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BÀI HỌC TỪ

ĐỂ PHÒNG NGỪA ĐẠI DỊCH MỚI

Khoảng 70% các dịch bệnh truyền nhiễm trong 30 năm qua có nguồn gốc từ
động vật
Cả thế giới đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 gây
ra. Các quốc gia đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ đô để nỗ lực ứng phó với Covid-19,
dịch bệnh đã và đang đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của hàng triệu
người và gây tổn hại lớn đến nền kinh tế toàn cầu.
Từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đến nay, thế giới mới chứng kiến một dịch
bệnh với quy mô lây lan toàn cầu và diễn biến phức tạp như Covid-19. Tuy nhiên,
Covid-19 không phải là chủng virus gây chết người duy nhất được cho là lây lan do sự
tiếp xúc giữa con người và động vật hoang dã (ĐVHD) trong những thập kỷ gần đây.
Theo các nhà khoa học, khoảng 70% các bệnh truyền nhiễm trong vòng 30 năm
qua được lây truyền từ động vật sang người. Tiếp xúc giữa con người với ĐVHD
là nguồn gốc của nhiều loại virus bao gồm HIV/AIDS, cúm gia cầm, SARS,
Ebola, MERS và bây giờ là Covid-19.
Mặc dù Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để ngăn chặn đại dịch Covid-19 bùng
phát nhưng đại dịch này vẫn gây ra những tổn thất lớn cho mọi mặt của đời sống
xã hội. Ngoài những ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dịch bệnh xảy ra đã khiến
nhiều công ty, nhà máy và dịch vụ đóng cửa, thậm chí một số doanh nghiệp nhỏ đã
lâm vào tình trạng phá sản, kéo theo nhiều người bị mất việc và tiêu hao các khoản
tiền dự trữ.
Quan trọng hơn, ngay cả khi được kiểm soát, Covid-19 gần như chắc chắn sẽ
không phải là dịch bệnh nguy hiểm cuối cùng có khả năng lây lan từ ĐVHD nếu
chúng ta không quyết tâm thay đổi cách thức ứng xử với thiên nhiên.
Có một câu nói nổi tiếng rằng: “Thật ngu ngốc khi không thay đổi hành động,
nhưng lại mong có kết quả khác”. Đại dịch Covid-19 là một hồi chuông cảnh tỉnh
đòi hỏi chúng ta phải thay đổi hành vi ứng xử với thiên nhiên và môi trường.
Vậy chúng ta phải làm gì để xử lý với Covid-19 và ngăn chặn các đại dịch tương
tự xảy ra trong tương lai?
Theo quan điểm của ENV, các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng tại Việt Nam trước hết phải xác định được các
khu vực có nguy cơ phát tán mầm bệnh cao để từ đó có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Dưới đây là một số nguồn
lây hoặc khu vực có nguy cơ phát tán mầm bệnh từ ĐVHD rất nhất:
Nhà hàng, quán ăn kinh doanh ĐVHD: Các địa điểm kinh doanh như nhà hàng, quán ăn có cung cấp các món
ăn từ ĐVHD không chỉ đem đến rủi ro cho khách hàng mà còn cho cả những nhân viên tại đây dù họ có hay không
trực tiếp tiêu thụ ĐVHD. Khu vực bếp – nơi làm thịt và chế biến ĐVHD thành các món ăn, khu vực bảo quản thực
phẩm và quá trình vận chuyển ĐVHD từ nguồn cung đến nơi tiêu thụ - dù hợp pháp hay bất hợp pháp đều là những
khu vực có nguy cơ lây lan dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật cao nhất.
Cơ sở nuôi ĐVHD: Công tác quản lý các cơ sở nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại hiện vẫn còn lỏng lẻo. Vì vậy,
những cơ sở này rất dễ trở thành nơi ủ bệnh. Đây là mối nguy cơ lây lan dịch bệnh lớn, đe dọa nghiêm trọng đến
sức khỏe con người.
Nghiêm trọng hơn, nhiều cơ sở nuôi thương mại ĐVHD thường nhập lậu ĐVHD có nguồn gốc từ tự nhiên, hợp
pháp hóa tại cơ sở rồi đưa đi tiêu thụ trên thị trường. Những ĐVHD có nguồn gốc bất hợp pháp này nhiều khả năng
là vật chủ, có thể mang mầm bệnh từ tự nhiên và lây lan sang con người, khiến việc áp dụng biện pháp đảm bảo an
toàn, sức khỏe cho con người trong hoạt động nuôi thương mại ĐVHD hợp pháp trở nên vô nghĩa.
Khu vực chợ bán ĐVHD: Mặc dù quy mô và số lượng khó có thể so sánh với Trung Quốc, các chợ bán ĐVHD,
chủ yếu chim, bò sát và một số loài thú nhỏ, vẫn tồn tại ở Việt Nam. Những khu chợ thường xuyên đông đúc người
qua lại này rất có thể trở thành nơi khởi nguồn của các ổ dịch do có sự tiếp xúc trực tiếp giữa con người và ĐVHD.
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ĐVHD được nuôi làm cảnh: Nuôi động vật ĐVHD làm cảnh hay thú cưng ngày càng phổ biến ở Việt Nam
trong những năm gần đây. Việc mua bán và nuôi ĐVHD trong nhiều trường hợp không chỉ là bất hợp pháp
mà còn gia tăng rủi ro lây lan dịch bệnh từ ĐVHD sang con người. Một cá thể khỉ tưởng chừng như vô hại
nhưng hoàn toàn có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho một đại dịch nguy hiểm tiếp theo.
Các hiệu thuốc y dược cổ truyền và các cơ sở bào chế thuốc/dược liệu từ ĐVHD: Thuốc/dược liệu được
bào chế từ ĐVHD vẫn thường được kê đơn cho bệnh nhân. Quá trình bào chế thuốc đông y tiềm ẩn nhiều
rủi ro lây lan dịch bệnh cho con người vì có sự tiếp xúc trực tiếp của con người với ĐVHD từ khâu giết mổ
ĐVHD, thu thập các bộ phận cơ thể đến bào chế để tạo ra thuốc/dược liệu.
Chính vì vậy, ENV đề nghị các cơ quan chức năng quyết tâm tiến hành các biện pháp cần thiết để giảm thiểu và
loại bỏ những nguy cơ tại các khu vực trên nhằm chủ động phòng ngừa các mối đe dọa tiềm tàng đến an toàn của
con người trong tương tương lai.
Cơ quan có thẩm quyền các cấp cần thực hiện những hành động cụ thể như sau:
Đối với chính quyền cấp trung ương và cấp
tỉnh
•

Chỉ đạo và hướng dẫn tất cả các cơ quan chức
năng trực thuộc tích cực xử lý vi phạm về ĐVHD
ở tất cả các khâu từ săn bắt, vận chuyển ĐVHD
đến quảng cáo, bán và tiêu thụ ĐVHD.

•

Hoàn thiện các quy định pháp luật, chính sách có
liên quan để hạn chế và giảm thiểu tình trạng buôn
bán trái phép ĐVHD cũng như quản lý hiệu quả
các cơ sở nuôi ĐVHD thương mại và phi thương
mại, đặc biệt cần kiên quyết xóa bỏ và xử lý tình
trạng nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên và hợp pháp
hóa tại các cơ sở đã đăng ký.

•

•

Loại bỏ tận gốc tham nhũng trong hoạt động của
đội ngũ các cơ quan nhà nước, đặc biệt các hành
vi tham nhũng tạo điều kiện cho tình trạng vận
chuyển, chế biến, nhập lậu và buôn bán ĐVHD
trái phép.
Phát triển các sáng kiến, chương trình nâng cao nhận
thức, ý thức pháp luật để góp phần kêu gọi cộng đồng
không tiêu thụ ĐVHD và các sản phẩm từ ĐVHD.

Đối với các cơ quan thực thi pháp luật
•

Tăng cường thực thi pháp luật, sẵn sàng đóng cửa
các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, chợ, các hiệu
thuốc y dược cổ truyền và các cơ sở khác nếu
những cơ sở này buôn bán, phục vụ ĐVHD và sản
phẩm của chúng trái phép. Hoạt động nuôi nhốt,
tàng trữ trái phép ĐVHD hay sản phẩm của chúng
cũng phải bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

•

Điều tra, bắt giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự
những đối tượng chuyên buôn bán ĐVHD lớn và
những kẻ cầm đầu các đường dây tội phạm về ĐVHD.

•

Đóng cửa các cơ sở nuôi thương mại, nhập lậu
ĐVHD, đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự chủ
cơ sở theo quy định của pháp luật.

•

Xóa bỏ tham nhũng trong hoạt động của các cơ
quan thực thi pháp luật, đặc biệt là tham nhũng liên
quan đến việc cấp phép cho các cơ sở nuôi ĐVHD
cũng như cấp giấy phép vận chuyển và các giấy tờ
khác phục vụ cho việc nhập lậu ĐVHD.

•

Ưu tiên và đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng
chống tội phạm về ĐVHD trên internet.

Đại dịch Covid-19 đã buộc chúng ta phải nghĩ khác, làm khác để có thể giảm thiểu các nguy cơ dịch bệnh trong tương
lai, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn của con người cũng như bảo vệ nền kinh tế. Bằng việc chủ động xác định
các khu vực tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và tiến hành các biện pháp phòng ngừa rủi ro, chúng ta có thể bảo vệ
chính mình và cả cộng đồng khỏi các nguồn lây lan đại dịch trong tương lai. Mặc dù vẫn cần phải hoàn thiện và bổ
sung quy định pháp luật trong một số lĩnh vực, điều quan trọng nhất hiện nay đối với mỗi cơ quan Nhà nước là làm
tròn các nhiệm vụ được giao. Hãy thay đổi và hành động vì sức khỏe, sự an toàn và cuộc sống của chính chúng ta!
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CHỈ THỊ 29/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Ngày 23/07/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp
bách quản lý động vật hoang dã (“Chỉ thị 29”) nhằm tăng cường thực thi các quy định pháp luật hiện
hành cũng như các điều ước quốc tế về bảo vệ ĐVHD.
Chỉ thị 29 là một giải pháp kịp thời của Chính phủ Việt Nam để ứng phó với đại dịch Covid-19 –
dịch bệnh được cho là có nguồn gốc từ ĐVHD. Chỉ thị mới yêu cầu giải quyết các vấn đề nội tại
trong hệ thống pháp luật hiện hành về bảo vệ ĐVHD cũng như trong thực thi các quy định này
nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả điều chỉnh và quản lý hoạt động buôn bán ĐVHD. Những nội
dung chỉ đạo quan trọng trong Chỉ thị 29 là:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Tạm thời cấm nhập khẩu ĐVHD. Đáng chú ý, yêu cầu này đã được triển khai từ tháng
1/2020 – thời điểm dịch Covid-19 bùng phát lần đầu tại Việt Nam;
Kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán ĐVHD trái pháp luật;
Rà soát hệ thống văn bản pháp luật để sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ
ĐVHD trái pháp luật;
Xây dựng kế hoạch, phương án xử lý, tiêu huỷ ngà voi, sừng tê giác;
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và quản lý các cơ sở nuôi ĐVHD, nhất là về
nguồn gốc của ĐVHD và thiết lập cơ sở dữ liệu về các trang trại nuôi ĐVHD vì mục đích
thương mại;
Tổ chức đánh giá tình trạng gây nuôi hổ và kết quả của chương trình thí điểm nuôi hổ đã
thực hiện từ năm 2007;
Tăng cường giám sát các hiệu thuốc, các cơ sở kinh doanh y dược cổ truyền nhằm loại bỏ
việc buôn bán, sử dụng trái phép ĐVHD để làm thuốc/dược liệu;
Tăng cường công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm về ĐVHD, trong đó tập trung vào
việc bắt giữ những kẻ cầm đầu các đường dây tội phạm về ĐVHD, xử lý các vi phạm về
ĐVHD trên internet;
Tăng cường xét xử lưu động các vụ án về ĐVHD để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về bảo vệ ĐVHD; áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ chủ
mưu, cầm đầu các đường dây tội phạm về ĐVHD và những đối tượng phạm tội có tính
chất chuyên nghiệp.

Mặc dù Chỉ thị 29 không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nhưng các chỉ đạo kịp thời và toàn
diện của Thủ tướng đã thể hiện cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn nạn buôn
bán trái phép ĐVHD từ đó bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. ENV mong rằng Ủy ban nhân
dân các cấp, các cơ quan thực thi pháp luật, tòa án và viện kiểm sát nghiêm túc thực hiện chỉ thị của
Thủ tướng để tăng cường hiệu quả ngăn chặn nạn buôn bán trái phép ĐVHD. ENV rất hoan nghênh
Chỉ thị 29 và sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện Chỉ thị này nhằm góp
phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đa dạng sinh học của đất nước.
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Nâng cao hiệu quả quản lý gấu nuôi nhốt:

CẦN TỊCH THU GẤU NUÔI TRÁI PHÉP

H

oạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam đang dần đi đến hồi kết. Số
lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm mạnh từ hơn 4.300 cá thể vào năm 2005
xuống còn 398 cá thể tính đến cuối tháng 7/2020. Bước tiến rõ rệt trong
công tác chấm dứt tình trạng nuôi nhốt, trích hút mật gấu trái phép tại Việt Nam là
kết quả từ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm của Chính phủ,
các cơ quan thực thi pháp luật, cùng với đó là sự góp sức của một số tổ chức phi
chính phủ và cả cộng đồng. Chiến thắng đang ở rất gần. Tuy vậy, chúng ta vẫn cần
tiếp tục nỗ lực để có thể thực sự chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

Để có thể hoàn toàn chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam, các cơ quan
chức năng cần đảm bảo không có cá thể gấu mới nào phát sinh tại các cơ sở nuôi,
bất kể đó là do sinh sản hay bị săn bắt từ tự nhiên; đồng thời đảm bảo hiệu quả răn
đe, ngăn chặn chủ trại gấu và những đối tượng có liên quan tiếp tục buôn bán gấu
hoặc khai thác mật gấu trái phép.

