
Trang 1

Mọi việc bắt đầu vào năm 1996 khi 
doanh nghiệp Thanh Cảnh ở Bình 
Dương mua 6 cá thể hổ trái phép. 
Cũng như bây giờ, luật pháp tại 
thời điểm đó quy định rõ rằng nuôi 
nhốt động vật hoang dã (ĐVHD) là 
trái phép nếu không có giấy chứng 
nhận nguồn gốc hợp pháp. Tuy 
nhiên, việc thực thi luật pháp vào 
thời đó không đủ cương quyết và 
cứng rắn, nên 10 năm sau, vào 
năm 2006, doanh nghiệp này đã 
mua thêm hơn 100 ĐVHD, trong 
đó bao gồm nhiều loài linh trưởng 
nguy cấp, khoảng 60 cá thể gấu, 
cùng nhiều loài khác. Theo các cơ 
quan chức năng thì rất nhiều trong 
số đó không có giấy phép hợp lệ.

Đồng thời với việc mua hổ từ bên ngoài vào, một 
chương trình nhân giống bí mật đã được phát triển 
và cho ra đời thêm nhiều cá thể hổ khác. Các cơ 
quan chức năng nghi ngờ rằng chúng đã được đem 
đi bán. Thực tế, vào năm 2007, các cán bộ điều tra 
của ENV đã ghi nhận một cá thể hổ con ở Thanh 
Cảnh trong khi chủ doanh nghiệp này khẳng định 
rằng không có cá thể hổ nào được sinh ra tại thời 
điểm đó.

Cũng trong năm 2007, hoạt động nuôi nhốt hổ 
của các cơ sở tư nhân đã gây sự chú ý trên cả 
nước. Nhưng do thiếu cơ sở vật chất để thu giữ 
những cá thể hổ trái phép, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn đã quyết định cho phép 
đăng ký các cá thể hổ ở 6 cơ sở tư nhân. Dù 
được cho phép nuôi, nhưng các cơ sở này không 
được phép mua bán hổ hay các sản phẩm của hổ 
vì mục đích thương mại.

Tuy nhiên, cũng giống như năm 1996 với các 
quy định nhằm bảo vệ hổ khỏi bị đưa vào trang 
trại, việc thực thi luật pháp vẫn gặp khó khăn 
tại một số tỉnh. Đáng chú ý, một số cá thể hổ 
đã chết và “mất tích” tại một số trang trại hoặc 
việc tiêu hủy chúng được thực hiện một cách 
đáng ngờ mà không có sự xác nhận của các cơ 
quan chức năng địa phương. Một chủ trang trại 
ở Thanh Hóa giữ hổ đông lạnh trong trang trại 
của mình và muốn được phép bán chúng để 
bù đắp cho chi phí trông nom các con vật trái 
phép của ông ta. Một cơ sở kinh doanh khác có 
liên quan tới một vụ bán trái phép hổ con cho 
hai cơ sở khác. Những vụ việc này và nhiều 
vụ việc khác cho thấy có một lỗ hổng lớn hơn 
trong  các quy định về cấm buôn bán hổ vì mục 
đích thương mại từ các cơ sở có đăng ký tại 
Việt Nam.

Hãy tước quyền nuôi hổ của đối tượng vi phạm!

Ảnh: ENV  
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Trang 2

Thực tế, tại Thanh Cảnh, người chủ và con trai 
của ông ta đã bị kết án vào tháng 3/2011 vì bán 6 
cá thể hổ trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến 
năm 2006, mà hầu hết là đến từ trang trại “bảo 
tồn” của ông ta. Kết quả là ông ta nhận 3 năm tù 
treo trong khi con trai ông ta phải vào tù 2 năm.

