ thông tin, bằng chứng 
có liên quan đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột. 
Ngày 7/10/2020, đối tượng đã bị cơ quan chức năng 
triệu tập để giáo dục pháp luật và phạt 1.500.000 
đồng cho hành vi quảng cáo trái phép các sản phẩm 
từ ĐVHD. Tất cả các đường dẫn vi phạm đã được gỡ 
bỏ (Hồ sơ vụ việc số 16489/ENV).

Đối tượng buôn bán ngà voi qua mạng bị bắt
Ngày 27/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Đắk Lắk đã 
kiểm tra nhà một đối tượng chuyên quảng cáo trực 
tuyến một số lượng lớn sản phẩm ĐVHD và tịch 
thu 2,56 kg sản phẩm được chế tác từ ngà voi châu 
Phi (Loxodonta africana) và hai túi mật gấu ngựa 
(Ursus thibetanus) có khối lượng 183,87 gam. Đối 
tượng này sau đó đã bị bắt giữ (Hồ sơ vụ việc số 
14692/ENV).
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Lại một đối tượng buôn bán ngà voi qua internet 
sập bẫy tại Đắk Lắk
Ngày 27/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Đắk Lắk 
đã tịch thu hai vòng tay và mười chiếc nhẫn ngà 
voi châu Phi (Loxodonta africana) có khối lượng 
121,7 gam từ một đối tượng thường xuyên rao bán 
các sản phẩm ĐVHD trên Internet. Trước đó, ENV 
đã xây dựng hồ sơ trong đó tổng hợp thông tin về 
đối tượng và bằng chứng vi phạm để chuyển giao 
đến cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk (Hồ sơ vụ việc 
số 16215/ENV).

Ngày 03/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ ENV, 
Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã xử phạt một 
đối tượng 1.250.000 đồng cho hành vi quảng cáo 
một số lượng lớn các sản phẩm ngà voi, móng hổ, 
nanh, móng gấu trên trang Facebook cá nhân. Đối 
tượng sau đó đã gỡ bỏ tất cả các quảng cáo vi phạm 
theo yêu cầu của cơ quan công an (Hồ sơ vụ việc số 
16462/ENV).

 
Ngày 26/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 1 cá 
thể vượn từ nhà của một người dân trên địa bàn. Cá 
thể vượn này sau đó đã được chuyển đến Trung tâm 
cứu hộ linh trưởng nguy cấp tại Vườn quốc gia Cúc 
Phương (Hồ sơ vụ việc số 17585/ENV).

Ngày 23/11/2020, Công an tỉnh Đắk Lắk phối 
hợp với Công an huyện Ea H’leo kiểm tra một 
xe khách từ tỉnh Kom Tum đi Thành phố Hồ Chí 
Minh và thu giữ 151 kg ĐVHD, trong đó có 2 cá 
thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống, 1 cá thể 
cầy sống, 9 cá thể cầy chết, 2 cá thể lợn rừng chết 
(Sus scrofa), và 4 cá thể nhím đã bị xẻ thịt. Số 

ĐVHD còn sống đã được chuyển đến Vườn Quốc 
gia Chư Mom Ray. Tài xế xe khách cũng đã bị bắt 
(Hồ sơ vụ việc số 18142/ENV)

Ngày 25/11/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột 
đã tịch thu 1 cá thể tu hú châu Á (Eudynamys 
scolopaceus) và 1 cá thể đại bàng núi (Nisaetus 
cirrhatus) từ một quán cà phê. Các cá thể chim này 
sau đó đã được thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 
8926/ENV).

Đắk Nông

Ngày 03/7/2020, trong quá trình tuần tra định kỳ, 
Công an xã Long Sơn phối hợp với Hạt Kiểm 
lâm Đắk Mil đã thu giữ 1 cá thể trăn đất (Python 
molurus) còn sống đang được một thợ săn mang 
ra khỏi rừng. Đối tượng đã bị xử phạt hành chính 
10.000.000 đồng và cá thể trăn đã được thả về tự 
nhiên (Hồ sơ vụ việc số 16980/ENV).

Ngày 12/2/2020, ENV đã chuyển thông tin dấu 
hiệu vi phạm về một đối tượng chuyên rao bán 
ĐVHD trên tài khoản Facebook cá nhân mà ENV 
tiếp nhận từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ 
ĐVHD đến Công an huyện Đắk Mil. Đối tượng này 
thường quảng cáo bán móng gấu, lọ mật gấu, túi 
mật gấu, cao hổ và móng hổ. Ngày 04/11/2020, đối 
tượng này đã bị cơ quan chức năng triệu tập để giáo 
dục pháp luật và xử phạt 1.250.000 đồng về hành 
vi quảng cáo trái phép ĐVHD. Trước đó, vào năm 
2019, đối tượng đã từng bị Công an huyện Đắk Mil 
xử phạt 7.500.000 đồng sau khi bị phát hiện buôn 
bán trái phép 4 cá thể sóc đen (Ratufa bicolor) (Hồ 
sơ vụ việc số 14862/ENV).
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Góc suy ngẫm: Liệu mức phạt 1.250.000 đồng đã 
đủ sức răn đe với một đối tượng trước đó đã từng vi 
phạm về ĐVHD? Một mức phạt không thích đáng 
sẽ khiến đối tượng không ngần ngại tiếp tục các 
hành vi vi phạm về ĐVHD.

Để giảm thiểu khối lượng vi phạm phải xử lý, các 
cơ quan chức năng cần xem xét áp dụng hình phạt 
nghiêm khắc với các đối tượng vi phạm để làm 
gương răn đe và ngăn chặn tái phạm. Tỉnh Gia Lai 
đã phạt 45.000.000 đồng một số đối tượng quảng 
cáo ĐVHD trên Internet. ENV cho rằng mức xử lý 
này mới là đủ để ngăn chặn các vi phạm về ĐVHD. 

Ngày 11/11/2020, Phòng CSMT - Công an tỉnh Đắk 
Nông phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đắk Mil kiểm 
tra một nhà dân và thu giữ 1 cá thể rắn hổ chúa 
(Ophiophagus hannah) còn sống, 6 cá thể cầy đã 
chết, 8 kg cheo cheo bị lột da và 48 kg thịt lợn rừng 
đông lạnh (Sus scrofa). Cơ quan chức năng đã thả 
cá thể rắn hổ chúa về Khu bảo tồn thiên nhiên Nâm 
Nung và tiêu hủy số ĐVHD chết. Một đối tượng đã 
bị bắt và bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ 
việc số 18071/ENV).

Ngày 03/10/2018, trong chương trình khảo sát 
các vi phạm về hổ trên Internet, ENV đã phát hiện 
một đối tượng thường xuyên rao bán các sản phẩm 
ĐVHD như tiêu bản hổ, móng hổ, nanh hổ, cao hổ, 
móng gấu, chi gấu, mật gấu, móng gấu và các sản 
phẩm chế tác từ ngà voi trên trang Facebook cá 
nhân. ENV đã xây dựng Hồ sơ đối tượng và chuyển 
giao toàn bộ thông tin, bằng chứng có liên quan 
đến Công an tỉnh Đắk Nông. Ngày 23/12/2020, 
cơ quan chức năng đã kiểm tra nhà của đối tượng. 
Mặc dù không tìm thấy ĐVHD, cơ quan chức năng 
đã giáo dục pháp luật và xử phạt hành chính đối 
tượng 1.250.000 đồng vì quảng cáo trái phép các 
sản phẩm từ ĐVHD (Hồ sơ vụ việc số 13388/ENV). 

Đồng Nai
 
Ngày 14/7/2020, trong quá trình tuần tra định kỳ 
tại khu vực rừng Núi Tượng, huyện Tân Phú, lực 
lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên phát 
hiện 4 người đàn ông đang trên đường ra khỏi 
rừng và thu giữ 140 kg thịt và xương bò tót (Bos 
gaurus) giấu trong hai bao tải và hai ba lô. Phần 
còn lại của xác cá thể bò tót được tìm thấy trong 
rừng sau đó. Bốn đối tượng đã chống đối và bỏ 
trốn (Hồ sơ vụ việc số 17103/ENV).
 