Tỉnh/thành có gấu bị
nuôi nhốt lấy mật.
Tỉnh/thành không có
gấu bị nuôi nhốt lấy
mật.

Lực lượng kiểm lâm cần thực hiện chính sách không khoan nhượng với những cơ
sở trích hút mật gấu và ngay lập tức tịch thu bất kỳ cá thể gấu nào được phát hiện
không đăng ký và không gắn chíp từ năm 2005. Trường hợp chủ gấu vận chuyển
gấu mà không thông báo với cơ quan chức năng hoặc khai thác mật gấu cũng cần
bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
ENV hoan nghênh cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam, Nam Định và Hải Dương đã
nhanh chóng xử lý các trường hợp gấu không có chíp và chuyển giao các cá thể
gấu này đến các trung tâm cứu hộ ngay sau khi phát hiện.
ENV kêu gọi cơ quan chức năng Hưng Yên và Lạng Sơn áp dụng các quy định của
pháp luật và ngay lập tức tịch thu những cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép được phát
hiện qua các đợt kiểm tra, gắn chíp quản lý của cơ quan chức năng vào đầu năm 2020.
ENV cũng kêu gọi các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội quyết liệt hơn trong
nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại thủ đô, điểm nóng nhất về nuôi nhốt
gấu lấy mật hiện nay trên cả nước.
Tình trạng nuôi gấu lấy mật sẽ sớm chấm dứt nếu các cơ quan chức năng áp dụng
nghiêm các quy định của pháp luật, khiến hoạt động trích hút và kinh doanh mật
gấu trở nên tốn kém và rủi ro cho các chủ gấu. Những vi phạm nghiêm trọng tại
các cơ sở nuôi nhốt gấu phải bị xử lý và chủ cơ sở phải bị trừng trị thích đáng theo
quy định của Bộ luật Hình sự. ENV đã và đang chia sẻ thông tin về các trường hợp
bị xử lý đến các chủ nuôi nhốt gấu khác trên cả nước để nâng cao hiệu quả răn đe.
Các cơ quan chức năng cũng nên áp dụng những mức phạt cao cho hành vi quảng
cáo, mua bán hoặc khai thác mật gấu. Khi các chủ gấu nhận thấy rủi ro từ hoạt động
khai thác và kinh doanh mật gấu, tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật sẽ chấm dứt hoàn
toàn và người tiêu dùng sẽ lựa chọn sử dụng các loại thuốc khác thay thế mật gấu.

37 tỉnh/thành không còn gấu
bị nuôi nhốt lấy mật*:
Số liệu cập nhật đến 01/10/2020

An Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu,
Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định,
Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ,
Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông,
Điện Biên, Đồng Tháp, Gia
Lai, Hà Giang, Hậu Giang, Hòa
Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang,
Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình,
Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng
Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc
Trăng, Tây Ninh, Thừa Thiên
Huế, Tiền Giang, Trà Vinh,
Tuyên Quang, Vĩnh Long.
*Bao gồm 6 tỉnh/thành chưa từng có
gấu nuôi nhốt và 8 tỉnh/thành chỉ có
gấu ở các khu du lịch.
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HÀNH VI VI PHẠM

KHÔNG KHÓ PHÁT HIỆN

Ngày 8/5/2020, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về
Môi trường (Phòng CSMT) – Công an thành phố Buôn
Ma Thuột và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã khám
xét nhà một đối tượng chuyên cung cấp ĐVHD qua mạng
và thu giữ 127 cá thể rùa, bao gồm rùa hộp trán vàng miền
Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Nam
(Cuora picturata), rùa bua-rê (Cuora bourreti), rùa núi
nâu (Manouria emys) và một số cá thể ĐVHD quý hiếm
khác (Hồ sơ vụ việc số 10336/ENV). Trong quá trình bắt
giữ, đối tượng đã xuất trình giấy tờ hợp pháp của hơn một
nửa số rùa và cho biết số rùa còn lại là các cá thể sinh ra
tại cơ sở. Tuy nhiên, không khó để phát hiện sự gian dối
trong lời khai của đối tượng.
Trong vụ án này, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk
đã kết hợp kiến thức cơ bản về sinh thái học đối với các
loài liên quan và các quy định của pháp luật hiện hành
để lật tẩy những thủ đoạn tinh vi mà đối tượng buôn bán
ĐVHD trái phép đã sử dụng để qua mặt các cơ quan
chức năng.
Một số loài rùa trong vụ án này là loài nguy cấp, được
pháp luật bảo vệ ở mức độ cao nhất và không được phép
gây nuôi, buôn bán vì mục đích thương mại. Những loài
này rất khó sinh trưởng và sinh sản trong môi trường nuôi
nhốt, do đó lời khai của đối tượng về việc các cá thể rùa
này được sinh ra và phát triển tại cơ sở là thiếu căn cứ.
Không những thế, một trong số các loài rùa tịch thu được
không phân bố tại Việt Nam và thuộc Phụ lục II của
CITES. Điều này có nghĩa là chủ cơ sở phải có giấy phép
CITES để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá
thể rùa không phải loài bản địa này.
Một khảo sát của ENV thực hiện trong giai đoạn 20142015 cho thấy hầu hết các cơ sở nuôi thương mại ĐVHD
đều có dấu hiệu nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên. Nhiều cơ
sở đã mua bán giấy phép vận chuyển để hợp pháp hóa số
ĐVHD nhập lậu này. Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh
Quảng Nam đã phát hiện nhiều ĐVHD có nguồn gốc bất
hợp pháp tại một cơ sở nuôi thương mại ĐVHD được
phép hoạt động.
Trong vụ án này, việc truy cứu trách nhiệm hình sự và
áp dụng hình phạt nghiêm khắc cho đối tượng có liên
quan sẽ là thông điệp rõ ràng đối với những tổ chức, cá
nhân nuôi ĐVHD trên khắp cả nước về hậu quả pháp lý
nghiêm trọng của hành vi nhập lậu ĐVHD có nguồn gốc
từ tự nhiên và mua bán giấy phép vận chuyển tại các cơ
sở này.
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Dưới đây là một số yếu tố cần được xem xét
để nhận diện ĐVHD nhập lậu từ tự nhiên:
• Đặc tính sinh học: Cần xem xét kỹ đối với trường
hợp gây nuôi liên quan đến các loài (1) khó sinh
sản tốt trong môi trường có kiểm soát hoặc (2) sinh
trưởng chậm, phải mất nhiều năm để loài này đạt đến
kích thước phù hợp để đưa ra thị trường.
• Kiểm tra thực tế: Các cơ sở gây nuôi sinh sản ĐVHD
phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về chuồng trại và
chế độ ăn uống, chăm sóc. Do đó, qua quá trình kiểm
tra thực tế tại cơ sở, các chuyên gia có thể dễ dàng
đánh giá năng lực của mỗi cơ sở và xem xét tính phù
hợp với hoạt động gây nuôi sinh sản và sinh trưởng
của mỗi loài được đăng ký.
• Giấy phép vận chuyển từ nhiều nguồn: Trường
hợp cơ sở xuất bán lô hàng ĐVHD mà một phần hoặc
toàn bộ ĐVHD trong lô hàng có nguồn gốc từ các
cơ sở khác thì nhiều khả năng cơ sở đó đã mua bán
giấy phép vận chuyển. Tuy vậy, vì không có đủ căn
cứ để kết luận hành vi vi phạm, cho nên cơ quan chức
năng cần tiến hành điều tra cơ sở được cấp phép và
yêu cầu cơ sở này chứng minh ĐVHD có nguồn gốc
tại cơ sở. Một chuyến kiểm tra tại cơ sở nguồn sẽ dễ
dàng xác minh được giấy phép đó là dựa trên thực tế
hay gian lận.
• Lợi nhuận: Nếu nuôi một loài mà phải mất nhiều
năm chi trả cho các chi phí chăm sóc, chuồng trại để
loài đó đủ lớn và bán ra thị trường mà giá bán ra thấp
hơn nhiều so với tổng chi phí phải chi trả thì chắc
chắn ĐVHD hiện đang được bán ra nuôi tại cơ sở đó
được nhập lậu từ tự nhiên.
• Loài được nuôi và điều kiện cơ sở vật chất: Việc
kiểm tra sơ bộ điều kiện chuồng trại và tình trạng
nuôi các loài tại cơ sở có thể cho thấy phần nào tính
hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của một cơ sở.
Động vật khai thác từ tự nhiên có thể phân biệt
với động vật được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt
do đặc điểm hình thái và chế độ dinh dưỡng trong
môi trường nuôi nhốt khác với ngoài tự nhiên. Ví
dụ, mai rùa sống trong môi trường tự nhiên thường
có các dấu vết đặc trưng như sẹo, vết xước hoặc vết
cắn (của kẻ thù ngoài tự nhiên). Ngược lại, rùa được
sinh sản và sinh trưởng trong môi trường nuôi nhốt
sẽ không có các dấu tích này. Đối với một cá thể cầy
hoặc các loài thú nhỏ khác nếu bị bẫy ngoài tự nhiên
rồi bán lại cho cơ sở sẽ có các dấu vết như thiếu chi.

Độ tuổi của các loài cần nhiều năm phát triển và
trưởng thành để đạt được kích cỡ phù hợp buôn bán
trên thị trường cũng có thể giúp xác định nguồn gốc
thực sự của loài ĐVHD. Những cá thể rùa mai cứng có
thể mất 8 đến 15 năm để đạt được kích thước đủ lớn cho
tiêu thụ. Chính vì vậy, việc gây nuôi sinh sản và sinh
trưởng những loài này chắc chắn không đem lại hiệu
quả kinh tế.
Đặc điểm sinh thái và hành vi cũng có thể giúp xác
định nếu các cá thể ĐVHD được sinh ra trong môi
trường nuôi nhốt. Nhiều loài bò sát, chim và thú khó có
thể tồn tại trong môi trường có kiểm soát vì môi trường
sống hoặc thức ăn của chúng trong tự nhiên rất khác
với trong điều kiện nuôi nhốt. Một số loài rất dễ bị kích
động và căng thẳng khi gần con người.
Nhiều loài có tập tính sinh thái rất đặc biệt nên
chúng không thể sinh sản trong môi trường có kiểm
soát. Chính vì vậy, gây nuôi những loài này không đem
lại hiệu quả kinh tế.
Một số loài không thể cùng sống trong một chuồng
với các cá thể cùng loài. Do đó, nếu chúng được nuôi
nhốt trong cùng một chuồng, các chuyên gia có thể dễ
dàng khẳng định những cá thể này không được sinh ra
hoặc sinh trưởng tại cơ sở.
Chỉ thị gần đây của Thủ tướng một lần nữa cho thấy sự cần
thiết phải xử lý tình trạng vi phạm tràn lan và sự móc nối
giữa một số cơ sở gây nuôi và các cán bộ thoái hóa trong
hoạt động nuôi thương mại ĐVHD ở nước ta. Những kẻ
buôn bán ĐVHD trái phép núp bóng dưới vỏ bọc trại nuôi
hợp pháp không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng
sinh học của Việt Nam mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng,
nền kinh tế đất nước và cả an ninh quốc gia.

ẤN PHẨM MỚI:
HƯỚNG DẪN
THỰC THI
PHÁP LUẬT VỀ
BẢO VỆ
ĐỘNG VẬT
HOANG DÃ 2020
Năm 2019, ENV đã lần đầu tiên ra mắt ấn phẩm
Hướng dẫn thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD với
hi vọng tài liệu này sẽ là một công cụ hữu hiệu tập
hợp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hỗ
trợ các cán bộ thực thi pháp luật, thẩm phán và kiểm
sát viên trong quá trình xử lý các vi phạm về ĐVHD.
Tài liệu bao gồm hướng dẫn xử lý các vi phạm phổ
biến liên quan đến ĐVHD; hướng dẫn cách xử lý
ĐVHD bị tịch thu; danh mục loài và mức độ bảo vệ
cùng danh mục tham khảo các giấy phép hợp pháp.
ENV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cơ
quan thực thi pháp luật, tòa án và viện kiểm sát trên
khắp cả nước về sự hữu ích của ấn phẩm này.
Năm 2020, ENV đã rà soát và cập nhật toàn bộ các
nội dung liên quan để đảm bảo phù hợp với các quy
định hiện hành của pháp luật. ENV cũng bổ sung
hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý ĐVHD bị tịch thu
hoặc được tự nguyện chuyển giao sau khi được biết
nhiều cơ quan chức năng địa phương đang gặp khó
khăn trong việc xử lý ĐVHD bị tịch thu hoặc tự
nguyện chuyển giao.
Vui lòng tham khảo ấn bản mới nhất tại đường dẫn
https://tinyurl.com/huongdanenv2020, hoặc gọi điện
đến Đường dây nóng Phòng Chính sách và Pháp luật
của ENV: 024 628 154 27/0865 24 28 82 hoặc qua
email cgteam.env@gmail.com để đăng ký nhận bản
in của ấn phẩm này.
Quý cơ quan, cán bộ có liên quan còn có thể đăng ký
trở thành thành viên Nhóm cán bộ thực thi pháp luật
về bảo vệ ĐVHD của ENV để nhận thông tin cập nhật
mới nhất về các văn bản quy phạm pháp luật và những
vấn đề quan trọng khác liên quan đến ĐVHD qua số
điện thoại trên hoặc email cgteam.env@gmail.com.

“NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ
MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP THÌ
CÓ THỂ BẠN ĐANG LÀ MỘT
PHẦN CỦA VẤN ĐỀ”
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7

K HUYẾN CÁO T HỰC T H I PH Á P LUẬT

VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

BẰNG XE KHÁCH CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH

Xe khách là một trong những phương tiện phổ biến được nhiều đối tượng tội phạm về ĐVHD sử dụng để vận
chuyển ĐVHD trái phép nhằm trốn tránh sự điều tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng. Trong năm 2019, ENV
đã ghi nhận nhiều vụ vận chuyển ĐVHD bằng xe khách mà cơ quan chức năng không xác định được chủ sở hữu
thực sự của lô hàng ĐVHD. Trong những trường hợp này, các cơ quan chức năng cũng không xử lý tài xế hoặc phụ
xe vì những người này thường khai báo không biết hàng hóa được gửi là ĐVHD bị cấm để thoái thác trách nhiệm.

NHỮNG LÁI XE VÀ PHỤ XE NÀY CÓ THỰC
SỰ VÔ TỘI NHƯ LỜI KHAI CỦA HỌ?
Luật Giao thông đường bộ 2008, sửa đổi bổ sung 2018
và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định cụ
thể về việc nghiêm cấm doanh nghiệp, hợp tác xã vận
tải hành khách vận chuyển hàng cấm và/hoặc động
vật sống. Bên cạnh đó, pháp luật cũng yêu cầu lái xe
và nhân viên phục vụ trên xe phải tiến hành kiểm tra
hàng hóa trước khi tiến hành vận chuyển.

Hành vi vận chuyển trái phép ĐVHD bị cấm có thể bị
truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến
15 năm tù theo quy định tại Điều 244 BLHS hoặc bị xử
phạt vi phạm hành chính lên đến 360 triệu đồng theo
Điều 22, Nghị định 35/2019/NĐ–CP và Điều 41, Nghị
định 42/2019/NĐ-CP.
Do đó, ENV khuyến nghị các cơ quan chức năng có
liên quan:
◊

Từ những quy định trên, ENV cho rằng người lái xe
và nhân viên phục vụ trên xe khách phải chịu trách
nhiệm về hàng hóa mà họ vận chuyển kể cả trường
hợp họ không tiến hành kiểm tra trước.
◊

“

Tăng cường phổ biến pháp luật đến các doanh
nghiệp, hợp tác xã vận tải cũng như các lái xe
và nhân viên phục vụ trên xe; khuyến cáo họ
cảnh giác, không tiếp tay cho các đối tượng tội
phạm, đồng thời không tham gia vào hành vi
vận chuyển hàng cấm, đặc biệt là ĐVHD.
Xử lý nghiêm các lái xe, nhân viên phục vụ trên
xe có liên quan đến việc vận chuyển ĐVHD trái
phép, đặc biệt trong trường hợp các đối tượng
này biết rõ là ĐVHD mà vẫn tiến hành vận
chuyển (Ví dụ: trường hợp vận chuyển ĐVHD
còn sống hoặc vận chuyển khối lượng lớn
ĐVHD có thể dễ dàng phát hiện như vảy tê tê).

BUÔN BÁN ĐVHD, CÁC BỘ PHẬN

CƠ THỂ VÀ SẢN PHẨM TỪ CHÚNG
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LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT!

KHUY ẾN CÁO T H Ự C T H I PH Á P LUẬT
VAI TRÒ CỦA

ĐỒNG PHẠM TRONG VỤ HÌNH SỰ:

Cẩn trọng khi áp dụng Khoản 2, Điều 54, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS)
Khoản 2, Điều 54 là một trong những điểm mới đáng
chú ý của BLHS nhằm đảm bảo tính nhân đạo, nguyên
tắc công bằng và sự khoan hồng của pháp luật khi
quyết định hình phạt đối với người có vai trò không
đáng kể trong vụ án đồng phạm, nhưng bị truy tố, xét
xử ở khung hình phạt nặng cùng các đồng phạm khác.
Theo quy định này, Tòa án có thể áp dụng hình phạt nhẹ
hơn đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức,
có vai trò không đáng kể, cụ thể: “Tòa án có thể quyết
định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình
phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong
khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với
người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ
án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.”
Chẳng hạn, đối với tội phạm về ĐVHD theo Điều 244
BLHS có khung hình phạt tù từ 10-15 năm (Khoản 3),
Tòa án có thể tuyên phạt đối tượng phạm tội lần đầu,
là người giúp sức đóng vai trò không đáng kể trong
vụ án đồng phạm với mức hình phạt từ 1 đến 5 năm
tù giam (Khoản 1) – tức là hình phạt dưới mức thấp
nhất của khung hình phạt nhưng không bắt buộc trong
khung liền kề nhẹ hơn.
ENV tin rằng quy định nêu trên là phù hợp và rất
có ý nghĩa nếu như được hiểu và áp dụng đúng theo
tinh thần của BLHS. Nói cách khác, điều luật này chỉ
nên áp dụng với các trường hợp thỏa mãn quy định
tại Khoản 2 Điều 54 BLHS mà không nên lạm dụng
trong các trường hợp khác khi người phạm tội đóng
vai trò “đáng kể” trong quá trình gây án.

Trong ba vụ án gần đây, ENV đã ghi nhận việc Tòa án
áp dụng không chính xác quy định tại Khoản 2 Điều
54 BLHS để tuyên phạt các đối tượng đóng vai trò là
người thực hành hoặc người giúp sức có vai trò đáng kể
trong những vụ án đồng phạm.
Để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực bảo vệ
ĐVHD, cũng như để đảm bảo tính nghiêm minh của
pháp luật, ENV kêu gọi các cơ quan tố tụng cần cân
nhắc kỹ vai trò của đối tượng trong vụ án đồng phạm
trước khi quyết định hình phạt và chỉ áp dụng quy định
tại Khoản 2 Điều 54 BLHS đối với các đối tượng đáp
ứng đầy đủ các điều kiện sau:
(1) Người phạm tội lần đầu (nếu thuộc một trong các
trường hợp (i) trước đó chưa phạm tội lần nào; (ii)
trước đó đã thực hiện hành vi phạm tội nhưng được
miễn trách nhiệm hình sự; (iii) trước đó đã thực hiện
hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp
tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; (iv) trước
đó đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi
là không có án tích – Điều 2 Nghị quyết 01/2018/
NQ-HĐTP);
(2) Là người giúp sức trong vụ án đồng phạm (người
tạo điều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực
hiện tội phạm – Điều 17 BLHS);
(3) Có vai trò không đáng kể (có nghĩa là việc đối
tượng tham gia hay không tham gia vào hành vi
phạm tội không ảnh hưởng đến tính chất, diễn biến
hay hậu quả của vụ án).
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BÁO CÁO:

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM

về động vật hoang dã do người dân thông báo năm 2019
Người dân đóng vai trò quan trọng trong
việc phối hợp với các cơ quan chức năng
xử lý vi phạm về ĐVHD. Họ chính là tai,
mắt của các cơ quan thực thi pháp luật, hỗ
trợ thông báo vi phạm và sẵn sàng giúp đỡ
các cơ quan chức năng cũng như góp phần
nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo
vệ ĐVHD. Để sự hợp tác giữa cơ quan chức
năng và người dân trong việc xử lý vi phạm
về ĐVHD ngày càng hiệu quả, các cơ quan
chức năng cần nhận thức được tầm quan
trọng của người dân và nỗ lực giải quyết
các vi phạm do người dân thông báo. Xử lý
thành công các vi phạm do người dân thông
báo sẽ khích lệ sự tham gia của cộng đồng
trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD và xây dựng
được niềm tin giữa người dân với cơ quan
chức năng.
Từ năm 2005, ENV đã phối hợp chặt chẽ với
người dân và các cơ quan thực thi pháp luật
trên cả nước để góp phần ngăn chặn các vi
phạm về ĐVHD. Phòng Bảo vệ ĐVHD của
ENV mỗi ngày tiếp nhận trung bình năm
vụ việc có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do
người dân thông báo qua Đường dây nóng
miễn phí bảo vệ ĐVHD 1800 1522. Sau đó,
ENV chuyển giao thông tin tới các cơ quan
chức năng có thẩm quyền và theo dõi quá
trình xử lý cũng như lưu trữ kết quả vào Cơ
sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV.
Năm 2020, ENV đã bắt đầu thực hiện đánh
giá hiệu quả công tác xử lý vi phạm về
ĐVHD do người dân thông báo của các cơ
quan được giao thực thi nhiệm vụ này tại
các tỉnh thành, đặt trong tương quan so sánh
với các địa phương khác trên cả nước. Kết
quả cũng được báo cáo đến Ủy ban nhân
dân (UBND) cấp tỉnh để chính quyền tại
các địa phương kịp thời nắm bắt hiệu quả
công tác bảo vệ ĐVHD trên địa bàn.
Báo cáo dưới đây được xây dựng trên cơ sở
đánh giá các dữ liệu của năm 2019 dựa trên
ba tiêu chí: tỷ lệ phản hồi, tỷ lệ xử lý thành
công và tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến
động vật sống.
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TRUNG BÌNH CHUNG CẢ NƯỚC
Số lượng vi phạm về
ĐVHD được người dân
thông báo trên cả nước

708

Tỉ lệ phản hồi

84%

Tỉ lệ xử lý thành công

35%

Tỉ lệ xử lý thành công liên
quan đến động vật sống

39%

SƠ ĐỒ 1: CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ DO
NGƯỜI DÂN THÔNG BÁO CAO NHẤT VÀ KÉM HIỆU QUẢ NHẤT

Bắc Giang

Thanh Hóa
12

67%

100%

67%

7

14%

86%

14%

Hòa Bình
6

0%

100%

0%

Đà Nẵng
30

61%

94%

52%

Khánh Hòa
23

57%

96%

50%

QĐ. Hoàng Sa

Quảng Bình
6

0%

83%

0%

QĐ. Trường Sa

Bình Dương

Gia Lai

13

54%

100%

44%

Đồng Nai

7

0%

57%

0%

Vĩnh Long

31

61%

94%

52%

5

20%

40%

20%

Các địa phương đạt hiệu quả xử lý dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo cao nhất
Các địa phương xử lý dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo kém hiệu quả nhất
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MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC:
TP. HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI VÀ HẢI PHÒNG
Mặc dù tỷ lệ phản hồi đối với các vi phạm về ĐVHD được
người dân thông báo của TP. Hồ Chí Minh cao (chiếm 95%),
tỷ lệ xử lý thành công vi phạm về ĐVHD của cơ quan chức
năng thành phố vẫn thấp hơn mức trung bình của cả nước
(chỉ 26%). Chính quyền thành phố cần phải dành nhiều tâm
huyết hơn cho việc giải quyết các vi phạm về ĐVHD và đặt
mục tiêu cao hơn cho các cơ quan chức năng có liên quan để
giải quyết hiệu quả loại vi phạm này.
Hà Nội có hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD được người
dân thông báo không quá thấp. Tuy nhiên, là thủ đô của cả
nước, Hà Nội được kỳ vọng đạt kết quả cao hơn. Tỷ lệ phản
hồi với các vi phạm về ĐVHD được người dân báo của Hà
Nội là 74%, với 32% trong số đó được xử lý thành công và
24% số vụ thành công có liên quan đến động vật sống. Tất
cả các con số này đều thấp hơn mức trung bình của cả nước,
cho thấy các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cần
phải có những hành động quyết đoán hơn trong tương lai.

Thành phố Hải Phòng xử lý thành công 27% trong số 23
vi phạm được người dân thông báo. Tuy vậy, cần phải
lưu ý rằng những vụ việc được xử lý thành công này
không bao gồm các vụ vi phạm được báo về cho cơ quan
chức năng trong một khảo sát được ENV tiến hành vào
tháng 11/2019. Trong số các vi phạm về ĐVHD được
ENV thông báo đến cơ quan chức năng thành phố Hải
Phòng sau khảo sát tháng 11/2019, không một vụ việc
nào được xử lý thành công. Dù có những thành công
khác song việc cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng
không xử lý hiệu quả vi phạm cụ thể do ENV thông báo
sau khảo sát vẫn gây thất vọng và là một dấu hiệu rất
đáng quan ngại về quyết tâm của cơ quan chức năng
thành phố trong việc xử lý tình trạng buôn bán ĐVHD
trái phép.

KHUYẾN NGHỊ
Trong năm 2019, các cơ quan thực thi pháp luật như cơ
quan Kiểm lâm và Công an đã xử lý khoảng 84% những
vụ vi phạm được thông báo qua Đường dây nóng bảo vệ
ĐVHD của ENV. Con số này đã phản ánh sự chủ động
của các cơ quan chức năng trong việc tiếp nhận và xử lý
những vi phạm được người dân thông báo.
ENV trân trọng cảm ơn các cơ quan thực thi pháp luật
đã nỗ lực phối hợp với người dân trong công tác xử lý
vi phạm về ĐVHD. Đồng thời, ENV cũng khuyến nghị
cơ quan chức năng các địa phương trên cả nước cố gắng
nâng tỷ lệ này lên 90% trong năm 2020. Sự phối hợp
giữa người dân và chính quyền đóng vai trò vô cùng
quan trọng, góp phần củng cố tinh thần thượng tôn pháp
luật và đem lại lợi ích cho cả cộng đồng.
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Mặc dù tỷ lệ phản hồi đối với các vi phạm do người dân
thông báo là khá khả quan trong năm 2019, số liệu thống
kê cho thấy tỷ lệ xử lý thành công vi phạm về ĐVHD
tại các địa phương còn chưa cao, chỉ đạt 35%. Các cơ
quan chức năng cần phải nâng cao đáng kể hiệu quả xử
lý thành công các vi phạm do người dân thông báo. Tỷ lệ
xử lý thành công thấp có thể đến từ nhiều nguyên nhân
khác nhau như việc xử lý chậm trễ hoặc thông tin bị rò rỉ
trước khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, hoặc
trong một số trường hợp, thông tin người dân cung cấp
không chính xác hoặc không cụ thể.
ENV muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý nhanh
chóng và dứt khoát đối với tất cả các vi phạm được người
dân thông báo, để đảm bảo pháp luật được áp dụng một
cách hiệu quả và nghiêm minh, với mục tiêu xóa bỏ hoàn
toàn vi phạm về ĐVHD tại Việt Nam.