Với bản án do tòa án Bình Dương đưa ra, giờ 
đây doanh nghiệp Thanh Cảnh cần bị tước quyền 
nuôi hổ và bất cứ loài ĐVHD nào khác. Đã đến 
lúc 6 con hổ còn lại của Thanh Cảnh phải được 
chuyển giao cho một đơn vị hợp pháp của nhà 
nước để chúng được quản lý theo đúng quy định 
của pháp luật.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cần 
mạnh tay hành động trong vụ việc này: Tịch thu 
tất cả các cá thể hổ còn lại tại cơ sở Thanh Cảnh. 
Đây cũng là thông điệp cảnh báo tới các cơ sở 
khác trong địa bàn tỉnh, mà chính các cơ sở này 
cũng đang trong diện bị tình nghi có liên quan tới 
các hoạt động phi pháp, rằng cách duy nhất để 

họ được tiếp tục nuôi hổ là tuân thủ triệt để luật pháp. Các cơ quan chức năng Thanh Hóa cũng cần 
làm như vậy, chấm dứt việc “bảo vệ” chủ trang trại địa phương và tịch thu tất cả các cá thể hổ tại đây, 
kể cả hai cá thể hổ chết đang được bảo quản đông lạnh. 

Tháng 11/2010 vừa qua, Việt Nam đã cùng các nước tham gia cam kết chấm dứt nạn buôn bán hổ xuyên 
biên giới. Tuy nhiên, Việt Nam ngày càng trở thành thị trường lớn về tiêu thụ cao hổ, Việt Nam không 
chỉ cần có trách nhiệm với chính mình mà còn cần thể hiện sự cam kết của mình với các nước khác 
trong việc đấu tranh chống nạn buôn bán hổ. Điều này đòi hỏi các biện pháp cấp bách và triệt để bảo vệ 
chúng trong môi trường sống tự nhiên. Trong mọi trường hợp, cần phải phá vỡ đường dây buôn bán hổ 
từ các trang trại và chặn đứng sự gia tăng các hình thức buôn bán và gây nuôi hổ vì mục đích thương 
mại tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cần thắt chặt quản lý ở biên giới, hợp tác với các cơ quan hành pháp ở 
các nước láng giềng và trong khu vực để loại bỏ và đập tan các mạng lưới  buôn bán hổ xuyên quốc gia 
đang tuồn hổ vào Việt Nam.

Hãy bắt đầu ngay bằng việc tịch thu các cá thể hổ từ tay các đối tượng vi phạm  để cho những chủ trang 
trại hổ, những kẻ buôn bán hổ và cả thế giới biết rằng chúng ta không hề khoan nhượng!

Cá thể hổ con tại Khu Du lịch Sinh thái Thanh Cảnh được 
cán bộ điều tra của ENV phát hiện vào năm 2007, trong khi 
chủ doanh nghiệp này khẳng định không có cá thể hổ nào 
được sinh ra tại thời điểm đó. 

Ảnh: ATP  

Tố cáo về hành vi nhận hối lộ
Neáu thaáy cô quan chöùc naêng naøo nhaän tieàn hay quaø hoái loä töø nhöõng ngöôøi buoân baùn ÑVHD hoaëc nuoâi 
giöõ ÑVHD traùi pheùp, ngöôøi daân coù theå toá giaùc vôùi Ban Chæ ñaïo Phoøng, Choáng Tham nhuõng Quoác gia 

theo soá ñieän thoaïi
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Trang 3

Cộng đồng tham gia tích cực trong việc ngăn 
chặn các vi phạm về ĐVHD 
Cộng đồng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn nạn săn bắt và buôn bán 
ĐVHD trái phép. Các cơ quan chức năng sẽ khó có thể thành công nếu không có sự tham gia hỗ 
trợ của cộng đồng. 

ENV muốn gửi lời cảm ơn tới 
hơn 3.000 tình nguyện viên trong 
Mạng lưới Bảo vệ ĐVHD hoạt 
động trên 32 tỉnh, thành, những 
người sẵn sàng dành thời gian và 
công sức của mình kiểm tra, giám 
sát các địa điểm kinh doanh, nhà 
hàng, các khu chợ và các cơ sở 
tiêu thụ ĐVHD khác nhằm đảm 
bảo việc tuân thủ pháp luật của 
các cơ sở đó. Bên cạnh đó, ENV 
còn nhận được sự đóng góp 
không ngừng từ phía người dân 
trong việc thông báo các vi phạm, 
hỗ trợ đánh giá mức độ hiệu quả 
trong việc xử lí các vi phạm của 
cơ quan chức năng khi được 
thông báo về các vụ việc. 