Ngày 08/9/2020, sau khi nhận được thư cảnh 
báo của ENV, một nhà hàng trên địa bàn đã tự 
nguyện chuyển giao 1 cá thể rùa đớp (Chelydra 
serpentina) tới Hạt Kiểm lâm Long Thành (Hồ 
sơ vụ việc số 17153/ENV).
 
Ngày 15/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Hạt Kiểm lâm Long Thành đã tịch thu 
1 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 1 cá thể 
kỳ đà vân (Varanus bengalensis), 3 cá thể rùa 
đất lớn (Heosemys grandis) và 1 cá thể trăn đất 
(Python molurus) bị nuôi nhốt trái phép tại một 
nông trại giáo dục thực nghiệm. Các cá thể này 
tạm thời được chuyển đến Khu du lịch sinh thái 
Vườn Xoài (Hồ sơ vụ việc số 17637/ENV).
 
Ngày 30/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Hạt Kiểm lâm Tân Phú đã tịch thu 1 cá 
thể trăn đất (Python molurus) từ một trạm xăng 
dầu trên địa bàn. Cá thể trăn sau đó được chuyển 
giao đến Trung tâm cứu hộ thuộc Vườn quốc gia 
Cát Tiên (Hồ sơ vụ việc số 17684/ENV).
 
Ngày 02/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa đã 
tịch thu 3 cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) 
và 8 cá thể rùa khác từ một ngôi chùa trên địa 
bàn. Các cá thể rùa đã được chuyển giao cho 
Khu Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai 
(Hồ sơ vụ việc số 17665/ENV).

Ngày 26/11/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Công an phường Hóa An đã tịch thu 1 
cá thể rùa đất lớn (Heosemys grandis), 2 cá thể 
rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và 2 cá thể 
rùa ba gờ (Malayemys subrijuga) đang bị bán 
rong trên một cây cầu tại thành phố Biên Hòa. 
Các cá thể rùa sau đó đã được thả về Khu bảo 
tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai (Hồ sơ vụ 
việc số 18220/ENV).
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Ngày 02/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu đã tịch thu 2 cá thể 
cắt nhỏ bụng trắng (Microhierax melanoleucos) và 
2 cá thể chim ưng (Accipitriformes spp.) tại nhà của 
một đối tượng chuyên rao bán ĐVHD trên Internet. 
Đối tượng bị xử phạt hành chính 10.000.000 đồng 
và cá thể chim đã được thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ 
việc số 16210/ENV).

Ngày 17/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Hạt Kiểm lâm thành phố Biên Hòa phối 
hợp với Công an phường Tân Tiến tịch thu 3 cá 
thể rùa đất lớn (Heosemys grandis), 3 cá thể rùa 
ba gờ (Malayemys subtrijuga) và 1 cá thể rùa răng 
(Heosemys annandalii) bị bán rong trên đường (Hồ 
sơ vụ việc số 18474/ENV). 

Gia Lai

Ngày 19/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Phòng CSMT – Công an tỉnh Gia Lai đã tịch thu 02 
tiêu bản đồi mồi (Eretmochelys imbricate) từ một 
đối tượng chuyên rao bán ĐVHD trên mạng. Các 
tiêu bản này sau đó đã được chuyển giao cho Bảo 
tàng tỉnh Gia Lai (Hồ sơ vụ việc số 17312/ENV).

Hà Nam

Ngày 09/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Hà Nam đã 
tịch thu 42 cá thể chim cu pháp, 30 cá thể diệc 
xám (Ardea cinerea), 1 cá thể vạc (Nycticorax 
nycticorax), 9 cá thể cu đất, 15 cá thể le le và 80 
cá thể chim cuốc và kịch (Gallinula chloropus) từ 
một nhà hàng. Các cá thể chim sau đó đã được thả 
về tự nhiên. Chủ nhà hàng bị xử phạt hành chính 
5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 18349/ENV).

Hà Tĩnh
 
Ngày 26/7/2020, Công an huyện Can Lộc phối hợp 
với Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc kiểm tra một xe 
khách và thu giữ 2 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo 
elongata), 6 cá thể rùa ba gờ (Malayemys 
subtrijuga), 2 cá thể rùa đất Sêpôn (Cyclemys 
tcheponensis), và 1 cá thể rùa đất lớn (Heosemys 
grandis) đang được cất giấu trong khoang hành lý 
dưới xe khách cùng với 72.000 chiếc khẩu trang y 
tế. Những cá thể rùa này sau đó đã được chuyển 
giao đến Trung tâm Bảo tồn Rùa tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương. Tài xế bị phạt hành chính 10.000.000 
đồng (Hồ sơ vụ việc số 17158/ENV).
 
Ngày 31/7/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh Hà 
Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn thu 
giữ 45 cá thể dúi có khối lượng 45 kg bị vận chuyển 
trái phép trên một xe khách. 5 cá thể dúi chết đã được 
tiêu hủy, 40 cá thể dúi còn lại khá yếu và đã được bán 
với giá 1.890.000 đồng. Chủ xe bị phạt hành chính 
5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 17212/ENV).
 
Ngày 04/9/2020, Công an xã Sơn Kim 1 phối hợp 
với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo 
kiểm tra một xe máy di chuyển từ huyện Hương Sơn 
về thành phố Hà Tĩnh và thu giữ 12 kg rùa, trong 
đó có 8 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora 
galbinifrons), 6 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) 
và 1 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa). Các 
cá thể rùa sau đó đã được chuyển đến Trung tâm 
cứu hộ của Vườn Quốc gia Pù Mát. Hai đối tượng 
đã bị bắt. Ngày 28/12/2020, mỗi đối tượng bị Tòa 
án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên án 36 tháng tù 
nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 72 
tháng (Hồ sơ vụ việc số 17613/ENV).
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Ngày 21/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD, 
Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã bắt quả tang một 
đối tượng săn cò trên địa bàn. Đối tượng bị xử 
phạt hành chính 2.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 
17673/ENV).
 
Ngày 23/9/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh 
Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương 
Khê kiểm tra một xe máy và thu giữ 2 cá thể rắn 
hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) có khối 
lượng 6 kg. Hai đối tượng có liên quan đã bị bắt 
giữ, trong đó, một đối tượng là chủ sở hữu cá 
thể rắn đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngày 
30/11/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện 
Hương Khê tuyên án 12 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng. Cá 
thể rắn sau đó đã được chuyển đến Vườn Quốc 
gia Vũ Quang để thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc 
số 17732/ENV).

Ngày 13/10/2020, trong chiến dịch truy quét hoạt 
động săn bắt chim hoang dã, Phòng CSMT – Công 
an tỉnh Hà Tĩnh và Hạt Kiểm lâm Đức Thọ đã kiểm 
tra một nhà dân và thu giữ 134,2 kg chim hoang 
dã được cất giấu trong ba tủ đông, cùng 80 cá thể 
chim hoang dã khác, bao gồm vạc (Nycticorax 
nycticorax), cò bợ (Ardeola bacchus), le le (Anas 
poecilorhyncha) và chim nhát. 24 cá thể chim còn 
sống đã được thả về tự nhiên và 56 cá thể chết đã 
bị tiêu hủy cùng chim đông lạnh.

Trong đợt kiểm tra thứ hai được thực hiện cùng 
ngày, Phòng CSMT – Công an tỉnh Hà Tĩnh phối 
hợp với Công an huyện Can Lộc và Hạt Kiểm lâm 
huyện Can Lộc đã kiểm tra một nhà hàng trên địa 
bàn và thu giữ 43 kg thịt chim hoang dã của các 
loài cò bợ (Ardeola bacchus), cò, diệc, chim nhát 
cùng với 14 cá thể cò bợ (Ardeola bacchus) có 
khối lượng 7 kg đã chết. Tất cả thịt và chim đã bị 
tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 17906/17907/ENV).