HỎI & ĐÁP
CÁN BỘ KIỂM LÂM CẦN LÀM GÌ KHI TIẾP NHẬN
MỘT CÁ THỂ ĐỘNG VẬT RỪNG ĐƯỢC TỰ NGUYỆN CHUYỂN GIAO?
Theo các quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP (“Nghị định 29”), Thông tư 57/2018/TT-BTC và Thông tư
29/2019/TT-BNNPTNT (“Thông tư 29”), quy trình tiếp nhận và xử lý động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự
nguyện giao nộp cho Nhà nước như sau:

01

Tiếp nhận động vật rừng
được tự nguyện chuyển giao
cho Nhà nước (Khoản 1,
Điều 9, Thông tư 29)

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận động vật rừng lập Biên bản giao nhận động vật rừng theo
Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 29.
Lưu ý: Trường hợp cơ quan tiếp nhận không có điều kiện chăm sóc mẫu vật, động
vật rừng có thể được chuyển giao tới cơ sở có điều kiện để nuôi dưỡng, bảo quản
như trung tâm cứu hộ. Việc chuyển giao phải lập Biên bản giao nhận động vật rừng
theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 29.

Cơ quan kiểm lâm cấp huyện thực hiện các thủ tục về xác lập quyền sở hữu
toàn dân trong trường hợp ĐVHD được tự nguyện giao nộp là loài động vật
rừng thông thường.
Cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh thực hiện các thủ tục về xác lập quyền sở hữu toàn
dân đối với tất cả các loài động vật rừng được tổ chức, cá nhân tự nguyện giao
nộp đến cơ quan này và các loài động vật rừng thuộc Danh mục loài nguy cấp,
quý, hiếm được tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp đến các hạt kiểm lâm
thuộc địa bàn quản lý.

02

Xác định cơ quan có thẩm
quyền tiến hành các thủ tục về
xác lập quyền sở hữu toàn dân
(Khoản 3, Khoản 4, Điều 9,
Thông tư 29)

Cơ quan có thẩm quyền lập phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân lập Tờ trình
trong đó bao gồm phương án xử lý tài sản với các nội dung chủ yếu dưới đây (Khoản
2, Điều 18, Nghị định 29):
• Thông tin về động vật rừng bao gồm
• Cơ quan chủ trì và cơ quan
nhưng không giới hạn: tên loài, số lượng,
phối hợp xử lý;
tình trạng sức khỏe, Biên bản tiếp nhận
Lập phương án xác lập
• Thời hạn xử lý;
động vật rừng;
quyền sở hữu toàn dân đối
• Chi phí xử lý;
với tài sản là động vật rừng
• Giá trị động vật rừng (nếu có);
• Quản lý, sử dụng số tiền
tự nguyện giao nộp cho
• Hình thức xử lý (Đề xuất một trong năm
thu được từ xử lý tài sản
Nhà nước
hình thức quy định tại Điều 10 Thông tư
(nếu có); và
29 và nêu rõ lý do);
• Các nội dung khác (nếu có)

03

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người có thẩm quyền được Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh phâp cấp quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản là cơ quan có
thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là động vật rừng tự nguyện
chuyển giao (Khoản 5, Điều 19 và điểm (b), Khoản 6, Điều 7, Nghị định 29).
Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản (Khoản 3, Điều 14, Nghị định 29):
•
•

Tờ trình đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn
dân bao gồm cả phương án xử lý tài sản (1 bản
chính);
Bảng kê chủng loại, số lượng, khối lượng, giá
trị, hiện trạng động vật rừng (1 bản chính);

•

Các hồ sơ, tài liệu chứng
minh hình thức chuyển
giao (nếu có): Biên bản
tiếp nhận động vật rừng
(1 bản chính)

04

Xác lập quyền sở hữu
toàn dân đối với tài sản
và phê duyệt phương án
xử lý động vật

Cơ quan kiểm lâm chủ trì xử lý đề xuất phương án xử lý gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch
báo báo cáo Sở tài chính (nếu Hạt Kiểm lâm tiếp nhận ĐVHD) hoặc gửi Sở Tài chính (nếu
Chi cục Kiểm lâm tiếp nhận ĐVHD) để Sở tài chính lập phương án xử lý tài sản.

05

Xử lý động vật rừng theo phương
án xử lý được phê duyệt

Sau khi phương án xử lý tài sản được phê duyệt, cơ quan kiểm lâm thực hiện
xử lý tài sản theo trình tự, thủ tục đối với từng hình thức xử lý theo quy định
từ Điều 11 đến Điều 15, Thông tư 29.
Bản tin về Bảo vệ động vật hoang dã Số 2/2020 13

KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

THÁNG 1-6/2020

Phòng Bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) của ENV tiếp nhận trung bình 8
cuộc gọi do người dân thông báo vi phạm về ĐVHD mỗi ngày. Sau khi tiếp
nhận thông tin từ người dân, các cán bộ có kinh nghiệm của ENV sẽ nhanh
chóng liên hệ với cơ quan chức năng có liên quan để chuyển giao thông tin
vi phạm và theo dõi cũng như cập nhật kết quả xử lý cuối cùng trong Cơ sở
dữ liệu quốc gia vi phạm về ĐVHD của ENV. Trong trường hợp đối tượng vi
phạm có hành vi quảng cáo hoặc rao bán ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm, ENV
cũng sẽ phối hợp và 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 1.144 vụ vi phạm được báo cáo trong hai quý đầu năm 2020,
có 47 vụ việc liên quan đến buôn lậu/vận chuyển/buôn bán lớn ĐVHD, 687
vụ việc liên quan đến buôn bán và quảng cáo ĐVHD, 425 vụ việc liên quan
đến tàng trữ trái phép ĐVHD liên quan đến động vật sống.
Theo đó, 43 % trong tổng số 958 vụ việc do người dân phát hiện và trực tiếp
thông báo đến ENV đã được xử lý thành công. Một vụ việc được coi là xử lý
thành công nếu cơ quan chức năng tịch thu tang vật ĐVHD; đối tượng bị bắt
giữ và xử lý nghiêm theo pháp luật hoặc đối tượng tự nguyện xóa bỏ hành vi
vi phạm sau khi được các cơ quan chức năng địa phương hoặc ENV nhắc nhở.
Cũng trong nửa đầu năm 2020, có 515 cá thể ĐVHD còn sống được các cơ
quan chức năng tại 27 địa phương tịch thu sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm
qua đường dây nóng của ENV. Hàng trăm ĐVHD còn sống bị tịch thu hoặc
chuyển giao bao gồm khỉ, gấu ngựa, vượn, voọc, cu li, tê tê, cá mập, nhiều
loại rùa cạn và rùa nước ngọt, và các loài ĐVHD khác.
ENV trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các cơ quan chức năng, chi cục kiểm
lâm các địa phương và đặc biệt là cộng đồng vì đã đồng hành cùng ENV
trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam
trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học.

Số liệu vi phạm về ĐVHD: Từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2020
Loại vi phạm

Nửa đầu năm 2020

Giai đoạn 2005-2019

Giai đoạn 2005 tháng 6/2020

Tổng số vụ [1]

1.744

15.592

17.336

Tổng số vi phạm

2.934

41.185

44.119

Buôn lậu/vận chuyển/buôn bán lớn ĐVHD

47

2.019

2.066

Buôn bán và quảng cáo ĐVHD

687

8.838

9.525

Tàng trữ ĐVHD

425

4.493

4.918

Săn bắt/Khác

30

385

415

Tỉ lệ xử lý thành công [2][3]

49%

57%

56%

[1] Một số vụ việc được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV sau khi xác minh thông tin đã được xác định không phải
là vi phạm và do đó tổng số vụ việc có thể khác biệt so với tổng vi phạm được ghi nhận theo từng hành vi vi phạm (Tàng trữ, vận chuyển
ĐVHD, v.v)
[2] Tổng số vụ việc được xử lý thành công bao gồm cả những vụ việc do người dân thông báo và do cán bộ hiện trường của ENV ghi nhận
trong các chiến dịch khảo sát vi phạm về ĐVHD. Số vụ xử lý thành công cũng bao gồm tất cả những vụ việc xảy ra trong giai đoạn trước
nhưng có kết quả xử lý thành công trong giai đoạn này.
[3] ENV chỉ bắt đầu thống kê các vụ việc được xử lý thành công từ năm 2014.

14 Bản tin về Bảo vệ động vật hoang dã Số 2/2020

hô so vu viêc
Hồ sơ vụ việc tổng hợp những thành tích nổi bật trong nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm về ĐVHD từ các
địa phương trên cả nước từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/6/2020. Do số lượng các vụ vi phạm lớn nên ENV chỉ
lựa chọn một số ví dụ điển hình cho thấy những nỗ lực lớn của các cơ quan chức năng và đặc biệt là lực lượng
kiểm lâm tại các địa phương trên cả nước.
AN GIANG

BẮC KẠN

Ngày 27/3/2020, sau khi nhận được tin báo vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang đã tịch thu 02
cá thể khỉ từ một Thiền viện và đã thả vào rừng địa
phương (Hồ sơ vụ việc số 15845/ENV).

Chi cục kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn phát hiện đối tượng
chuyên buôn bán chim săn mồi trên Internet
Ngày 1/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của ENV,
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã tịch thu 20 cá thể
ưng ấn độ (Accipiter trivirgatus) từ một đối tượng
chuyên quảng cáo bán chim săn mồi trên internet.
Các cá thể chim săn mồi này sau đó đã được chuyển
giao cho Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội. Đối
tượng đã bị phạt hành chính 21.250.000 đồng (Hồ sơ
vụ việc số 16480/ENV).

BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ngày 22/6/2020, sau khi nhận được tin báo vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Hạt kiểm lâm liên huyện Bà Rịa-Châu Đức đã
tịch thu 01 cá thể cu li bị nuôi tại một nhà hàng trên địa
bàn. Cá thể cu li sau đó đã được chuyển giao đến Trạm
bảo tồn ĐVHD Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (Hồ sơ vụ
việc số 16786/ENV).
BẮC GIANG
Ngày 4/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân
qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Phòng
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (CSMT)
– Công an tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra hai cơ sở chuyên
bán đồ cổ trên địa bàn và tịch thu nhiều bộ phận, sản
phẩm của ĐVHD trong đó có 03 vỏ sừng sơn dương
(Capricornis milneedwardsii), một sọ đầu, tấm da, răng
nanh của 01 cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus), 17
xương đầu gối của sơn dương và gấu ngựa với sừng
giả và nhiều sản phẩm, xương của vật nuôi. Các cơ
quan chức năng đang điều tra làm rõ vi phạm của các
đối tượng có liên quan (Hồ sơ vụ việc số 16654/16690/
ENV).

BẮC NINH
Ngày 5/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV,
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra một
quán cà phê trên địa bàn và tịch thu 01 cá thể khỉ vàng
(Macaca mulatta), 01 cá thể khỉ đuôi dài (Macaca
fascicularis) từ một quán cà phê trên địa bàn. Các cá
thể khỉ sau đó đã được chuyển giao đến Trung tâm
Cứu hộ ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 15644/ENV).
BÌNH ĐỊNH
Ngày 21/4/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của ENV,
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã tiếp nhận 01
cá thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus)
do một người dân chuyển giao. Cá thể voọc sau đó
đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ Linh trưởng
nguy cấp (EPRC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương
(Hồ sơ vụ việc số 16321/ENV).
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BÌNH DƯƠNG

CÀ MAU

Quảng cáo mật gấu là hành vi vi phạm pháp luật
Ngày 11/3/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã phối hợp
với Công an phường Đông Hòa gỡ bỏ một bảng hiệu
quảng cáo mật gấu trước một nhà dân trên địa bàn (Hồ
sơ vụ việc số 16056/ENV).

Ngày 22/5/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh Cà Mau
phối hợp với Công an Phường 9 đã tịch thu 32 cá thể rùa
răng (Heosemys annandalii) và rùa ba-gờ (Malayemys
subtrijuga), nặng 85 kg đang được một đối tượng vận
chuyển bằng xe máy. Đối tượng này sau đó đã bị phạt hành
chính 42.500.000 đồng, 31 cá thể rùa răng và rùa ba gờ
được thả về Vườn quốc gia U Minh Hạ; 01 cá thể rùa ba
gờ bị chết đã được tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 16623/ENV).

Ngày 31/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân
qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Đội Cảnh
sát Kinh tế (CSKT) - Công an thành phố Thủ Dầu Một đã
tịch thu 02 cá thể cu li từ một đối tượng buôn bán ĐVHD
trên internet. Các cá thể cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus)
sau đó đã được chuyển đến Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu
Tiếng, tỉnh Bình Dương (Hồ sơ vụ việc số 16614/ENV).

Ngày 24/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân,
Cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã phối hợp với
Đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389/CM kiểm tra
một xe tải và thu giữ 34 bao đay chứa hải sâm nặng 1,360
tấn. Đối tượng sau đó đã bị phạt hành chính 35.000.000
đồng (Hồ sơ vụ việc số 16658/ENV).
CẦN THƠ
Ngày 9/1/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV,
Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng Công an phường
An Bình đã tịch thu một cá thể mèo rừng (Prionailurus
bengalensis) từ một người bán hàng rong. Cá thể mèo
rừng trên đã được thả về Khu bảo tồn thiên nhiên Lung
Ngọc Hoàng (Hồ sơ vụ việc số 15744/ENV).

Ngày 25/6/2020, sau khi nhận được thông báo của người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Chi
cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã kiểm tra một nhà
hàng trên địa bàn và tịch thu một cá thể ó cá (Pandion
haliaetus) từ một nhà hàng trên địa bàn. Cá thể ó cá
sau đó đã được chuyển đến Trạm Bảo tồn ĐVHD Dầu
Tiếng, tỉnh Bình Dương (Hồ sơ vụ việc số 16813/ENV).