ENV cũng đang phát triển một hệ thống đánh giá mới để công chúng có thể đưa ra các nhận định 
và đánh giá trực tiếp của mình đối với việc xử lý vi phạm liên quan tới ĐVHD của các cơ quan chức 
năng tại địa phương mình. Hệ thống này đang được thử nghiệm tại khu vực miền Trung. Sự gia 
nhập và phát triển không ngừng của Mạng lưới Bảo vệ ĐVHD góp phần thúc đẩy sự minh bạch 
trong việc thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD. Đó là một nhân tố quan trọng cho sự thành công 
lâu dài của những nỗ lực bảo vệ các loài ĐVHD ở Việt Nam.

Theo kế hoạch tới cuối năm, chương trình tuyển mộ, tập huấn tình nguyện viên vẫn tiếp tục được 
thực hiện tại một số địa phương và thành lập các câu lạc bộ tại đây.

Cám ơn tất cả các quý vị và các bạn, những người đã, đang và sẽ tiếp tục chung tay bảo vệ các 
loài ĐVHD ở Việt Nam!

Rất nhiều bạn trẻ từ Bắc tới Nam đã tham gia vào Mạng lưới Tình nguyện viên 
bảo vệ ĐHVD của ENV với 9 câu lạc bộ tại 9 thành phố. 

Ảnh: ENV

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

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

1800 1522



Trang 4

Gây nuôi ĐVHD tốt cho sinh kế địa phương?

Hỏi: Có vẻ như gây nuôi ĐVHD đem lại lợi ích lớn cho rất nhiều người và có vẻ như những người phản đối 
gây nuôi ĐVHD đã đặt sự sống còn của ĐVHD lên trên quyền lợi kinh tế của con người. Tại sao chúng ta 
không thể cùng một lúc kết hợp gây nuôi ĐVHD vì cuộc sống của con người, đồng thời vẫn bảo vệ được 
chúng trong tự nhiên?

Trả lời: Quả thật, sẽ không có nhiều người phản 
đối việc gây nuôi ĐVHD nếu như việc làm này có 
thể cân bằng nhu cầu của con người và sự sống 
của các loài trong tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi 
phản đối bất cứ hoạt động nào dẫn đến sự biến 
mất của loài ĐVHD đó trong tự nhiên, hoặc khiến 
cho hoạt động thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD trở 
nên phức tạp hơn, gây khó khăn cho lực lượng 
kiểm lâm và cảnh sát môi trường.

Chúng ta đều biết, một số loài có đặc tính về sinh 
sản, sinh thái, sinh trưởng và khả năng sinh lợi có 
thể phù hợp với hoạt động gây nuôi. Nhưng trước 
khi đưa ra một quyết định có tính chất sống còn 
đối với một loài ĐVHD thì cần phải suy xét một 
cách kỹ lưỡng nhằm đưa ra được biện pháp hiệu 
quả để bảo vệ quần thể loài đó trong tự nhiên khi 
mà việc buôn bán thương mại loài đó được cấp 
phép.

Làm thế nào để các cơ quan chức năng phân biệt 
được đâu là ĐVHD và sản phẩm ĐVHD hợp pháp 
và không hợp pháp? Làm thế nào để kiểm soát 
được các trang trại gây nuôi để tránh việc “nhập 

lậu”? Chuyện gì sẽ xảy ra đối với sự sinh tồn của ĐVHD trong tự nhiên khi mà nhu cầu về sản phẩm từ ĐVHD 
gia tăng? Nếu các loài ĐVHD này được bảo vệ trong trong các vườn quốc gia và khu bảo tồn để đảm bảo 
rằng chúng mãi là một phần của thế giới tự nhiên thì bảo vệ chúng như thế nào là hiệu quả? Liệu gây nuôi 
và bảo vệ chúng trong tự nhiên có thể diễn ra đồng thời với bối cảnh Việt Nam hiện nay? Đây là những câu 
hỏi cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đơn giản rằng điều đó tốt vì mang lại lợi ích kinh 
tế cho người dân địa phương.

Có rất nhiều cách khác nhau để cải thiện mức sống cho người dân địa phương nhưng sự sống còn của 
các loài ĐVHD trong tự nhiên lại rất mong manh và không có nhiều lựa chọn. Trách nhiệm của chúng ta 
là phải tìm ra được một biện pháp có thể đảm bảo được cả lợi ích kinh tế cho con người lẫn bảo tồn các 
loài ĐVHD.

Sự phát triển các trang trại gấu đã xóa sổ những cá thế gấu 
cuối cùng của Việt Nam trong tự nhiên. 