Ngày 19/12/2020, trong quá trình tuần tra định kỳ, 
Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt quả tang một đối 
tượng đang sử dụng súng tự chế để săn bắn chim 
trời. Tuy không phát hiện tang vật ĐVHD bị săn bắt, 
nhưng đối tượng này đã bị xử phạt hành chính vì sử 
dụng vũ khí trái phép. Tang vật gồm súng và đạn sau 
đó đã bị tịch thu (Hồ sơ vụ việc số 18505/ENV).

Ngày 19/12/2020, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh 
phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) 
– Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra một xe khách 
và thu giữ 500 cá thể chim chào mào. Các cá thể 
chim chào mào sau đó đã được thả về Vườn Quốc 
gia Vũ Quang. Người lái xe và chủ lô chim trên, 
mỗi đối tượng bị phạt hành chính 10.000.000 đồng 
(Hồ sơ vụ việc số 18529/ENV).

Ngày 25/12/2020, Công an huyện Hương Sơn đã 
kiểm tra một xe máy và thu giữ 1 cá thể cầy đông 
lạnh. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhà 
đối tượng và thu giữ thêm ĐVHD bị đông lạnh 
bao gồm 3 cá thể lợn rừng, 3 cá thể dúi và 2 cá thể 
cầy. Số ĐVHD đông lạnh đã bị tiêu hủy, đối tượng 
bị xử phạt hành chính 15.000.000 đồng (Hồ sơ vụ 
việc số 18620/ENV).

Hải Dương

Ngày 05/8/2020, sau khi tiếp nhận hồ sơ bao gồm 
thông tin cá nhân và bằng chứng vi phạm của một 
đối tượng chuyên rao bán các sản phẩm ĐVHD 
trên Internet từ ENV, Công an huyện Tứ Kỳ đã 
xử phạt hành chính đối tượng 1.250.000 đồng cho 
hành vi quảng cáo trái phép sản phẩm ĐVHD. Tất 
cả các đường dẫn vi phạm sau đó đã bị gỡ bỏ (Hồ 
sơ vụ việc số 16483/ENV).
 
Ngày 29/10/2020, một chủ gấu tại Hải Dương đã 
tự nguyện chuyển giao 2 cá thể gấu ngựa (Ursus 
thibetanus) tới Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội sau 
nhiều nỗ lực thuyết phục của chính quyền địa phương 
và các tổ chức xã hội (Hồ sơ vụ việc số 3953/ENV).
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Hà Nội
 
Ngày 21/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Đội CSKT – Công an quận Ba Đình 
đã tịch thu 1 cá thể cu li đang bị nuôi nhốt trước 
cửa một nhà hàng trên địa bàn. Cá thể cu li sau 
đó được chuyển về Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà 
Nội (Hồ sơ vụ việc số 17419/ENV).
 
Ngày 25/9/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 
Đội CSMT – Công an quận Tây Hồ đã phát hiện 
và thu giữ 2 cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) 
được cất giấu trong thùng các-tông đang trên 
đường vận chuyển bằng xe taxi đi tiêu thụ. Các cá 
thể rái cá sau đó đã được chuyển đến Chương trình 
Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê tại Vườn quốc 
gia Cúc Phương. Một đối tượng có liên quan đã bị 
bắt giữ. Ngày 02/02/2021, đối tượng bị tuyên án 
18 tháng tù (Hồ sơ vụ việc số 17736/ENV).

Ngày 15/10/2020, một cán bộ công tác tại huyện 
Phúc Thọ - điểm nóng về nuôi nhốt gấu lớn nhất 
Việt Nam - đã chuyển giao 1 cá thể gấu ngựa 
(Ursus thibetanus) cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt 
Nam đặt tại Vườn quốc gia Tam Đảo sau hơn một 
năm ENV nỗ lực thuyết phục chủ nuôi chuyển 
giao cá thể gấu (Hồ sơ vụ việc số 2533/ENV).

Ngày 26/11/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD, 
Hạt Kiểm lâm số 1 – Chi cục Kiểm lâm thành phố 
Hà Nội đã tịch thu 2 cá thể chim cao cát phương 
Đông (Anthracoceros albirostris) được nuôi nhốt 
tại tại trụ sở của một doanh nghiệp trên địa bàn. Cá 
thể chim sau đó được chuyển đến Trung tâm cứu 
hộ ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 18170/ENV).

Ngày 15/12/2020, Đội CSKT – Công an quận Bắc 
Từ Liêm đã kiểm tra một xe máy và thu giữ 2 cá thể 
cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni) đang trên đường 
vận chuyển đi bán. Một đối tượng đã bị bắt giữ và 
cá thể cầy sau đó được chuyển đến Chương trình 
Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc số 18476/ENV).

Ngày 22/9/2020, Đội CSMT – Công an quận Long 
Biên phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy thu 
giữ 1 cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus), 1 cá 
thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) và 2 cá thể cầy 
vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) đang bị 
vận chuyển trái phép. Các cá thể còn sống sau đó 
đã được chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ ĐVHD 
Hà Nội. Đối tượng có liên quan đã bị xử phạt hành 
chính 10.000.000 đồng vì vận chuyển trái phép 
ĐVHD thuộc nhóm IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP 
(Hồ sơ vụ việc số 17959/ENV).
 
Ngày 01/10/2020, Cục CSMT – Bộ Công an phối 
hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc 
tế Nội Bài kiểm tra một lô hàng cá từ Singapore 
về và thu giữ 146 cá thể cá rồng (Scleropages 
formosus). Theo cơ quan chức năng, các cá thể cá 
rồng này có nguồn gốc từ Indonesia. Người nhận 
được ghi trên thùng hàng phủ nhận việc nhập số cá 
rồng này (Hồ sơ vụ việc số 17789/ENV).

Ảnh: Cá rồng 
Cá rồng được xếp hạng Nguy cấp trong Sách 
đỏ IUCN và được liệt kê trong Phụ lục I CITES 
nghiêm cấm buôn bán quốc tế nếu không có giấy 
phép từ cả nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.

Ngày 07/10/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 
Đội CSMT – Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ 
thành công một đối tượng và tịch thu 1 cá thể rùa 
đầu to (Platysternon megacephalum). Cá thể rùa 
sau đó được chuyển đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD 
Hà Nội. Ngày 19/5/2021, đối tượng bị Tòa án nhân 
dân quận Cầu Giấy tuyên án 12 tháng tù nhưng 
cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng 
(Hồ sơ vụ việc số 18069/ENV).
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Ngày 08/10/2020, bằng các nghiệp vụ điều tra, 
Công an huyện Đan Phượng đã phát hiện và bắt 
giữ một đối tượng, tịch thu 4 cá thể rùa Trung bộ 
(Mauremys annamensis). Đối tượng khai nhận đã 
mua rùa trên Internet. Ngày 18/3/2021, đối tượng 
bị Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng tuyên án 
15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 
thách là 30 tháng (Hồ sơ vụ việc số 18005/ENV)

Ảnh: Mauremys annamensis
Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis) là loài rùa 
nước ngọt đặc hữu chỉ phân bố tại các tỉnh miền 
Trung Việt Nam mà không thể tìm thấy tại bất cứ 
nơi nào khác trên thế giới. Loài này được liệt kê 
trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu 
tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/
NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/
NĐ-CP). Rùa Trung bộ cũng đồng thời được liệt 
kê trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP. Việc nuôi nhốt 
trái phép loài rùa này là hành vi vi phạm pháp luật 
hình sự. Loài này được xếp hạng “Cực kỳ nguy 
cấp” theo IUCN và cũng được liệt kê trong Phụ lục 
I CITES - nhóm bị cấm buôn bán quốc tế vì mục 
đích thương mại.

Lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng tại tỉnh 
Quảng Ninh, Lạng Sơn và các tỉnh biên giới phía 
Bắc cần lưu ý: Loài này cần có giấy phép CITES 
để xuất khẩu. Mặc dù vậy, số lượng lớn loài rùa này 
vẫn đang bị buôn lậu từ Việt Nam sang Trung Quốc. 
Tất cả các lô hàng này là bất hợp pháp trừ khi có 
giấy phép cho việc xuất khẩu loài Phụ lục I CITES 
và giấy phép CITES nhập khẩu từ các cơ quan có 
thẩm quyền của Trung Quốc. Các cơ quan chức 
năng cần phải tịch thu các cá thể ĐVHD không có 
giấy phép và bắt giữ, truy cứu trách nhiệm hình sự 
các đối tượng vi phạm. 

Thành phố Hồ Chí Minh
 
Ngày 17/7/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Phòng CSMT – Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã 
tịch thu 1 cá thể cầy vằn bắc (Chrotogale owstoni) còn 
non và 2 cá thể sóc từ một trung tâm thể dục. Cùng 
ngày, cá thể cầy đã được chuyển đến Thảo cầm viên 
Sài Gòn (Hồ sơ vụ việc số 16953/ENV).
 

Phạt hành chính một cửa hàng bán ngà voi ở 
Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 18/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Đội CSMT – Công an quận Gò Vấp đã tịch 
thu khoảng 487 gam sản phẩm được chế tác từ ngà 
voi và 830 gam nhựa làm giả ngà voi được bày bán 
tại một cửa hàng trang sức. Chủ cửa hàng bị phạt 
hành chính 225.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 
15579/ENV).
 
 Ngày 21/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Đội CSKT – Công an Quận 3 đã tịch thu 1 cá thể 
rùa răng (Heosemys annandalii), 1 cá thể rùa đất 
lớn (Heosemys grandis) và 2 cá thể rùa núi vàng 
(Indotestudo elongata) từ một người bán rong. Các 
cá thể rùa này đã được chuyển đến Trạm cứu hộ 
ĐVHD Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 17425/ENV).
 
Ngày 24/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Công an phường Đa Kao (Quận 1) đã tịch thu 2 cá 
thể rùa được bày bán trên đường phố. Các cá thể rùa 
này đã được chuyển giao cho Thảo Cầm Viên Sài 
Gòn sau đó (Hồ sơ vụ việc số 17426/ENV).
 
Bắt quả tang một đối tượng chuyên buôn bán tê 
tê qua Internet
Ngày 16/9/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ với 
sự hỗ trợ từ ENV, Công an quận Bình Tân đã tịch thu 
1 cá thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống có khối 
lượng 500 gam. Trước đó, cá thể tê tê này được một 
đối tượng rao bán trên Facebook với giá 3.500.000 
đồng. Cá thể tê tê đã được chuyển giao đến Thảo 
Cầm Viên Sài Gòn. Đối tượng này thường xuyên sử 
dụng các tài khoản Facebook khác nhau để quảng 
cáo bán các loài ĐVHD còn sống. Ngày 14/4/2021, 
đối tượng bị tuyên án 18 tháng tù (Hồ sơ vụ việc số 
16026/ENV). 
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Ngày 23/9/2020, sau khi tiếp nhận thông tin từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Công an quận Tân Phú đã phát hiện và tịch thu 1 cá thể 
rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) từ một đối tượng 
thường xuyên rao bán rái cá và các ĐVHD khác trên 
Facebook. Cá thể rái cá trên sau đó đã được chuyển 
đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ngày 02/4/2021, đối 
tượng bị Tòa án quận Tân Phú tuyên án 18 tháng tù 
nhưng được hưởng tù treo, thời gian thử thách là 36 
tháng (Hồ sơ vụ việc số 17586/ENV).
 
Ngày 29/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân thông qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tiếp nhận 1 cá thể 
gấu mèo được tìm thấy còn sống trong một thùng 
thực phẩm đông lạnh được nhập khẩu từ Hoa Kỳ 
hai tuần trước đó (Hồ sơ vụ việc số 17752/ENV).

Ngày 15/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
ENV, Công an Quận 11 đã tịch thu 3 cá thể rùa 
sao Ấn Độ (Geochelone elegans) và 1 cá thể rùa 
sulcata (Centrochelys sulcata) đang bị vận chuyển 
trái phép. Qua kiểm tra nhà của đối tượng, cơ quan 
chức năng đã tịch thu thêm 61 cá thể rùa sulcata 
còn sống (Centrochelys sulcata). Các cá thể rùa đều 
được chuyển giao đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Cơ 
quan chức năng đang trong quá trình định giá tang 
vật để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật 
(Hồ sơ vụ việc số 17682/ENV).

Ngày 27/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã nhận chuyển giao 
1 cá thể cáo tuyết (Vulpes lagopus) từ một phụ nữ, 
người này cho biết cá thể cáo đã tự chạy vào nhà 
mình (Hồ sơ vụ việc số 17952/ENV).

Nhà hàng quảng cáo ĐVHD bị xử phạt
Trong tháng 9/2020, Chi cục Kiểm lâm Thành phố 
Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra các nhà hàng trên 
địa bàn và xử phạt 6 cơ sở vi phạm cho hành vi quảng 
cáo trái phép ĐVHD trên thực đơn. Mức phạt dao 
động từ 1.250.000 – 2.500.000 đồng cho một vụ việc 
vi phạm. Các hành vi vi phạm bao gồm quảng cáo các 
món ăn đặc sản từ cầy, rắn, cá mặt quỷ (Scorpaenopsis 
diabolus), cua đinh (Amyda cartilaginea), dúi, le le 
(Anas poecilorhyncha), gà nước, diệc và cò. 
 
Trong năm 2020, ENV đã tiến hành khảo sát, đánh 
giá tình hình vi phạm về ĐVHD tại 346 nhà hàng và 
cơ sở kinh doanh trong chương trình giảm thiểu nhu 
cầu tiêu thụ ĐVHD tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tất 
cả các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sau đó 
đều đã được báo cáo đến Chi cục Kiểm lâm. Trong số 
các nhà hàng bị phạt có cả các cơ sở đồng thời cung 
cấp súp vi cá mập - một trong những trọng tâm của 
chiến dịch giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ của ENV (Hồ 
sơ vụ việc số 7216/11119/11878/11976/12079/14260/
ENV)

Ngày 03/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh 
đã tịch thu 2 cá thể xít (Porphyrio porphyrio), 2 cá 
thể chim cuốc và 4 cá thể sóc tại một cửa hàng bán 
hải sản. Số ĐVHD trên sau đó được chuyển giao 
đến Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 
18218/ENV).

Ngày 03/12/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ với 
sự hỗ trợ của ENV, Công an quận Phú Nhuận đã 
tịch thu 6 cá thể rái cá vuốt bé (Amblonyx cinerea) 
từ một đối tượng rao bán các cá thể rái cá trên một 
nhóm Facebook với giá 4.500.000 đồng/cá thể. Đối 
tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và các cá thể 
rái cá đã được chuyển đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. 
Ngày 15/6/2021, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận 
tuyên phạt đối tượng 6 năm tù (Hồ sơ vụ việc số 
18280/ENV).  



33BẢN TIN BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ_ SỐ 1/2021

Ngày 22/12/2020, cùng với sự hỗ trợ của ENV, 
Công an quận Tân Phú đã tịch thu 1 cá thể rái cá 
con. Sau khi tịch thu, cảnh sát đã kiểm tra cửa hàng 
xe máy nơi đối tượng làm việc và tịch thu 1 cá thể 
rái cá khác. 2 cá thể rái cá đã được chuyển đến Thảo 
Cầm Viên Sài Gòn và đối tượng đã bị bắt (Hồ sơ vụ 
việc số 16671/ENV).