Thu giữ sừng tê giác từ một đối tượng trong quá trình
sàng lọc Covid-19
Ngày 2/3/2020, lực lượng hải quan Sân bay quốc tế
Cần Thơ đã thu giữ 11 khúc sừng tê giác, nặng 28,7 kg
được tìm thấy trong hành lý của một người đàn ông Việt
Nam trên chuyến bay về từ Mô-dăm-bích. Chuyến bay
được chuyển hướng từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tại
thành phố Hồ Chí Minh đến Sân bay quốc tế Cần Thơ do
chính sách phòng chống dịch Covid-19 (Hồ sơ vụ việc số
16018/ENV).

BÌNH PHƯỚC

ĐÀ NẴNG

Ngày 23/03/2020, Đội CSKT - Công an thị xã Phước
Long phối hợp với Công an phường Long Phước kiểm
tra một nhà dân trên địa bàn và thu giữ một cá thể cầy
hương (Viverricula indica) sống và một cá thể cầy
hương đã chết, 14 kg thịt lợn rừng (Sus scrofa), 6 kg
thịt nai và 1,5 kg thịt mang. Đối tượng đã bị phạt hành
chính 20.000.000 đồng. Tang vật chết và thịt ĐVHD
sau đó đã được tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 16145/ENV).

Ngày 2/1/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Chi cục
Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra một nhà hàng và
tịch thu 02 cá thể chim ngói nâu (Streptopelia senegalensis),
05 cá thể sóc bụng đỏ (Callosciurus erythraeus), 45 cá thể rắn
nước (Xenochrophis flavipunctatus) và 02 cá thể ba ba trơn
(Pelodiscus sinensis). Trước đó, nhà hàng này đã quảng cáo
bán các sản phẩm ĐVHD trên Facebook. Cơ quan chức năng
đã xử phạt chủ nhà hàng 10.000.000 đồng và thả các cá thể
ĐVHD bị tịch thu về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 15216/ENV).

Ngày 8/6/2020, Đội CSKT – Công an huyện Bù Gia
Mập phối hợp với Công an xã Phước Minh phát hiện
hai đối tượng điều khiển xe máy khả nghi và thu giữ
một cá thể tê tê java (Manis javanica) còn sống đựng
trong túi nylon màu đỏ. Ngày 17/6/2020, cá thể tê tê
đã được thả về tự nhiên. Hai đối tượng có liên quan
đang bị điều tra, xử lý theo quy định (Hồ sơ vụ việc số
16785/ENV).
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Buôn bán các loài thủy sản được pháp luật bảo vệ là
vi phạm pháp luật
Ngày 11/2/2020, Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng phối
hợp với Phòng CSMT - Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra
một nhà hàng và thu giữ 05 cá thể cá mặt quỷ (Scorpaenopsis
diabolus). Chủ nhà hàng đã bị phạt 35.000.000 đồng và các
cá thể cá đã được thả về biển (Hồ sơ vụ việc số 16050/ENV).

Hãy tôn trọng thiên nhiên: Đã đến lúc cần xử lý dứt
điểm tình trạng quảng cáo và buôn bán chim hoang dã
Ngày 13/2/2020, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng
đã thu giữ 80 cá thể chim hoang dã bao gồm chim cu
gáy (Spilopelia Chinensis), chào mào (Pycnonotus
jocosus), sáo nâu (Acridotheres tristis) và khướu mào
trắng (Garrulax leucolophus) từ một người bán hàng
rong. Các cá thể chim sau đó đã được thả về rừng và đối
tượng bị xử phạt hành chính 5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ
việc số 16110/ENV).
Tịch thu cá mập sống tại Đà Nẵng
Ngày 26/2/2020, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng
phối hợp với Chi cục Thủy sản và Phòng CSMT - Công
an thành phố Đà Nẵng đã tịch thu 11 cá thể cá nhám
trắng (Chiloscyllium griseum) tại một nhà hàng. Dấu
hiệu vi phạm được ghi nhận tại nhà hàng đã trong chiến
dịch giảm thiểu vi phạm về tiêu thụ ĐVHD do ENV
thực hiện tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành
phố. Các cá thể cá nhám đã sau đó được thả về biển (Hồ
sơ vụ việc số 15132/ENV).
Tất cả các loài rùa biển còn sống, đã chết hay tiêu
bản, sản phẩm đều là hàng cấm
Ngày 6/3/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng phối hợp
với Phòng CSMT – Công an thành phố Đà Nẵng tịch
thu một cá thể đồi mồi (Eretmochelys imbricata) tại
một quán cà phê. Cá thể này đã được chuyển giao đến
Viện Hải dương học Nha Trang để phục hồi bản năng
do bị nuôi nhốt trong môi trường nước ngọt một thời
gian dài và không thể thả ngay về biển (Hồ sơ vụ việc
số 14767/ENV).

Ngày 2/5/2020, trong một đợt tuần tra định kỳ, Đội
Kiểm lâm cơ động - Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà
Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông
đã thu giữ 15 cá thể chim di, 02 cá thể chim sẻ vừa bị
một người dân trên địa bàn bắt. Đối tượng bị phạt hành
chính 5.000.000 đồng. Các cá thể chim được thả về tự
nhiên (Hồ sơ vụ việc số 16602/ENV).
Đối tượng buôn bán chim săn mồi trên internet “sa
lưới” tại Đà Nẵng
Ngày 5/5/2020, sau khi tiếp nhận Hồ sơ đối tượng
vi phạm do ENV cung cấp, Phòng CSMT – Công an
thành phố Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm
thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra nhà một đối tượng
chuyên buôn bán chim săn mồi trên internet. Cơ quan
chức năng đã phát hiện và tịch thu 12 cá thể chim săn
mồi thuộc các loài cắt lưng hung (Falco tinnunculus),
diều hâu núi (Nisaetus nipalensis) và cắt Nhật Bản
(Accipiter gularis). Đối tượng bị xử phạt 11.250.000
đồng (Hồ sơ vụ việc số 13224/ENV).
Ngày 5/5/2020, 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 01 cá thể cầy
vòi hương (Paradoxurus hermaphrodites), 02 cá thể
rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và 04 cá thể sóc
từ một quán cà phê. Chủ quán đã bị phạt hành chính
10.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16295/ENV).
Ngày 26/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân
qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Hạt Kiểm
lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã tịch thu một cá
thể vượn siki (Nomascus (Hylobates) siki) bị nuôi nhốt tại
nhà một người dân. Vụ việc được phát hiện sau khi cá thể
vượn xuất hiện trên tường rào giữa nhà dân và một trường
mầm non. Cá thể vượn sau đó đã được chuyển đến Thảo
cầm viên Sài Gòn (Hồ sơ vụ việc số 16619/ ENV).
Ngày 8/6/2020, 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 03 cá thể
rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga) đang bị nuôi nhốt tại
một trường mầm non trên địa bàn. Các cá thể rùa sau
đó đã được thả vào Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi
Chúa (Hồ sơ vụ việc số 16710/ENV).
Ngày 15/6/2020, sau khi theo dõi một đối tượng trên mạng
xã hội, Đội Kiểm lâm cơ động - Chi cục Kiểm lâm thành
phố Đà Nẵng đã kiểm tra nhà đối tượng và phát hiện biển
hiệu quảng cáo bán ĐVHD. Đối tượng đã bị phạt hành
chính 1.250.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16838/ENV).

Ngày 17/3/2020, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng
đã tịch thu 35 cá thể chim hoang dã bao gồm chim cu gáy
(Spilopelia Chinensis), chào mào (Pycnonotus jocosus),
sáo nâu (Acridotheres tristis) từ một người bán hàng
rong. Các cá thể trên sau đó đã được thả về rừng đặc dụng
trên địa bàn. Đối tượng vi phạm đã bị xử phạt 5.000.000
đồng (Hồ sơ vụ việc số 16109/ENV).

Ngày 18/6/2020, Phòng CSMT – Công an thành phố
Đà Nẵng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thành phố
Đà Nẵng kiểm tra một nhà hàng và thu giữ 07 cá thể
chim cu đất đông lạnh. Nhà hàng cũng bị phát hiện
quảng cáo trái phép chim cu đất và gà rừng (Gallus
gallus) trên thực đơn. Chủ nhà hàng bị phạt hành chính
11.250.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16835/ENV).
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ĐẮK LẮK
Khỉ không phải là thú cưng: Khỉ bị tịch thu sau khi
chủ nuôi đăng tải hoạt động nuôi nhốt trên YouTube
Ngày 15/1/2020, Hạt Kiểm lâm thành phố Buôn Ma
Thuột đã tịch thu 2 cá thể khỉ từ một đối tượng đăng
tải nhiều video về việc nuôi nhốt khỉ trên YouTube.
Nhiều người đã thông báo đến Đường dây nóng bảo vệ
ĐVHD của ENV phản ánh về hoạt động nuôi nhốt khỉ
được đối tượng chia sẻ trên YouTube. Các cá thể khỉ
sau đó đã được thả về Vườn quốc gia Chư Yang Sin
(Hồ sơ vụ việc số 15457/ENV).

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân đến Đường
dây nóng bảo vệ ĐVHD, nhận thấy số lượng lớn vi
phạm của đối tượng, ENV đã xây dựng Hồ sơ vi phạm
của đối tượng và chuyển giao đến cơ quan chức năng.
Các cá thể rùa sau đó được chuyển giao cho Trung tâm
Bảo tồn Rùa (TCC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Tất cả các đường dẫn vi phạm của đối tượng đã bị xóa
bỏ (Hồ sơ vụ việc số 10336/ENV).

Quảng cáo ĐVHD trên mạng xã hội là vi phạm
pháp luật
Ngày 6/3/2020, Công an thành phố Buôn Ma Thuột
đã xử phạt một đối tượng 1.250.000 đồng cho hành vi
quảng cáo bán trái phép một số lượng lớn ngà voi, nanh,
móng hổ và móng gấu trên tài khoản Facebook cá nhân
của đối tượng. Cơ quan công an cũng đã buộc đối tượng
gỡ bỏ các đường dẫn quảng cáo ĐVHD. Trước đó, ENV
đã gửi Hồ sơ dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của đối tượng
đến cơ quan chức năng (Hồ sơ vụ việc số 15368/ENV).
Ngày 19/5/2020, 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 tịch thu một cá thể vượn
tại nhà một người dân. Cá thể vượn sau đó đã được
chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy
cấp (EPRC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ
việc số 16286/ENV).

Đối tượng chuyên buôn bán rùa bị phát hiện tại
Đắk Lắk
Ngày 8/5/2020, Đội CSKT – Công an thành phố Buôn
Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tân Hòa và
Hạt Kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột thu giữ 127
cá thể rùa tại nhà một đối tượng, bao gồm 15 cá thể rùa
hộp trán vàng miền Nam (Cuora picturata), 32 cá thể
rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), 10 cá
thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 18 cá thể rùa hộp
lưng đen (Cuora amboinensis), 12 cá thể rùa đất pul-kin
(Cyclemys pulchristria), 01 cá thể rùa bốn mắt (Sacalia
quadriocellata), 03 cá thể rùa cổ bự (Siebenrockiella
crassicollis), 02 cá thể rùa răng (Heosemys annandalii),
05 cá thể rùa cổ sọc (Mauremys sinensis), 02 cá thể rùa
lai sa nhân và hộp trán vàng (Cuora serrata), 02 cá
thể rùa núi nâu (Manouria emys), 03 cá thể rùa bụng
vàng (Trachemys scripta scripta), 01 cá thể rùa bụng
đỏ cổ ngắn (Emydura subglobosa), 01 cá thể rùa sông
đốm vàng (Podocnemis unifilis), 14 cá thể rùa đất lớn
(Heosemys grandis), 04 cá thể rùa núi vàng (Indotestudo
elongata) và 02 cá thể rùa cooter (Pseudemys sp.).
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Ngày 23/5/2020, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT)
– Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra một xe khách và
thu giữ 15 kg kỳ nhông (Leiolepis belliana), 15 cá thể
chim cu gáy (Spiloppelia chinensis), 01 cá thể chích
chòe than (Copsychus saularis ), 03 cá thể chim săn
mồi và 01 cá thể quạ. Các cá thể chim đã được thả
về tự nhiên. Đối tượng vi phạm bị phạt hành chính
10.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16624/ENV).
Ngày 29/6/2020, Đội CSGT – Công an huyện Krông
Năng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Krông Năng
thu giữ 8 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis)
đã chết bị vận chuyển trái phép bằng xe máy. Các cá thể
mèo rừng sau đó đã bị tiêu hủy. Ngày 30/6/2020, hai
đối tượng vi phạm bị xử phạt hành chính 25.000.000
đồng (Hồ sơ vụ việc số 16872/ENV).
ĐẮK NÔNG
Ngày 2/1/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút đã tịch thu 03 cá thể
khỉ từ một nhà dân trên địa bàn. Trước đó, đối tượng đã
đăng tải nhiều vi-deo về việc chăm sóc khỉ trên một tài
khoản YouTube nhiều khả năng để thu hút người xem
và kiếm lời từ quảng cáo (Hồ sơ vụ việc số 15338/ENV).