Ảnh: ENV

Tất cả các loài động vật đều quan trọng! 
Nếu muốn, bản thân bạn cũng có thể cứu được một loài khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Tư vấn thực thi pháp luật



Trang 5

Quảng Ninh vẫn là điểm đến quen thuộc của khách du lịch trang trại gấu

Hỏi: Tôi được biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản cấm việc tổ chức các tour du lịch 
tới thăm quan các địa điểm nuôi nhốt, và chích hút mật gấu. Tuy nhiên, gần đây tôi vẫn thấy một số trại 
gấu ở Quảng Ninh vẫn đang đón tiếp khách du lịch Hàn Quốc vào thăm trang trại của họ. Đây không chỉ là 
hình thức kinh doanh bất hợp pháp mà còn là một điều đáng xấu hổ cho hình ảnh của đất nước. Có phải 
các chủ trang trại gấu đang đi ngược lai các quy định của luật pháp?  

Trả lời: Một loạt các cuộc điều tra khảo sát của ENV gần đây cho thấy, 3 trên tổng số 7 cơ sở có hình thức 
du lịch trại gấu vẫn còn đang hoạt động tại Quảng Ninh. Hai trong số 3 cơ sở trên được cho là do cùng một 
chủ điều hành. Qua giám sát, chúng tôi vẫn thấy một lượng khách du lịch ra vào các trang trại này mặc dù 
không thường xuyên như trước khi công văn trên được ban hành. 

Chúng tôi phải công nhận rằng những hoạt động như trên, hiện đang tiếp diễn tại một trong những điểm 
du lịch hấp dẫn nhất ở nước ta như ở Quảng Ninh, là một điều đáng xấu hổ. ENV đang đưa những vấn đề 
này tới cơ quan chức năng đồng thời vẫn sẽ tiếp tục giám sát các cơ sở vi phạm đó bên cạnh việc khuyến 
khích cơ quan chức năng địa phương có những hành động để xóa bỏ hình thức du lịch các trang trại gấu 
ở các cơ sở trên. 

Góc thư giãn...

Vượt nhiều cây số để được… xích trở lại  

Một cá thể khỉ bị nuôi nhốt trong một quán café giữa 
trung tâm một tỉnh miền Trung. Lực lượng chức năng 
đã gặp rất nhiều khó khăn để tịch thu cá thể khỉ này 
từ chủ quán, ngay cả khi nó bị buôn bán và sở hữu 
bất hợp pháp. Sau nhiều tháng thuyết phục, cuối 
cùng thì cá thể khỉ đã bị tịch thu và được thả về môi 
trường sống tự nhiên cách đấy nhiều cây số. Nhưng 
một tuần sau đó, người ta lại nhìn thấy nó bị xích tại 
chính quán café kia. Người chủ quán giải thích rằng 
cá thể khỉ đã nhớ nhà và có thể sau khi thả, nó đã đi 
bộ nhiều cây số qua những cánh đồng, bơi qua hai 
con sông và “có thể đã bắt chuyến xe buýt số 5” để 
quay trở lại nơi mà nó đã “gắn bó” khá lâu. Có vẻ 
như cá thể khỉ này rất muốn được xích lại vào cái cây 
trước quán café... 

Ảnh: Người cung cấp tin

Tư vấn thực thi pháp luật



Trang 6

HÀ NỘI

Đầu tháng 8, lực lượng Kiểm lâm thành phố 
Hà Nội đã thu giữ một cá thể khỉ vàng (Macaca 
mulatta) tại Làng trẻ em SOS và chuyển giao cho 
Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Sóc Sơn chăm sóc. Vụ 
việc này do một người dân thông báo đến đường 
dây nóng 1800 1522 một tháng trước (Hồ sơ lưu 
trữ số 3529/ENV).

Ngày 15/9, đội Cảnh sát Phòng chống Tội phạm 
về Môi trường đã bắt giữ hai đối tượng vận 
chuyển trái phép hai cá thể rắn hổ mang chúa 
(Ophiophagus hannah) và hai cá thể gà lôi. Các 
đối tượng cho biết đã mua những cá thể này từ 
Lạng Sơn và định đem bán ở Hà Nội kiếm lời. 
Được biết hai đối tượng này đang chờ khởi tố (Hồ 
sơ lưu trữ số 3688/ENV).