Hòa Bình

Ngày 19/10/2020, Công an tỉnh Hòa Bình đã kiểm 
tra một xe ô tô và thu giữ 6 cá thể khỉ đông lạnh gồm 
2 cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và 4 cá thể 
khỉ vàng (Macaca mulatta) đang bị vận chuyển trái 
phép. Nhiều khả năng các cá thể khỉ này sẽ được sử 
dụng để nấu cao (Hồ sơ vụ việc số 18032/ENV).

Ngày 14/12/2020, Công an huyện Lương Sơn 
kiểm tra một xe máy và thu giữ 1 cá thể mèo rừng 
(Prionailurus bengalensis) đang được vận chuyển 
đi tiêu thụ. Cá thể mèo rừng đã được chuyển đến 
Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê tại 
Vườn Quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc số 
18473/ENV).

Khánh Hòa

Ngày 19/11/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Phòng CSMT – Công an tỉnh Khánh Hòa đã tịch 
thu 4 cá thể kỳ đà và 1 cá thể rùa đất lớn (Heosemys 
grandis) bị nuôi nhốt trái phép tại một quán cà phê 
trên địa bàn (Hồ sơ vụ việc số 14126/ENV) .

Kiên Giang
 
Tiêu bản đồi mồi bị thu giữ nhờ thông tin từ 
người dân
Ngày 07/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên Giang đã tịch 
thu 4 tiêu bản đồi mồi (Eretmochelys imbricata) 
từ một khách sạn trên địa bàn. Các tiêu bản này đã 
được chuyển giao đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam (Hồ sơ vụ việc số 17298/ENV).
 
Ngày 02/7/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đã tịch 
thu 1 cá thể chim săn mồi từ một người dân trên 
địa bàn. Cá thể này sau đó đã được thả về rừng địa 
phương (Hồ sơ vụ việc số 16850/ENV).

Ngày 08/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên Giang 
phối hợp với Chi cục thủy sản Kiên Giang tịch thu 
1 cá thể đồi mồi (Eretmochelys imbricata) bị nuôi 
nhốt trái phép tại một nhà hàng ở thành phố Rạch 
Giá. Cá thể rùa được thả trở lại biển ngay trong 
ngày (Hồ sơ vụ việc số 17814/ENV).

Kon Tum

Ngày 03/9/2020, Phòng CSGT – Công an tỉnh Kon 
Tum kiểm tra một xe ô tô và thu giữ 1 cá thể tê tê 
vàng (Manis pentadactyla) có khối lượng 2,7 kg và 
46 cá thể dúi mốc lớn (Rhizomys cleinosus) cùng 
9 khúc gỗ trắc. Các cá thể ĐVHD đã được chuyển 
đến Vườn quốc gia Chư Mom Ray. Do đối tượng 
bỏ trốn, vụ án đã bị tạm đình chỉ điều tra (Hồ sơ vụ 
việc số 17648/ENV).
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Ngày 07/12/2020, Phòng CSGT – Công an tỉnh 
Kon Tum phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi 
đã kiểm tra một xe taxi và thu giữ 64 kg thịt động 
vật nghi là thịt hươu. Mặc dù các đối tượng khai 
nhận là thịt hươu để phục vụ thực khách, nhưng 
kết quả giám định cho thấy đây là thịt bò (Hồ sơ 
vụ việc số 18358/ENV).

Ngày 22/12/2020, Phòng CSGT – Công an tỉnh 
Kon Tum đã kiểm tra một xe ô tô và thu giữ 313 
kg thịt lợn rừng, 2 cá thể ba ba nam bộ (Amyda 
cartilaginea) và 1 cá thể cầy đều còn sống. 2 cá 
thể ba ba nam bộ được chuyển đến Vườn quốc gia 
Chư Mom Ray, cá thể cầy sau đó đã chết và được 
tiêu hủy chung với thịt lợn rừng. Chủ hàng bị phạt 
hành chính 40.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 
18560/ENV).

Lai Châu
 
Đối tượng buôn bán cá ngựa lĩnh án 4 năm tù
Ngày 01/9/2020, trong lúc tuần tra, Công an huyện 
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra 3 xe mô 
tô, thu giữ 28 bao đựng 129 kg cá ngựa khô bao 
gồm cá ngựa chấm (Hippocampus trimaculatus) 
và cá ngựa gai (Hippocampus spinosissimus). Số 
cá ngựa khô này sau đó đã bị tiêu hủy và một đối 
tượng có liên quan đã bị bắt giữ. Ngày 03/02/2021, 
đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện Tràng Định 
tuyên phạt 4 năm tù (Hồ sơ vụ việc số 19438/ENV).

Lâm Đồng

Ngày 08/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng Bảo vệ ĐVHD của 
ENV, ENV đã xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân 
và bằng chứng vi phạm của một đối tượng đầu 
mối chuyên sử dụng một số tài khoản Facebook 
để quảng cáo bán vuốt và nanh hổ, khúc da hổ, 
móng gấu, túi mật gấu và các sản phẩm ĐVHD 
khác trên một số tài khoản Facebook. Hồ sơ của 
đối tượng đã được chuyển giao đến Công an tỉnh 
Lâm Đồng. Ngày 02/11/2020, đối tượng được Hạt 
Kiểm lâm huyện Lâm Hà giáo dục pháp luật, xử 
phạt 1.500.000 đồng về hành vi quảng cáo trái 
phép các sản phẩm từ ĐVHD và yêu cầu gỡ bỏ 
toàn bộ nội dung quảng cáo trái phép ngay sau đó 
(Hồ sơ vụ việc số 16527/ENV).

 
Ngày 28/8/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh Lâm 
Đồng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cát Tiên kiểm tra 
nhà một đối tượng chuyên buôn bán ĐVHD trên địa 
bàn và thu giữ một số ĐVHD còn sống gồm 1 cá 
thể rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), 2 cá thể kỳ đà vân 
(Varanus nebulosus), 1 cá thể kỳ đà hoa (Varanus 
salvator). Các cá thể ĐVHD đã chết và sản phẩm bị 
thu giữ bao gồm 4 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus 
hermaphroditus), 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus 
bengalensis), 1 cá thể cheo cheo (Tragulus 
javanicus), 3 cá thể cầy hương (Viverricula indica), 
6 cá thể cầy tai trắng (Arctogalidia trivirgata), 1 cá 
thể cầy vòi mốc (Paguma larvata), 2 cá thể chồn 
bạc má nam (Melogale personata), 1 cá thể cầy lỏn 
tranh (Herpestes javanicus), 5 cá thể dúi, 49 kg thịt 
lợn rừng (Sus scrofa), 7 kg thịt nhím và 2 kg thịt 
hoẵng (Muntiacus muntjak). Các cá thể sống sau đó 
đã được chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm Cát Tiên. 
Đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ (Hồ sơ vụ việc 
số 17574/ENV).
 
Ngày 02/9/2020, Đội CSKT - Công an huyện Đức 
Trọng kiểm tra một nhà dân và thu giữ 1 cá thể tê 
tê Java (Manis javanica) có khối lượng 1,9 kg, 1 cá 
thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) 
có khối lượng 2,7 kg và 2 cá thể rùa núi vàng 
(Indotestudo elongata) có khối lượng 2,6 kg bị nhốt 
trong lồng. Chủ số ĐVHD trên đã bị bắt giữ. Ngày 
26/11/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện 
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Đức Trọng tuyên phạt 200.000.000 đồng. Đối tượng 
còn bị xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng 
cho vi phạm liên quan đến các loài nhóm IIB (Hồ sơ 
vụ việc số 17597/ENV).
 