Công an huyện Đắk Glong thu giữ ĐVHD bị giết
mổ tại nhà
Ngày 3/3/2020, sau khi tiếp nhận thông tin từ người
dân, Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện hai đối
tượng đang buôn bán ĐVHD trong sân nhà. Cơ quan
chức năng đã kiểm tra nhà của đối tượng và thu giữ
một số ĐVHD đã chết bao gồm 02 cá thể cheo cheo
Java (Tragulus javanicus), 01 cá thể cầy vòi hương
(Paradoxurus hermaphroditus), 01 cá thể chồn bạc má
nam (Melogale personata) và 05 cá thể sóc vằn lưng
(Menetes berdmorei). Đối tượng có liên quan bị phạt
hành chính 30.000.000 đồng và các cá thể ĐVHD chết
đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 16245/ENV).
Nuôi, nhốt chim săn mồi để làm cảnh là hành vi vi
phạm pháp luật
Ngày 10/3/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ
người người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD
của ENV, Hạt kiểm lâm Tuy Đức đã thu giữ 01 cá thể
chim săn mồi nuôi nhốt tại một cửa hàng tạp hóa. Tuy
nhiên, cá thể chim săn mồi đã yếu tại thời điểm thu giữ
và chết ngay sau đó (Hồ sơ vụ việc số 16032/ENV).
Ngày 9/6/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil đã kiểm
tra nhà một đối tượng trên địa bàn và thu giữ 01 cá thể
kỳ đà hoa (Varanus salvator) và 01 cá thể kỳ đà vân
(Varanus bengalensis) còn sống. Các các thể kỳ đà sau
đó đã được thả về tự nhiên. Đối tượng bị phạt hành
chính 295.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16981/ENV).
ĐIỆN BIÊN
Ngày 2/1/2020, Công an huyện Nậm Pồ phối hợp với
Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ kiểm tra một xe ô tô và
thu giữ 16 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) nặng
70 kg. Cơ quan chức năng đã bán đấu giá các cá thể cầy
và phạt hành chính đối tượng 40.000.000 đồng (Hồ sơ
vụ việc số 15740/ENV).
ĐỒNG NAI
Số lượng gấu nuôi nhốt tại các trại gấu ở Đồng Nai
tiếp tục giảm
Ngày 27/2/2020, một chủ gấu tại thành phố Biên Hòa
đã tự nguyện chuyển giao 01 cá thể gấu ngựa (Ursus
thibetanus) đã đăng ký cho Trạm cứu hộ gấu tại Vườn
quốc gia Cát Tiên do Tổ chức Free the Bears vận hành.
Trước đó, tháng 9/2019, chủ cơ sở đã thông báo đến
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai về nguyện vọng
chuyển giao gấu (Hồ sơ vụ việc số 14513/ENV).
Ngày 5/3/2020, một chủ nuôi khác ở thành phố Biên
Hòa đã tự nguyện chuyển giao 01 cá thể gấu ngựa đã
đăng ký đến Trạm cứu hộ gấu tại Vườn quốc gia Cát
Tiên do Tổ chức Free the Bears vận hành (Hồ sơ vụ
việc số 14516/ENV).

GIA LAI
Ngày 30/6/2020, một doanh nghiệp tại Gia Lai đã
tự nguyện chuyển giao một cá thể gấu ngựa (Ursus
thibetanus) đến Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại
Vườn quốc gia Tam Đảo do Tổ chức Động vật Châu Á
vận hành (Hồ sơ vụ việc số 10996/ENV).
HÀ GIANG
Lực lượng kiểm lâm thu giữ động vật từ một đối
tượng buôn bán trực tuyến
Ngày 7/6/2020, sau khi nhận được tin báo vi phạm từ
người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV,
Hạt kiểm lâm thành phố Hà Giang đã thu giữ 03 cá thể
cầy và 01 cá thể don (Atherurus macrourus) đã chết từ
một đối tượng. Trước đó, đối tượng đã quảng cáo bán
hổ, cầy mực và nhiều bộ phận, sản phẩm ĐVHD khác
trên mạng xã hội (Hồ sơ vụ việc số 16573/ENV).
HÀ NAM
Tịch thu gấu có vấn đề về nguồn gốc tại Hà Nam
Ngày 20/5/2020, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam
đã chuyển giao 02 cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus)
từ một chủ nuôi đến Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình của
Tổ chức Four Paws. Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm
tỉnh Hà Nam, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới và
ENV đã phát hiện một cá thể gấu không gắn chíp và
một cá thể gấu có số chíp không trùng khớp với số chíp
trong hồ sơ trong quá trình kiểm tra các cơ sở nuôi nhốt
gấu trên địa bàn tỉnh vào tháng 2/2020 (Hồ sơ vụ việc
số 10661/ENV).
HÀ TĨNH
Ngày 7/1/2020, qua kiểm tra một nhà dân, Công an
thành phố Hà Tĩnh đã thu giữ 09 cá thể cầy vòi hương
(Paradoxurus hermaphroditus), 01 cá thể cầy vòi
mốc (Paguma larvata) đều còn sống và 07 cá thể don
(Atherurus macrourus) đã chết. Cơ quan chức năng đã
thả các cá thể cầy còn sống về tự nhiên và bán đấu giá
các cá thể don đã chết. Đối tượng vi phạm bị phạt hành
chính 20.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 15739/ENV).

“

XỬ LÝ NGHIÊM TỘI
PHẠM HÔM NAY ĐỂ
NGĂN CHẶN TỘI PHẠM
NGÀY MAI

”
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Bắt đối tượng buôn bán mật gấu trên mạng
Ngày 14/4/2020, sau khi nhận được tin báo từ ENV,
Công an huyện Cẩm Xuyên đã tịch thu 7 lọ nghi mật
gấu từ một phòng khám y dược cổ truyền trên địa bàn.
Vi phạm tại cơ sở này bị phát hiện sau khi chủ cơ sở
quảng cáo bán mật gấu trên Facebook. Sau khi xác
minh được chủ tài khoản Facebook trên, cơ quan chức
năng đã kiểm tra phòng khám và phát hiện tang vật là
mật gấu giả (mật lợn). Chủ cơ sở bị phạt hành chính
750.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16229/ENV).

HÀ NỘI
Tịch thu rùa trung bộ đặc hữu, quý, hiếm tại Hà Nội
Ngày 5/1/2020, Đội CSKT – Công an quận Thanh Xuân
đã phát hiện một đối tượng đang vận chuyển trái phép 03
cá thể rùa trung bộ (Mauremys annamensis) đến Hà Nội
để tiêu thụ. Đối tượng khai nhận tìm thấy các cá thể này
khi đi làm đồng tại Phú Yên. Các cá thể rùa sau đó đã được
chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội. Theo
thông tin từ lực lượng công an, đối tượng này đang bị truy
cứu trách nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ việc số 15727/ENV).

Đại dịch Covid19: Chấm dứt buôn bán ĐVHD để
bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Ngày 9/1/2020, Đội CSMT – Công an quận Cầu Giấy
đã phát hiện một đối tượng đang vận chuyển ĐVHD
trái phép và kiểm tra cơ sở nuôi của đối tượng này. Qua
kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 79 cá
thể ĐVHD, bao gồm 04 cá thể cầy vòi mốc (Paguma
larvata) còn sống, 06 cá thể loài này đã chết; 23 cá
thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus)
còn sống, 03 cá thể loài này đã chết; 11 cá thể don
(Atherurus macrourus) còn sống và 04 cá thể loài này
đã chết; 18 cá thể dúi mốc lớn (Rhizomys pruinosus)
còn sống và 10 cá thể loài này đã chết.
Ngày 1/6/2020, Công an huyện Can Lộc phối hợp với
Phòng CSGT – Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra một
xe khách, thu giữ 9 cá thể rùa hộp trán vàng miền
Bắc (Cuora galbinifrons) và 18 cá thể rùa hộp Bua-rê
(Cuora bourreti) được giấu trong một thùng các-tông.
Các cá thể rùa đã được chuyển giao đến Trung tâm bảo
tồn rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Hai đối tượng
đã bị tạm giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự (Hồ sơ
vụ việc số 16691/ENV).
Ngày 29/6/2020, sau khi nhận được tin báo vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên đã gỡ bỏ biển
quảng cáo bán mật gấu và cao ĐVHD tại một cửa
hàng y dược cổ truyền trên địa bàn (Hồ sơ vụ việc số
16650/ENV).
HẢI PHÒNG
Ngày 24/4/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà đã
kiểm tra một bè nổi nuôi thủy sản và thu giữ 01 cá thể
vích (Chelonia mydas) còn sống. Cá thể vích sau đó đã
được thả về biển (Hồ sơ vụ việc số 16384/ENV).
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Đối tượng khai nhận các cá thể ĐVHD đều có nguồn
gốc hợp pháp từ một trang trại đã đăng ký tại huyện
Thường Tín – Hà Nội nhưng giấy phép vận chuyển
đã hết hạn. Đối tượng sau đó đã bị phạt hành chính
2.250.000 đồng cho hành vi không gia hạn giấy phép
và không thông báo đến cơ quan chức năng khi thay
đổi địa chỉ cơ sở nuôi (Hồ sơ vụ việc số 15748/ENV).
Lưu ý: Những kẻ sử dụng các trang trại nuôi thương
mại ĐVHD như một “vỏ bọc” cho hành vi buôn bán
ĐVHD bất hợp pháp thường sử dụng các giấy tờ chứng
minh nguồn gốc hợp pháp cho ĐVHD đã cũ hoặc hết
hạn. Trong trường hợp này và các trường hợp tương tự
khác, việc kiểm tra trang trại cung cấp nguồn ĐVHD
sẽ nhanh chóng cho thấy cơ sở đó có thực sự hoạt động
hợp pháp hay không.
Ngày 11/3/2020 và 16/3/2020, Đội CSKT – Công
an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ 3 cá thể rùa Bua-rê
(Cuora bourreti) và 3 cá thể rùa hộp trán vàng miền
bắc (Cuora galbanifrons) do hai đối tượng vận chuyển
trái phép. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hai đối tượng
và chuyển giao số rùa đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD
Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 16556/ENV).

Tình trạng buôn bán trái phép voọc cho thấy cần bảo
vệ tốt hơn môi trường sống của loài ĐVHD nguy cấp,
quý, hiếm này
Ngày 16/3/2020, Đội CSKT - Công an quận Đống Đa
đã thu giữ 02 cá thể voọc chà vá chân đen (Pygathrix
nigripes) do một nhân viên Tổng công ty Đường sắt
Việt Nam giấu trong một túi ni lông đen và vận chuyển
trái phép từ Bình Thuận tới Hà Nội. Theo thông tin từ
cơ quan công an, đối tượng đang trong quá trình truy
cứu trách nhiệm hình sự (Hồ sơ vụ việc số 16107/ENV).
Ngày 12/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Chi
cục Kiểm lâm Hà Nội đã thu giữ 01 cá thể diều đầu nâu
(Spizaetus cirrhatus) bị nuôi nhốt trái phép tại nhà dân. Cá
thể chim săn mồi này sau đó được chuyển đến Trung tâm
cứu hộ ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 16464/ENV).
Ngày 20/5/2020, Đội CSMT – Công an huyện Thạch Thất
đã thu giữ 01 cá thể cu li lớn (Nycticebus bengalensis) bị
2 đối tượng vận chuyển trái phép bằng xe máy. Cơ quan
chức năng đang trong quá trình điều tra hai đối tượng và
cá thể cu li đã được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ
ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 16603/ENV).
Ngày 21/5/2020, Đội 5, Phòng CSMT – Công an thành
phố Hà Nội đã thu giữ 01 cá thể tê tê Java (Manis javanica)
còn sống trên một chiếc taxi. Một đối tượng đang bị điều
tra. Cá thể tê tê đã được chuyển giao đến Trung tâm cứu
hộ ĐVHD Hà Nội. (Hồ sơ vụ việc số 16606/ENV).

Ngày 16/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Đội
CSMT – Công an quận Hà Đông đã tịch thu một cá thể
cu li lớn (Nycticebus bengalensis) bị một nhân viên
nhà hàng nuôi nhốt trái phép trên địa bàn. Cá thể cu li
đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội.
Cơ quan chức năng cho biết đang trong quá trình hoàn
thiện hồ sơ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng
(Hồ sơ vụ việc số 16773/ENV).
Ngày 22/6/2020, Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ 04
cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons)
đang bị vận chuyển trái phép. Kiểm tra nhà của đối
tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ thêm 06 cá thể
rùa núi viền (Manouria impressa) và 53 cá thể rùa
núi vàng (Indotestudo elongata). Các cá thể rùa được
chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội. Đối
tượng vi phạm hiện đang bị truy cứu trách nhiệm hình
sự (Hồ sơ vụ việc số 16821/ENV).
HỒ CHÍ MINH
Tiếp tục phát hiện một đối tượng kiếm tiền trên
Youtube từ việc quay phim hoạt động nuôi khỉ trái
phép
Ngày 16/1/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ
người người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD
của ENV, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh
đã tịch thu một cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonine) bị
nuôi nhốt trái phép tại nhà một nữ đối tượng đăng tải
nhiều video chăm sóc khỉ trên tài khoản YouTube cá
nhân. Cá thể khỉ đã được chuyển giao đến Trạm cứu hộ
ĐVHD Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 15766/ENV).
Mua ĐVHD để giải cứu chính là thúc đẩy tình trạng
buôn bán ĐVHD trái phép!
Ngày 10/2/2020, sau khi tiếp nhận thông tin về ĐVHD
qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Chi cục
Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 02 cá
thể cắt lưng xám (Falco columbarius) từ một người
ngoại quốc mua các cá thể này để chuyển giao. Các cá
thể cắt sau đó đã được chuyển giao đến Trạm cứu hộ
ĐVHD Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 15874/ENV).

Truy quét hoạt động buôn bán chim trái phép
Ngày 8/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân
qua Đường dây nóng về bảo vệ ĐVHD của ENV, Đội
CSKT – Công an huyện Thanh Trì đã tịch thu 33 cá thể
vẹt đuôi dài từ một cửa hàng trên địa bàn, trong đó có
06 cá thể vẹt được liệt kê trong Phụ lục I Công ước về
buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy
cấp (CITES) và 27 cá thể vẹt được liệt kê trong Phụ lục
II CITES. Các cá thể vẹt đã được chuyển đến Trung tâm
cứu hộ ĐVHD Hà Nội (Hồ sơ vụ việc số 16487/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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Tịch thu 6,1 kg sừng tê giác trong hành lí của một
hành khách đi từ Mô-dăm-bích
Ngày 6/3/2020, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc
tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí
Minh đã bắt giữ một đối tượng người Việt Nam và tịch
thu 12 khúc sừng tê giác trắng (Ceratotherium simum),
nặng 6,1 kg. Qua kiểm tra hải quan, lực lượng chức năng
phát hiện số sừng tê này được giấu trong hai túi hành lý
của đối tượng trên chuyến bay xuất phát từ Mô-dămbích về Việt Nam (Hồ sơ vụ việc số 16037/ENV).