QUẢNG TRỊ

Ngày 23/8, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị 
đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép số lượng 
lớn ĐVHD bao gồm năm cá thể rắn hổ mang 

chúa (Ophiophagus hannah), ba cá thể kỳ đà 
vân (Varanus bengalensis), hai cá thể trăn gấm 
(Python reticulatus), 13 cá thể rùa và 12 kg rắn 
ráo trâu (Ptyas mucosus). Đối tượng của vụ việc 
cho biết đã mua số ĐVHD này từ một người phụ 
nữ trú tại huyện Hướng Hóa với giá 12,4 triệu 
đồng. Hiện các đối tượng đang chờ khởi tố (Hồ 
sơ lưu trữ số 3659/ENV).

Ngày 1/9, ngay sau khi nhận được tin báo từ 
người dân về trường hợp một cá thể khỉ vàng 
(Macaca mulatta) bị xích trước quán cà phê trên 
địa bàn tỉnh, lực lượng Kiểm lâm đã tiến hành 
kiểm tra, thu giữ cá thể khỉ này và thả về tự 
nhiên (Hồ sơ lưu trữ số 3660/ENV).

Ngày 30/9, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã 
tịch thu năm cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus 
hermaphroditus) khi đang trên đường vận 
chuyển từ thị trấn Lao Bảo đến huyện Đắk 
Rông. Số động vật này sau đó đã được thả về 
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Đối 
tượng bị xử phạt hơn năm triệu đồng (Hồ sơ lưu 
trữ số 3719/ENV).

THANH HÓA

Ngày 21/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa 
đã bắt giữ một đối tượng (trú tại tỉnh Phú Yên) 
vận chuyển trái phép 450 kg rùa núi vàng 
(Indotestudo elongata) đến Quảng Ninh. Được 
biết đối tượng này đã bị phạt hành chính 250 
triệu đồng (Hồ sơ lưu trữ số 3671/ENV).

QUẢNG BÌNH

Ngày 13/9, một bạn trẻ đã tự nguyện chuyển giao 
hai cá thể rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) 
cho Trung tâm Bảo tồn rùa ở Cúc Phương. Đây 
cũng chính là một trong số các thành viên tích 
cực của Câu lạc bộ Bảo vệ ĐVHD tại tỉnh Quảng 
Bình (Hồ sơ lưu trữ số 3666/ENV).   

Các cá thể cầy bị tịch thu đang chờ cơ quan chức năng 
Quảng Trị thả về tự nhiên.

Ảnh: Công Sang  

Hồ sơ vi phạm

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



Trang 7

Một cá thể vích bị giữ tại nhà một người đánh cá không lâu 
trước khi bị cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh tịch thu và thả 
về tự nhiên.

Ảnh: Chi cục Bảo vệ và Khai thác nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh 

BÌNH THUẬN

Ngày 16/9, Giám đốc của một khu du lịch tại 
thành phố Phan Thiết đã chuyển giao ba cá thể 
khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) cho Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận. Các cá thể khỉ này 
sau đó đã được thả về Khu Bảo tồn Thiên nhiên 
Tà Cú. Vụ việc do một khách du lịch người nước 
ngoài thông báo (Hồ sơ lưu trữ số 3665/ENV).   

GIA LAI

Ngày 8/9, một công ty du lịch đã chuyển giao một 
cá thể gấu chó (Helarctos malayanus) cho Kiểm 
lâm địa phương. Ngay sau đó, cá thế gấu này 
được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu 
Việt Nam tại Tam Đảo (Hồ sơ lưu trữ số 3673/
ENV). 

ĐẮK LẮK
Ngày 7/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã 
bắt giữ hai đối tượng vân chuyển trái phép 80 
kg xương chà vá chân đen (Pygathrix nigripes). 
Hiện các đối tượng này đang chờ khởi tố (Hồ sơ 
lưu trữ số 3675/ENV).