Ngày 10/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Lâm Đồng đã 
kiểm tra một nhà dân và tịch thu 1 cá thể tê tê Java 
(Manis javanica) còn sống cùng với 22,6 kg thịt các 
loài nhím, cầy và lợn rừng và 21,5 kg chân ĐVHD 
nghi là của một loài linh trưởng. Cá thể tê tê được 
chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ Vườn quốc gia 
Cát Tiên và đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ. 
Ngày 08/3/2021, Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai 
tuyên phạt đối tượng 12 tháng tù. Đối tượng kháng 
cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 24/5/2021, Tòa án 
nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử phúc 
thẩm vụ án và tuyên giữ nguyên hình phạt 12 tháng 
tù cho đối tượng. Đối tượng cũng bị xử phạt vi phạm 
hành chính số tiền 30.000.000 đồng cho vi phạm liên 
quan đến các loài động vật rừng thông thường và loài 
nhóm IIB (Hồ sơ vụ việc số 17396/ENV).
 
Ngày 15/9/2020, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát 
Tiên đã kiểm tra một xe máy và thu giữ 1 cá thể 
cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) có 
khối lượng 2,4 kg và 2 cá thể kỳ đà vân (Varanus 
nebulosus) có khối lượng 3,2 kg. Các cá thể kỳ đà 
sau đó được chuyển đến Vườn quốc gia Cát Tiên và 
cá thể cầy chết đã được tiêu hủy. Đối tượng bị xử 
phạt hành chính 295.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc 
số 17809/ENV).

Công an Lâm Đồng phát hiện và bắt giữ chi gấu 
bị buôn bán trái phép
Ngày 23/9/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ với 
sự hỗ trợ của ENV, Phòng CSMT - Công an tỉnh 
Lâm Đồng đã phát hiện và tịch thu 02 chi gấu bị 
một chủ nuôi gấu rao bán với giá 10.000.000 đồng. 
Chủ nuôi này khai nhận đã cắt chân của 1 cá thể 
gấu đã chết tại cơ sở nuôi vào tháng 2/2020. Ngày 
01/10/2020, trung tâm cứu hộ gấu của tổ chức Free 
The Bears đã tiếp nhận 2 cá thể gấu có đăng ký còn 
lại tại cơ sở của chủ nuôi gấu này. Ngày 31/5/2021, 
Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai tuyên phạt đối 
tượng 700.000.000 đồng. Chi gấu đông lạnh bị 
tuyên tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 17604/ENV).

Ngày 08/10/2020, Công an thành phố Bảo Lộc 
kiểm tra một xe khách và thu giữ một số cá thể 
ĐVHD còn sống gồm 2 cá thể tê tê Java (Manis 
javanica) có khối lượng 10 kg, 1 cá thể trăn gấm 
(Python reticulatus) có khối lượng 10,5 kg và 3 cá 
thể dúi đang bị giấu trong các hộp đóng kín. Các 
cá thể ĐVHD được chuyển đến Vườn quốc gia Cát 
Tiên (Hồ sơ vụ việc số 17820/ENV).

Lạng Sơn

Ngày 29/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân, Phòng CSKT - Công an tỉnh Lạng Sơn 
phối hợp với Hạt Kiểm lâm thành phố Lạng Sơn 
đã kiểm tra một xe máy và thu giữ 40   kg ĐVHD 
đã qua giết mổ. Kiểm tra nhà của đối tượng, lực 
lượng chức năng đã thu giữ thêm 120 kg ĐVHD bị 
giết mổ bao gồm các loài mèo rừng (Prionailurus 
bengalensis), cầy, rắn, hươu, kỳ đà và sóc. Tang vật 
sau đó đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 18698/ENV).

Lào Cai

Ngày 26/11/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai 
phối hợp với Phòng CSMT – Công an tỉnh Lào Cai 
đã kiểm tra một nhà hàng và thu giữ 8 cá thể cầy 
vòi mốc (Paguma larvata) và 4 cá thể dúi mốc lớn 
(Rhizomys pruinosus). Số ĐVHD đã được chuyển 
giao cho Trung tâm cứu hộ của Vườn quốc gia 
Hoàng Liên. Chủ nhà hàng đã bị xử phạt hành chính 
30.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 18470/ENV).

Nghệ An
 
Ngày 07/7/2020, sau khi phát hiện dấu hiệu nghi 
vấn, Phòng CSGT – Công an thành phố Vinh đã 
kiểm tra một xe buýt và thu giữ 160 kg nhím và cầy 
được vận chuyển trong 23 thùng hàng (Hồ sơ vụ 
việc số 16965/ENV).
 
Thu giữ chân gấu tại Nghệ An 
Ngày 20/8/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân, Phòng CSMT - Công an tỉnh Nghệ An phối 
hợp với Công an huyện Quế Phong kiểm tra nhà 
một đối tượng trên địa bàn và thu giữ 4 chi gấu ngựa 
(Ursus thibetanus) có khối lượng 11 kg. Một đối 
tượng đã bị bắt giữ và khai nhận mua số chi gấu từ 
một đối tượng người Lào ở khu vực biên giới Việt-
Lào. Ngày 27/11/2020, Tòa án nhân dân huyện Quế 
Phong tuyên phạt đối tượng 12 tháng tù nhưng cho 
hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng (Hồ 
sơ vụ việc số 17428/ENV).
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Ngày 31/8/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh Nghệ 
An phối hợp với Công an huyện Nam Đàn kiểm tra 
một xe ô tô và thu giữ 6 cá thể tê tê Java (Manis 
javanica) còn sống có khối lượng 23,8 kg. Những 
cá thể tê tê này sau đó đã được chuyển đến Vườn 
quốc gia Pù Mát. Đối tượng có liên quan đã bị bắt 
giữ. Ngày 11/3/2021, Tòa án nhân dân huyện Nam 
Đàn tuyên phạt đối tượng 5 năm tù (Hồ sơ vụ việc số 
17587/ENV).
 
Ngày 30/9/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, 
Hạt Kiểm lâm huyện Diễn Châu đã kiểm tra một nhà 
dân nhưng không phát hiện ĐVHD. Mặc dù vậy, đối 
tượng đã bị xử phạt hành chính 1.250.000 đồng về 
hành vi quảng cáo bán chim biết hót trên mạng xã 
hội. Tất cả các đường dẫn vi phạm sau đó đã bị xóa 
bỏ (Hồ sơ vụ việc số 17214/ENV).

Chủ nhà hàng nhận bản án 30 tháng tù treo
Ngày 09/7/2020, Phòng CSKT – Công an tỉnh Nghệ 
An thu giữ 3 cá thể beo lửa (Catopuma temminckii) 
có khối lượng 38 kg tại một nhà hàng ở thị trấn Anh 
Sơn và bắt giữ chủ nhà hàng. Ngày 28/10/2020, đối 
tượng này bị Tòa án thị xã Anh Sơn tuyên phạt 30 
tháng tù. Đối tượng sau đó đã kháng cáo xin giảm 
nhẹ hình phạt. Ngày 29/3/2021, Tòa án nhân dân 
tỉnh Nghệ An chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ của 
đối tượng và tuyên án 30 tháng tù nhưng cho hưởng 
án treo, thời gian thử thách là 60 tháng (Hồ sơ vụ 
việc số 18097/ENV).

Ngày 07/10/2020, Công an huyện Anh Sơn phối hợp 
với lực lượng CSGT kiểm tra một xe máy và thu 
giữ 2 cá thể khỉ đông lạnh. Qua kiểm tra nhà đối 
tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 6 cá thể 
khỉ đã chết, 1 bộ xương sơn dương (Naemorhedus 
milneedwardsii), 1 cá thể kỳ đà hoa (Varanus 
salvator) còn sống, 3 cá thể rùa núi viền (Manouria 
impressa) và 80 lọ mật bò và mật cầy (Hồ sơ vụ việc 
số 17810/ENV).