Tất cả các loài chim săn mồi đều được pháp luật
bảo vệ và chỉ được nuôi nếu có giấy phép hợp pháp
Ngày 25/5/2020, 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 thu giữ 02
cá thể chim săn mồi tại nhà một đối tượng. Các cá thể
chim săn mồi được chuyển đến Trạm cứu hộ ĐVHD
Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 16613/ENV).
Ngày 8/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV,
Đội CSKT – Công an quận Bình Thạnh phối hợp với
Công an Phường 11 đã tịch thu 01 cá thể rùa đất lớn
(Heosemys grandis)và 01 cá thể rùa đất (Cyclemys
ssp.) đang bị bày bán trên đường phố. Các cá thể rùa
sau đó đã được chuyển đến Trạm cứu hộ ĐVHD Củ
Chi (Hồ sơ vụ việc số 16716/ENV).
Tàng trữ rùa biển là bất hợp pháp
Ngày 17/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Đội
quản lý thị trường Quận 1 đã kiểm tra một cửa hàng
đồng hồ, thu giữ 01 tiêu bản đồi mồi (Eretmochelys
imbricata) và 01 tiêu bản vích (Chelonia mydas). Cơ
quan chức năng đã đề xuất xử phạt hành chính chủ cửa
hàng 35.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 14954/ENV).

Ngày 15/5/2020, 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 02
cá thể cú còn nhỏ tại một trạm xăng. Các cá thể cú đã
được chuyển đến Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi (Hồ sơ
vụ việc số 16531/ENV).
Thu giữ rùa nuôi tại đền ở thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 19/5/2020, sau khi nhận được thông tin từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Chi
cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 02 cá
thể rùa đất lớn (Heosemys grandis) và 11 cá thể rùa tai
đỏ (Trachemys scripta elegans) tại một ngôi đền trên
địa bàn. Các cá thể rùa tai đỏ đã bị tiêu hủy và các cá
thể rùa đất lớn được chuyển đến Trạm cứu hộ ĐVHD
Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 16081/ENV).
Ngày 21/5/2020, 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 phối
hợp với Công an Quận 12 đã tịch thu một cá thể vượn
đen má vàng (Nomascus (Hylobates) gabriellae) tại
nhà một đối tượng. Cá thể vượn đã được chuyển đến
Thảo cầm viên Sài Gòn (Hồ sơ vụ việc số 16436/ENV).

BÁO CÁO VI PHẠM VỀ ĐVHD
ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG
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Ngày 18/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Đội
CSKT – Công an Quận 7 đã tịch thu 01 cá thể rùa đất
lớn (Heosemys grandis) đang bị bày bán trên đường
phố. Cá thể rùa sau đó được chuyển đến Trạm cứu hộ
ĐVHD Củ Chi (Hồ sơ vụ việc số 16788/ENV).
HÒA BÌNH
Ngày 14/1/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ
người người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD
của ENV, Hạt Kiểm lâm huyện Tân Lạc đã tịch thu 02
cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) từ một cửa hàng
trang sức. Các cá thể cầy sau đó đã được thả về Khu
bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông (Hồ sơ vụ
việc số 15745/ENV).
Ngày 7/6/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Hạt
kiểm lâm thành phố Hòa Bình đã tịch thu 01 cá thể khỉ
bị nuôi nhốt tại một khu nghỉ dưỡng trên địa bàn (Hồ
sơ vụ việc số 16707/ENV).
Lưu ý: Các khu nghỉ dưỡng và các địa điểm du lịch
khác không được nuôi nhốt ĐVHD để thu hút du khách
trừ khi được cấp phép là cơ sở nuôi ĐVHD không vì
mục đích thương mại hợp pháp. ĐVHD không có
nguồn gốc hợp pháp phải bị tịch thu theo đúng quy
định của pháp luật.

KIÊN GIANG
Một nhà hàng nuôi nhốt rùa biển trái pháp luật
Ngày 2/1/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ
người người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD
của ENV, Chi cục Thủy sản tỉnh Kiên Giang đã phối
hợp với Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên Giang tịch
thu 01 cá thể đồi mồi (Eretmochelys imbricata) từ một
nhà hàng tại thành phố Rạch Giá. Cùng ngày, cá thể đồi
mồi đã được thả về biển (Hồ sơ vụ việc số 15695/ENV).
Công an thành phố Hà Tiên bắt giữ đối tượng
chuyên bán thịt rùa biển tại chợ
Ngày 7/2/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Công an thành phố Hà Tiên đã tịch thu 12 kg thịt
vích (Chelonia mydas) từ một gian hàng bán hải sản
của một tiểu thương tại một khu chợ trên địa bàn. Cá
thể vích bị cắt thành từng miếng và bày bán công khai.
Theo thông tin từ cơ quan Công an, tiểu thương này
chuyên bán thịt rùa biển. Cả đối tượng bán và chồng
đều bị bắt giữ và đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự (Hồ
sơ vụ việc số 15857/ENV).

Ngày 2/3/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm từ
người người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên Giang đã kiểm
tra một bè nổi và thu giữ một cá thể đồi mồi (Eretmochelys
imbricate) bị nuôi nhốt trái phép. Cá thể đồi mồi đã được
thả về biển (Hồ sơ vụ việc số 15964/ENV).
Công an thả về tự nhiên một cá thể tê tê nhiều khả
năng bị người dân săn bắt trái phép
Ngày 3/3/2020, Công an xã An Minh Bắc đã bắt giữ hai
đối tượng đang trên đường vận chuyển trái phép 01 cá
thể tê tê còn sống. Cơ quan chức năng đã thả cá thể tê
tê về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 16114/ENV).
Phòng CSMT - Công an tỉnh Kiên Giang thu giữ
ngà voi bị buôn bán trái phép
Ngày 25/5/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh Kiên
Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên
Giang đã thu giữ khoảng 2,8 kg sản phẩm ngà voi từ
hai cửa hàng trang sức trên địa bàn thành phố Rạch Giá.
(Hồ sơ vụ việc số 14945/16625/ENV).
Lưu ý: Để xử lý triệt để hoạt động buôn bán ngà voi, cần
phải bảo vệ voi trong môi trường sống tự nhiên, loại bỏ
các mạng lưới tội phạm buôn bán ngà voi, thay đổi thái độ
của cộng đồng về việc sử dụng ngà voi và xử lý tình trạng
buôn bán ngà voi tại các cửa hàng hoặc trên internet. Các
địa phương khác cần noi gương Chính quyền tỉnh Kiên
Giang bởi họ đã làm tốt phần việc của mình.
Ngày 22/5/2020, 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 tỉnh Kiên Giang kiểm tra một quán
cà phê và thu giữ 3 cá thể vích (Chelonia mydas) còn
sống. Các cá thể vích sau đó đã được thả về biển (Hồ sơ
vụ việc số 16627/ENV).

Phải xử lý những đối tượng buôn bán chim để bảo
vệ nền đa dạng sinh học của nước nhà
Ngày 10/2/2020, Công an xã Minh Thuận đã bắt giữ
một đối tượng bán 04 cá thể chim cổ rắn, hay còn
gọi là điêng điểng (Anhinga melanogaster) nặng 3,52
kg, 28 cá thể chim cốc nặng 11 kg và 12 cá thể chim
hoang dã khác nặng 15,4 kg. Đối tượng đã bị truy cứu
trách nhiệm hình sự và bốn cá thể chim cổ rắn đã được
chuyển giao đến Vườn quốc gia U Minh Thượng (Hồ
sơ vụ việc số 16115/ENV).
Ngày 19/2/2020, Công an xã An Minh Bắc đã kiểm tra
một nhà dân và thu giữ 02 cá thể chim cổ rắn (Anhinga
melanogaster). Một đối tượng đã bị truy cứu trách
nhiệm hình sự và các cá thể chim đã được chuyển giao
đến Vườn quốc gia U Minh Thượng (Hồ sơ vụ việc số
16116/ENV).

LAI CHÂU
Ngày 17/5/2020, Phòng CSKT – Công an tỉnh Lai Châu
đã thu giữ 01 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis)
còn sống đang bị một đối tượng vận chuyển trái phép.
Đối tượng đã bỏ trốn sau khi phát hiện lực lượng công
an. Cá thể mèo rừng đã được chuyển đến Trung tâm Bảo
tồn Thú ăn thịt và Tê tê tại Vườn quốc gia Cúc Phương
(Hồ sơ vụ việc số 16611/ENV).
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LÂM ĐỒNG

NAM ĐỊNH

Ngày 26/2/2020, sau khi tiếp nhận thông tin vi phạm
từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của
ENV, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận
01 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) được một
người dân địa phương tự nguyện chuyển giao. Người
này cho biết đã nuôi cá thể này được khoảng 1 tháng.
Cá thể rùa đã được thả về Vườn quốc gia Bidoup Núi
Bà (Hồ sơ vụ việc số 15973/ENV ).

Tịch thu gấu nuôi nhốt bất hợp pháp tại Nam Định
Ngày 21/4/2020, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã
chuyển giao 03 cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus) do
một người dân trên địa bàn nuôi nhốt. Các cá thể gấu
đã được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ gấu Việt
Nam vận hành bởi Tổ chức Động vật Châu Á (AAF)
tại Vườn quốc gia Tam Đảo. Trong đợt kiểm tra tháng
2/2020 với sự tham gia của Cục Kiểm lâm, Chi cục
Kiểm lâm Nam Định, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế
giới và ENV, các cơ quan chức năng có liên quan đã
phát hiện những cá thể gấu này không có chíp hoặc có
số chíp không phù hợp (Hồ sơ vụ việc số 14364/ENV).
NGHỆ AN

Lưu ý: Manouria impressa (rùa núi viền) là loài rùa núi
bản địa, phân bố tại Việt Nam và một số quốc gia lân
cận. Đây là một loài rùa khó tồn tại trong môi trường
nuôi nhốt do đòi hỏi môi trường và chế độ ăn uống đặc
biệt. Thông tin ghi nhận loài này có khả năng sinh sản
trong điều kiện nuôi nhốt cũng rất hạn chế. Do đó, các
cá thể loài này được phát hiện trong buôn bán dù tại
các trại nuôi được cấp phép, cũng nhiều khả năng có
nguồn gốc bất hợp pháp từ tự nhiên. Đừng để bị lừa bởi
các “mánh lới” của các đối tượng tội phạm! Khi phát
hiện rùa núi viền, LUÔN LUÔN TỊCH THU dù các đối
tượng có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của rùa từ trang
trại bởi những giấy tờ này nhiều khả năng là giả mạo.
LONG AN
Ứng phó với đại dịch Covid19: Cục Kiểm lâm kiểm
tra chợ nông sản, thu giữ rái cá và nhiều cá thể
ĐVHD khác
Ngày 15/3/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân, Đội đặc nhiệm Cục Kiểm lâm phối hợp với cơ
quan chức năng tỉnh Long An đã kiểm tra hai gian hàng
tại chợ Thạnh Hóa và tịch thu 01 cá thể rái cá lông
mượt (Lutra perspicillata), 02 cá thể rắn hổ mang một
mắt kính, hay còn gọi là rắn hổ mang kao-thia (Naja
kaouthia), 01 cá thể rắn ráo trâu (Ptyas mucosus), 01 cá
thể cầy lỏn tranh (Herpestes javanicus auropunctatus)
đều còn sống và 30 kg rắn khác. Các cá thể ĐVHD sau
đó được chuyển giao đến Thảo cầm viên Sài Gòn. Một
chủ cơ sở bị phạt hành chính 10.000.000 đồng (Hồ sơ
vụ việc số 16085/16086/ENV).
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Công an huyện Yên Thành thu giữ báo lửa, chân tay
gấu giấu trên xe khách
Ngày 8/1/2020, Công an huyện Yên Thành đã kiểm tra
một xe khách hướng từ Lào về và tịch thu 02 cá thể báo
lửa (Catopuma temminckii) đã chết, 04 chi gấu ngựa
(Ursus thibetanus), 01 bộ xương gấu ngựa và 01 bộ
xương nghi là của loài báo lửa. Số ĐVHD này được
đựng trong túi và giấu vào khoang chứa bí mật của xe
khách cùng một lượng pháo hoa không rõ nguồn gốc.
Đối tượng vi phạm khai mua ĐVHD để nấu cao cho
một tiệm thuốc y dược cổ truyền. Ba đối tượng có liên
quan gồm tài xế, phụ xe và chủ số ĐVHD đang bị điều
tra (Hồ sơ vụ việc số 15736/ENV).
Ngày 15/2/2020, Đội CSMT – Công an huyện Quỳ
Châu đã kiểm tra một xe bán tải và tịch thu 60 cá thể
dúi còn sống. Tài xế sau đó xuất trình giấy tờ đã hết hạn
cho các cá thể này và bị Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu phạt
750.000 đồng. Các cá thể dúi được trả lại cho chủ (Hồ
sơ vụ việc số 15905/ENV).
Ngày 20/3/2020, tổ công tác CSGT – Công an huyện
Diễn châu đã kiểm tra một xe tải và phát hiện 63 khúc
ngà voi nặng trên 200 kg được giấu trong 10 bao tải.
Một đối tượng đang bị điều tra (Hồ sơ vụ việc số 16159/
ENV).
Ngày 27/3/2020, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát
thu giữ 04 cá thể dúi và 04 cá thể chào mào (Pycnonotus
jocosus) đều đã chết được một đối tượng vận chuyển
trái phép bằng xe máy. Các cá thể ĐVHD sau đó bị tiêu
hủy và đối tượng bị phạt hành chính 20.000.000 đồng
(Hồ sơ vụ việc số 16190/ENV).
Ngày 8/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân
qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Phòng
CSMT – Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra xe máy và
thu giữ 09 cá thể tê tê Java (Manis javanica) đã chết
nặng 30,2 kg được giấu trong hai thùng xốp. Một đối
tượng đã bị bắt và đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
(Hồ sơ vụ việc số 16517/ENV).