KHÁNH HÒA

Ngày 19/9, Hạt kiểm lâm Thị xã Ninh Hòa đã tịch 
thu tại nhà một người dân số lượng lớn ĐVHD bao 
gồm 10 cá thể kỳ đà hoa (Varanus salvator), 50 
cá thể rùa, 10 cá thể cây vòi hương (Paradoxurus 
hermaphroditus), 23 cá thể don (Atherurus 
macrourus) và 15 cá thể rắn ráo thường (Ptyas 
korros). Số ĐVHD nói trên đã được thả về rừng 
Ea Krông Rou sau đó. Đối tượng bị phạt hành 
chính 15 triệu đồng (Hồ sơ lưu trữ số 3708/ENV).   

TRÀ VINH

Ngày 21/9, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh đã 
tịch thu một cá thể vích (Chelonia mydas) từ một 
ngư dân và tiến hành thả cá thể này về biển ngay 
sau đó. Vụ việc này đã được nhắc đến trên một 

trang báo điện tử trước đó một tuần (Hồ sơ lưu 
trữ số 3685/ENV).

BÌNH DƯƠNG

Cuối tháng 9, lực lượng Cảnh sát Phòng chống 
Tội phạm về Môi trường phối hợp với Kiểm lâm 
tỉnh Bình Dương đã điều tra và thu giữ bốn cá 
thể vượn đen má hung (Hylobates gabriellae) 
tại một trang trại tư nhân và một nhà dân. Các 
cá thể vượn sau đó đã được chuyển giao cho 
Trạm cứu hộ ĐVHD tại Củ Chi chăm sóc. Hiện 
cơ quan chức năng vẫn chưa quyết định mức 
xử phạt cho các đối tượng của vụ việc (Hồ sơ 
lưu trữ số 3711, 3712/ENV).    

NGHỆ AN

Ngày 28/9, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ 
An đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng trú tại tỉnh 
Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển trái phép 209 
kg ngà voi. Được biết lô hàng trên được vận 
chuyển từ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đến 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Hồ sơ lưu trữ số 
3715/ENV).   

Hồ sơ vi phạm

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



Chương trình Bảo vệ ĐVHD

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Số 5. IF1, ngõ 192, Phố Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội 
ĐT/Fax: (84-4) 3514 8850
Email:   

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

env@fpt.vn

www.thiennhien.org
www.envietnam.org
www.savingvietnamswildlife.org
http://www.facebook.com/EducationforNatureVietnam

Năm 2005, ENV thành lập Phòng Bảo vệ ĐVHD (WCU) nhằm tạo điều kiện và khuyến khích 
sự tham gia của cộng đồng vào việc giám sát và theo dõi các vụ buôn bán ĐVHD trái phép đồng 
thời hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật bảo vệ ĐVHD. WCU thiết lập 
một đường dây nóng miễn phí trên toàn quốc để tiếp nhận thông tin từ người dân về các vụ 
buôn bán, săn bắt, vận chuyển, tàng trữ ĐVHD trái phép. Làm việc chặt chẽ với các cơ quan 
chức năng, WCU theo dõi và điều tra các vụ việc cho tới khi kết thúc và lưu giữ thông tin trong 
cơ sở dữ liệu của ENV. Tính đến tháng 9/2011, WCU đã tiếp nhận hơn 3.700 vụ vi phạm liên 
quan đến ĐVHD thông qua đường dây nóng và các nguồn tin khác.

Mục đích của chương trình Bảo vệ ĐVHD:
 Khuyến khích sự tham gia của quần chúng trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán trái phép
 ĐVHD: Thông báo các vi phạm, tham gia điều tra và theo dõi các trường hợp vi phạm.

  Hỗ trợ và ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc thực thi pháp luật, xử lý 
 ĐVHD tịch thu, kêu gọi sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo...

  Trực tiếp ngăn chặn các vi phạm.
  Lưu trữ thông tin về các vụ vi phạm để xác định tình trạng, xu hướng buôn bán ĐVHD;
 đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng hoàn thiện các văn bản pháp luật và việc thực 
 thi pháp luật bảo vệ ĐVHD.

hotline@fpt.vn

Nỗ lực của ENV trong các hoạt động điều tra, giám sát nhằm ngăn chặn nạn săn bắt và 
buôn bán ĐVHD trái phép đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức:

Humane Society International (HSI)
Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)  
SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund 
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation  
World Society for the Protection of Animals (WSPA) 

Houston Zoo
Auckland Zoo
Freeland Foundation 
Cleveland Metroparks Zoo
Rufford Maurice Laing Foundation