Ngày 14/10/2020, Công an huyện Con Cuông đã 
kiểm tra một xe ô tô bán tải và thu giữ một số ĐVHD 
đã chết gồm 2 cá thể nhím, 4 cá thể cầy vòi mốc 
(Paguma larvata) và 2 cá thể mèo rừng (Prionailurus 
bengalensis). Đối tượng khai nhận vừa mua số 
ĐVHD này từ một thợ săn và đang trên đường vận 
chuyển đi tiêu thụ. Số ĐVHD sau đó đã bị tiêu hủy 
và đối tượng bị xử phạt hành chính 20.000.000 đồng 
(Hồ sơ vụ việc số 17894/ENV).

Ngày 14/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ người 
dân, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Quế Phong 
phối hợp với Công an xã Tri Lễ đã kiểm tra một nhà 
dân và thu giữ 6 cá thể rùa đầu to (Platysternum 
megacephalum) còn sống. Đối tượng có liên quan đã 
bị bắt giữ và số rùa sau đó được chuyển đến Vườn 
quốc gia Cúc Phương. Ngày 15/01/2021, Tòa án 
nhân dân huyện Quế Phong tuyên phạt đối tượng 
24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 
thách là 48 tháng (Hồ sơ vụ việc số 18075/ENV).

Ngày 18/11/2020, Công an xã Tà Cạ (huyện Kỳ 
Sơn) bắt giữ 80 cá thể chim chào mào còn sống từ 
một người bán rong. Số chim này sau đó đã được 
thả về tự nhiên và đối tượng có liên quan bị xử phạt 
hành chính 5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 18207/
ENV).

Ngày 22/11/2020, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Khe 
Bu thuộc Vườn quốc gia Pù Mát bắt quả tang hai đối 
tượng đang vận chuyển trái phép 1 cá thể sơn dương 
(Naemorhedus milneedwardsii) có khối lượng 50 kg 
ra khỏi vườn. Hai đối tượng đã bị bắt giữ và đang 
bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ việc số 
18232/ENV).

Ngày 21/12/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ với 
sự hỗ trợ của ENV, Công an quận Nam Từ Liêm đã 
tịch thu 130 lọ mật gấu ngựa (Ursus thibetanus) từ 
một đối tượng chuyên quảng cáo bán mật gấu trên 
Internet. Đối tượng quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh 
Nghệ An – là một điểm nóng về buôn bán ĐVHD 
trái phép - đã lập ra hai trang thông tin điện tử để rao 
bán mật gấu và túi mật gấu. Vụ án đang trong quá 
trình điều tra. Đối tượng đã bị bắt và truy cứu trách 
nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ việc số 5675/ENV).

Ngày 23/12/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh 
Nghệ An phối hợp với Công an huyện Diễn Châu 
đã tịch thu 1 cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus) có 
khối lượng 200 kg bị nuôi, nhốt trái phép tại nhà 
một người dân trên địa bàn huyện Diễn Châu. Cá thể 
gấu sau đó đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ 
ĐVHD Hà Nội. Một đối tượng đã bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ việc số 18553/ENV).
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Ninh Bình

Ngày 07/10/2020, Công an huyện Yên Mô đã 
kiểm tra nhà một người dân và thu giữ một hộp sọ 
bò tót (Bos gaurus). Hai đối tượng có liên quan đã 
bị bắt và tang vật đã bị tiêu hủy. Ngày 26/11/2020, 
Tòa án nhân dân huyện Yên Mô tuyên phạt một 
đối tượng 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 
thời gian thử thách là 30 tháng. Đối tượng còn lại 
nhận bản án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 
thời gian thử thách là 24 tháng (Hồ sơ vụ việc số 
18730/ENV)

Ngày 23/12/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân thông qua Đường dây nóng bảo vệ 
ĐVHD của ENV, Công an tỉnh Ninh Bình phối 
hợp với Công an huyện Kim Sơn đã tịch thu 1 cá 
thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) và 5 cá thể sóc 
mun (Callosciurus finlaysonii) tại nhà của một đối 
tượng chuyên bán ĐVHD trên Internet. Trước đó, 
cá thể rái cá đã được rao bán với giá 5.000.000 
đồng. Số ĐVHD trên đã được chuyển giao cho 
Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê 
tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc số 
18260/ENV).
 

Ngày 06/12/2020, Phòng CSGT – Công an tỉnh 
Ninh Bình đã kiểm tra một xe khách và thu giữ 6 
cá thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống và 2 
cá thể sơn dương (Capricornis sumatraensis) đã 
chết. Các cá thể tê tê còn sống đã được chuyển 
giao cho Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và 
Tê tê tại Vườn Quốc gia Cúc Phương và các cá thể 
sơn dương chết đã bị tiêu hủy. Vụ án đã tạm đình 
chỉ điều tra do chưa tìm được chủ sở hữu của số 
ĐVHD trên (Hồ sơ vụ việc số 18291/ENV).

Ninh Thuận

Ngày 10/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận phối 
hợp với cơ quan công an đã tịch thu 2 cá thể khỉ 
vàng (Macaca mulatta) và 1 cá thể diều hoa miến 
điện (Spilornis cheela) từ một trang trại du lịch 
sinh thái. Các cá thể ĐVHD đã được chuyển đến 
Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa (Hồ sơ vụ việc 
số 17782/ENV).

Lưu ý: Sự phát triển các “trang trại du lịch sinh 
thái” tiếp tục là một vấn đề nan giải tại nhiều địa 
phương. Các cơ sở này thường không có chuyên 
môn để chăm sóc động vật được nuôi nhốt và 
trong hầu hết các trường hợp đều thu mua ĐVHD 
bất hợp pháp. Để thành lập và vận hành một vườn 
động vật đúng nghĩa đòi hỏi sự đầu tư và chuyên 
môn đáng kể. Những điều kiện tiên quyết để nuôi 
ĐVHD như yêu cần quản lý và chăm sóc phù hợp, 
chuyên môn về thú y, chế độ ăn uống phù hợp và 
đầy đủ, kiến thức về sinh thái loài đều vượt quá 
khả năng của hầu hết các chủ nuôi. Việc duy trì 
những điều kiện này cũng khá tốn kém. Chỉ các 
vườn thú và các cơ sở lớn có nguồn lực và chuyên 
môn phù hợp mới nên nuôi nhốt ĐVHD. Đây là 
công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp mà không phải 
ai cũng làm được. Cần có các biện pháp để đảm 
bảo các “trang trại du lịch sinh thái” chỉ nên được 
đăng ký hoạt động nếu ĐVHD có nguồn gốc hợp 
pháp và chủ cơ sở có thể chứng minh được năng 
lực, nguồn lực và chuyên môn để nuôi giữ ĐVHD.

Phú Thọ

Ngày 03/11/2020, 2 cá thể gấu ngựa (Ursus 
thibetanus) đã được tự nguyện chuyển giao đến 
Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam. Sau những nỗ 
lực từ ENV, chủ nuôi đã đồng ý tự nguyện giao 
nộp cá thể gấu đã được đăng ký (Hồ sơ vụ việc số 
9848/ENV).

Phú Yên
Ngày 02/10/2020, Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh 
Phú Yên phối hợp với Đội quản lý thị trường số 3 
kiểm tra một xe máy và thu giữ 2 cá thể cầy và 1 cá 
thể rắn ráo trâu (Ptyas mucosus) đang bị vận chuyển 
trái phép về một cơ sở nuôi. Sau đó, cơ quan công 
an đã kiểm tra cơ sở nuôi và thu giữ 18 cá thể rắn hổ 
chúa (Ophiophagus hannah), 1 cá thể khỉ đuôi dài 
(Macaca fascicularis), 11 cá thể rùa sa nhân (Cuora 
mouhotii), 2 cá thể cầy và 7 cá thể don bị nuôi nhốt 
trái phép (Hồ sơ vụ việc số 17840/ENV).
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Quảng Bình

Ngày 21/12/2020, Công an thành phố Cẩm Phả 
đã kiểm tra một xe khách và thu giữ 2 cá thể 
mèo rừng (Prionailurus bengalensis) trong đó 
1 cá thể đã chết, 1 cá thể chồn bạc má còn sống 
và 1 cá thể cầy còn sống. Các cá thể này sau đó 
đều đã chết và được tiêu hủy. Tài xế bị xử phạt 
hành chính 20.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 
18573/ENV).
 
Quảng Ngãi

Ngày 24/9/2020, Công an thị trấn Đức Phổ đã 
kiểm tra một xe tải và thu giữ 8 cá thể khỉ vàng 
(Macaca mulatta). Các cá thể khỉ sau đó đã 
được thả về tự nhiên và đối tượng bị xử phạt 
hành chính 20.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 
17761/ENV).

Quảng Ninh

Ngày 16/11/2020, Phòng CSGT – Công an tỉnh 
Quảng Ninh đã kiểm tra một xe khách và thu 
giữ 27 cá thể rùa ngoại lai, trong đó có 117 cá 
thể rùa tai đỏ (Trachemys scripta elegans), 30 cá 
thể rùa sơn (Chrysemys picta), 60 cá thể rùa bản 
đồ (Graptemys sp.). Tài xế xe khách đã bị phạt 
hành chính 10.000.000 đồng, toàn bộ số tang vật 
đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 18131/ENV).

Quảng Trị

Ngày 26/12/2020, Công an huyện Cam Lộ 
đã phát hiện và thu giữ 1 cá thể tê tê Java 
(Manis javanica) và 3 cá thể cầy vòi hương 
(Paradoxurus hermaphroditus). Số ĐVHD sau 
đó đã được chuyển giao cho Chương trình Bảo 
tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc số 18804/ENV).

Sơn La
 
Ngày 12/7/2020, Đội tuần tra Đồn Biên phòng 
Mường Lạn phát hiện 1 cá thể vượn đen má trắng 
(Nomascus leucogenys) bị dính bẫy thợ săn và bị 
thương ở cánh tay (nhiều khả năng là do bẫy) 
gần biên giới Việt-Lào. Việc cá thể vượn sau đó 
được giải cứu và chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm 
Sốp Cộp đã thu hút sự quan tâm và phản ánh của 
các cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, cơ quan 
chức năng không phát hiện được đối tượng thợ 
săn (Hồ sơ vụ việc số 17115/ENV).
 

Tây Ninh

Ngày 23/12/2020, bằng các biện pháp nghiệp 
vụ với sự hỗ trợ từ ENV, Phòng CSMT – Công 
an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Gò Dầu đã 
kiểm tra một nhà dân và tịch thu 39 tiêu bản đồi 
mồi (Eretmochelys imbricata) được cất giữ trong 
các thùng các-tông và 3,8 tấn nội tạng động vật 
không rõ nguồn gốc. Đối tượng đã bị bắt giữ khi 
đang chuẩn bị vận chuyển số tiêu bản rùa biển 
đi tiêu thụ. Các cơ quan chức năng đã xác định 
số ĐVHD này là của một đối tượng khác chuyên 
rao bán vảy tê tê, sừng tê giác, ngà voi và các sản 
phẩm từ hổ trên WeChat. Đối tượng này sau đó 
đã bị bắt giữ. Ngày 18/6/2021, Tòa án nhân dân 
huyện Gò Dầu tuyên phạt đối tượng chủ mưu 12 
năm tù. Đối tượng đồng phạm nhận mức án 10 
năm tù. Số tiêu bản đồi mồi sẽ được chuyển giao 
cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (Hồ sơ vụ 
việc số 16891/ENV).

Thái Bình

Ngày 02/11/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái 
Bình đã tịch thu 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus 
bengalensis) từ một người đàn ông khai nhận đã 
mua từ một đối tượng không rõ danh tính. Cá thể 
mèo rừng sau đó đã được chuyển đến Trung tâm 
cứu hộ của Vườn quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ 
việc số 18210/ENV).
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Thái Nguyên

Ngày 10/11/2020, sau khi nhận được tin báo từ 
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã tịch 
thu 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) 
từ một thợ săn trên địa bàn. Cá thể mèo rừng sau 
đó đã được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ 
ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 18054/ENV).

Thanh Hóa

Ngày 20/01/2020, ENV nhận được tin báo từ người 
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV 
về một đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook 
để rao bán các sản phẩm ngà voi và sừng tê giác. 
ENV đã xây dựng hồ sơ bao gồm thông tin cá 
nhân và các bằng chứng vi phạm của đối tượng để 
chuyển giao đến Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 
16/10/2020, Công an thành phố Thanh Hóa đã yêu 
cầu đối tượng trình diện, giáo dục pháp luật và xử 
phạt hành chính 1.250.000 đồng cho hành vi quảng 
cáo trái phép các sản phẩm từ ĐVHD (Hồ sơ vụ 
việc số 15800/ENV).

Ngày 22/12/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp 
với Công an thị xã Bỉm Sơn kiểm tra một xe khách 
và thu giữ 3 cá thể tê tê java (Manis javanica). Đối 
tượng khai nhận được thuê vận chuyển số tê tê trên 
từ Thừa Thiên Huế ra một bến xe ở Hà Nội. Các cá 
thể tê tê sau đó được chuyển giao đến Chương trình 
Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và Tê tê tại Vườn Quốc gia 
Cúc Phương. Vụ việc đã bị tạm đình chỉ giải quyết 
tin báo do không tìm ra chủ sở hữu của số ĐVHD 
trên (Hồ sơ vụ việc số 18545/ENV).

Vĩnh Long

Ngày 15/10/2020, sau khi nhận được tin báo từ ENV, 
Phòng CSMT – Công an tỉnh Vĩnh Long đã  tịch 
thu 02 tiêu bản đồi mồi (Eretmochelys imbricata) từ 
một khách sạn trên địa bàn. Các tiêu bản này sau đó 
đã được chuyển giao đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam (Hồ sơ vụ việc số 16873/ENV).

Vĩnh Phúc

Ngày 29/11/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh 
Vĩnh Phúc đã kiểm tra một xe máy và thu giữ 1 cá 
thể sơn dương (Naemorhedus milneedwardsii) đã 
chết có khối lượng 44 kg được đóng trong thùng 
xốp. Người bán, người vận chuyển và người mua 
đều bị bắt giữ (Hồ sơ vụ việc số 18253/ENV).

Ngày 07/12/2020, Phòng CSKT – Công an thành 
phố Vĩnh Yên đã kiểm tra một nhà hàng, thu giữ 41 
cá thể chim dẽ giun và diệc bị làm hỏng mắt. Số cá 
thể này sau đó đã bị tiêu hủy và chủ nhà hàng đã bị 
xử phạt hành chính 10.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc 
số 18296/ENV).
  
Yên Bái
 
Ngày 19/7/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái 
đã chuyển giao 2 cá thể gấu ngựa con (Ursus 
thibetanus) đến Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam 
đặt tại Vườn quốc gia Tam Đảo. Các cá thể gấu này 
được khai nhận mua từ một đối tượng chuyên buôn 
bán ĐVHD với mức giá gần 100.000.000 đồng. 
Chủ nuôi cho biết định nuôi gấu để làm cảnh nhưng 
đã được hàng xóm thuyết phục chuyển giao (Hồ sơ 
vụ việc số 17297/ENV).

Ngày 15/10/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh 
Yên Bái đã kiểm tra một nhà dân và tịch thu 2 cá 
thể kỳ đà hoa (Varanus salvator) còn sống đang 
được bán cho khách hàng. Qua kiểm tra, lực lượng 
chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 2 cá thể 
rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah) còn sống và 
1 cá thể sóc bay trâu (Petaurista petaurista) đã 
chết. Các cá thể này sau đó được chuyển giao cho 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Cơ quan 
chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối tượng có liên quan (Hồ sơ vụ 
việc số 17911/ENV).



40 BẢN TIN BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ_ SỐ 1/2021

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:

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.

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.

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.
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