Ngày 23/6/2020, Đội 2 Phòng CSMT – Công an tỉnh Nghệ
An phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu đã kiểm tra
một đối tượng điều khiển xe máy và thu giữ các bộ phận
của 02 cá thể sơn dương (Naemorhedus milneedwardsii),
01 cá thể cầy hương (Viverricula indica), 03 cá thể cầy
giông (Viverra zibetha) đã chết và 11 cá thể dúi. Cơ quan
chức năng đã theo dõi đối tượng từ Lào trước khi tiến
hành bắt giữ (Hồ sơ vụ việc số 16829/ENV).
Ngày 25/6/2020, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường
– Công an thành phố Vinh đã kiểm tra một xe máy
mang biển số giả, thu giữ 1 cá thể tê tê vàng (Manis
pentadactyla) và 2 cá thể tê tê Java (Manis javanica)
với tổng khối lượng 17 kg. Các cá thể tê tê đã được
chuyển đến Vườn quốc gia Pù Mát. Hai đối tượng đang
bị điều tra (Hồ sơ vụ việc số 16853/ENV).
NINH BÌNH
Ngày 28/4/2020, trong một đợt tuần tra định kỳ tại
Vườn quốc gia Cúc Phương, Hạt Kiểm lâm VQG Cúc
Phương đã phát hiện hai thợ săn với tang vật gồm 02
cá thể chồn bạc má bắc (Melogale moschata) còn sống
và 01 cá thể cầy móc cua (Herpestes urva). Các cá thể
ĐVHD bị để lại khi hai thợ săn bỏ trốn đã được chuyển
đến Trung tâm cứu hộ Tê tê và Thú ăn thịt nhỏ tại Vườn
quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc số 16500/ENV).
Đối tượng buôn bán vảy tê tê bị bắt giữ
Ngày 17/6/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ với sự
hỗ trợ của ENV, Công an thị xã Phú Thọ đã phát hiện
và bắt giữ một đối tượng chuyên buôn bán và cung cấp
ĐVHD qua internet, thu giữ 200 gam vảy tê tê Java
(Manis javanica) và tê tê vàng (Manis pentadactyla).
Đối tượng đã giao bán vảy tê tê trên Facebook với giá
800.000 đồng/100 gam (Hồ sơ vụ việc số 16741/ENV).

QUẢNG BÌNH
Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện đối tượng buôn
bán ĐVHD trực tuyến
Ngày 31/3/2020, sau khi nhận được tin báo từ ENV,
Công an huyện Quảng Trạch đã kiểm tra nhà một đối
tượng và thu giữ 02 móng gấu ngựa (Ursus thibetanus),
07 vảy tê tê Java (Manis javanica) và một số sản phẩm
ĐVHD nghi là thằn lằn và túi mật trăn. Cơ quan chức
năng đã bắt đầu theo dõi đối tượng sau khi phát hiện
đối tượng quảng cáo bán tay gấu, khỉ và các sản phẩm
ĐVHD khác trên mạng xã hội (Hồ sơ vụ việc số 15716/
ENV).
QUẢNG NAM
Quảng cáo bán ĐVHD trên internet: không chỉ bị
xử phạt hành chính!
Ngày 12/3/2020, Phòng CSMT – Công an tỉnh Quảng
Nam đã phạt hành chính hai đối tượng trong hai vụ
việc khác nhau, mỗi đối tượng 1.250.000 đồng sau khi
phát hiện các đối tượng này có hành vi quảng cáo trái
phép hổ, gấu, các bộ phận và sản phẩm ĐVHD khác
trên mạng xã hội. Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng
cũng đã tịch thu “công cụ thực hiện hành vi vi phạm”
của hai đối tượng, lần lượt là một chiếc iPhone 6S và
một chiếc Samsung Galaxy J2 Prime. Trong cả hai vụ
việc, hai chiếc điện thoại trên đã được sử dụng để đăng
quảng cáo bất hợp pháp và do đó bị tịch thu theo quy
định của pháp luật.
Cả 2 vụ việc đều bắt nguồn từ thông tin của người
dân được ENV tiếp nhận qua đường dây nóng bảo vệ
ĐVHD. ENV đã xây dựng Hồ sơ vi phạm bao gồm
thông tin cá nhân và bằng chứng vi phạm của những
đối tượng này và chuyển giao đến cơ quan chức năng.
Tất cả các đường dẫn vi phạm của những đối tượng
này cũng đã bị xóa bỏ (Hồ sơ vụ việc số 14168/15371/
ENV).
Ngày 29/5/2020, sau khi nhận được thông tin từ một
người phụ nữ qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD
của ENV về việc người này muốn chuyển giao một cá
thể voọc chà vá chân nâu đã mua tháng trước để giải
cứu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận
01 cá thể voọc chà vá chân nâu. Cá thể voọc đã được
chuyển đến Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp
(EPRC) tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Hồ sơ vụ việc
số 16642/ENV).

HỔ, VƯỢN, VOỌC, VOI VÀ RẤT NHIỀU LOÀI KHÁC ĐANG THEO
CHÂN TÊ GIÁC TRÊN CON ĐƯỜNG TUYỆT CHỦNG. VIỆC NGĂN
CHẶN ĐIỀU ĐÓ HOÀN TOÀN PHỤ THUỘC VÀO BẠN TRƯỚC KHI
QUÁ MUỘN
Bản tin về Bảo vệ động vật hoang dã Số 2/2020 25

QUẢNG NINH

THÁI NGUYÊN

Thu giữ sừng tê giác tại Móng Cái
Ngày 23/3/2020, sau khi nhận tin báo của người dân,
Trạm kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến
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 trắng (Ceratotherium simum) và sừng tê giác đen
(Diceros bicornis). Ba đối tượng đang bị điều tra (Hồ
sơ vụ việc số 16398/ENV).

Ngày 28/5/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Định Hóa phối hợp
với Công an huyện Định Hóa kiểm tra một nhà dân và thu
giữ 44 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus),
2 cá thể chồn bạc má bắc (Melogale moschata), 15 cá thể
nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura), 21 cá thể rắn hổ mang
trung quốc (Naja atra) đều còn sống và 01 cá thể rắn hổ
mang trung quốc đã chết. Các cá thể ĐVHD còn sống sau
đó đã được chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà
Nội (Hồ sơ vụ việc số 16673/ENV).
THANH HÓA

Diều hâu và các loài chim khác bị thu giữ tại cửa hàng
Ngày 29/6/2020, sau khi nhận tin báo từ người dân qua
Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Chi cục Kiểm
lâm tỉnh Quảng Ninh đã tịch thu 02 cá thể diều hâu
(Milvus migrans), 02 cá thể chim cu gáy (Spiloppelia
Chinensis), 08 cá thể yểng (Gracula religiosa), và 01 cá
thể chào mào (Pycnonotus sp.) từ một cửa hàng chim.
Chủ cửa hàng là đối tượng chuyên quảng cáo bán ĐVHD
trên internet và là Phó chủ tịch Câu lạc bộ chim săn mồi
tỉnh Quảng Ninh (Hồ sơ vụ việc số 16759/ENV).

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa thu giữ 16 cá
thể tê tê còn sống đang trên đường sang Trung Quốc
Ngày 10/1/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa phối
hợp với lực lượng CSGT - Công an huyện Quảng Xương
kiểm tra một xe ô tô và thu giữ 16 cá thể tê tê Java (Manis
javanica) nặng 71 kg. Các cá thể tê tê sau đó được chuyển
đến Trung tâm cứu hộ thú ăn thịt nhỏ và tê tê tại Vườn
quốc gia Cúc Phương. Hai đối tượng đang bị điều tra.
Thông tin ban đầu các đối tượng cho biết đang vận chuyển
tê tê từ Nghệ An ra Hà Nội, sau đó sẽ di chuyển đến Móng
Cái (giáp Trung Quốc) (Hồ sơ vụ việc số 15755/ENV).

QUẢNG TRỊ
Công an huyện Hướng Hóa thu giữ tê tê có nguồn
gốc từ Lào
Ngày 12/1/2020, sau khi nhận được tin báo từ người dân,
Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Đội quản lý thị
trường số 2, Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị kiểm
tra một xe khách biển kiểm soát Lào đi hướng thành phố
Huế và thu giữ 05 cá thể tê tê java (Manis javanica) nặng
19 kg. Các cá thể tê tê đã được chuyển giao đến Trung
tâm cứu hộ thú ăn thịt nhỏ và tê tê tại Vườn quốc gia Cúc
Phương (Hồ sơ vụ việc số 15768/ENV).
SƠN LA
Ngày 25/2/2020, sau quá trình theo dõi đối tượng
chuyên cung cấp các loài ĐVHD tới nhiều nhà hàng tại
thành phố Sơn La, Phòng CSMT đã kiểm tra xe máy của
đối tượng và thu giữ 01 cá thể mèo rừng (Prionailurus
bengalensis) còn sống. Cá thể mèo rừng trên đã được
thả lại tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 15966/ENV).
Ngày 19/5/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Hạt
Kiểm lâm huyện Mộc Châu đã tiếp nhận 01 cá thể gấu
ngựa (Ursus thibetanus) con từ một người đàn ông
muốn giao nộp cá thể gấu sau khi mua từ một người
dân tộc thiểu số. Cá thể này đã được chuyển giao đến
Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình của Tổ chức Four Paws
(Hồ sơ vụ việc số 16572/ENV).
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Thanh Hóa mạnh tay xử lý tội phạm về ĐVHD để
giảm thiểu rủi ro từ Covid-19
Ngày 13/2/2020, Công an huyện Bá Thước phối hợp với
Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước thu giữ 01 cá thể cu li
nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và 16 cá thể chồn bạc má
trắng (Melogale moschata) đều đã chết lưu trữ trong tủ
đông tại một nhà dân. Cơ quan chức năng đang trong
quá trình điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự đối
tượng có liên quan (Hồ sơ vụ việc số 15928/ENV).
Ngày 13/2/2020, Công an huyện Bá Thước phối hợp
với Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước thu giữ 02 cá thể
mèo rừng (Prionailurus bengalensis), 08 cá thể sóc bay
lớn (Petaurista petaurista), 13 cá thể chồn bạc má trắng
(Melogale moschata), 09 cá thể cầy vòi mốc (Paguma
larvata) đều đã chết bị lưu trữ trong tủ đông tại một nhà
dân (Hồ sơ vụ việc số 15936/ENV).
Ngày 3/3/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã thu
giữ 25 cá thể sóc bay lớn (Petaurista petaurista), 07 cá
thể sóc đen lớn (Ratufa bicolor), 03 cá thể don (Atherurus
macrourus), 01 cá thể hoẵng (Muntiacus muntjak), và 27
cá thể sóc bụng đỏ (Callosciurus erythraeus), tất cả đều đã
chết, từ một xe khách hướng đi Gia Lai-Hà Nội. Số ĐVHD
trên sau đó đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 16011/ENV).

Đối tượng khâu mắt cò không bị xử phạt
Ngày 27/4/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Hạt
Kiểm lâm huyện Nông Cống đã tịch thu 09 cá thể cò bợ
(Ardeola bacchus) còn sống. Các cá thể này đều bị khâu
mắt lại, và chết sau đó không lâu. Chính quyền đã tiêu
hủy các cá thể này. Đối tượng vi phạm không bị xử phạt
(Hồ sơ vụ việc số 16351/ENV).
Lưu ý: Việc phát hiện vi phạm sẽ không còn ý nghĩa răn đe
nếu những đối tượng vi phạm không bị trừng trị thích đáng.
Tình trạng buôn bán các loài chim thuộc họ hồng hoàng,
các loài chim lội nước như diệc và chim săn mồi đang gia
tăng đáng kể ở Việt Nam. Nhiều loài trong số này hiện
chưa được pháp luật bảo vệ chặt chẽ. Việc nghiêm túc xử lý
các vi phạm liên quan đến chim hoang dã, đặc biệt đối với
hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép các loài này là vô
cùng quan trọng. Tình trạng này không được xử lý triệt để
sẽ trở thành một vấn nạn, khiến công tác quản lý gặp nhiều
khó khăn hơn. Hãy xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận
chuyển chim hoang dã theo quy định của pháp luật!
Ngày 26/5/2020, Đội CSKT – Công an huyện Quan Sơn
đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy vận chuyển
trái phép 5 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) đông lạnh.
Cơ quan chức năng đã tiêu hủy các cá thể cầy và xử phạt
đối tượng 7.500.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16706/ENV).
THỪA THIÊN HUẾ
Ngày 10/4/2020, Ban quản lý rừng Bắc Hải Vân đã thu giữ
01 cá thể sơn dương còn sống đang bị hai đối tượng bắt và
vận chuyển trái phép. Hai đối tượng đã bỏ trốn và cá thể sơn
dương được thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 16268/ENV).
Thợ săn chim bị lực lượng kiểm lâm phát hiện trong
quá trình tuần tra
Ngày 8/5/2020, trong một đợt tuần tra định kỳ, Hạt Kiểm
lâm huyện Phú Lộc đã thu giữ 20 cá thể gầm ghì lưng
nâu (Ducula badia griseicapilla) còn sống bị một người
đàn ông trên địa bàn bắt được. Các cá thể chim hoang dã
đã được thả trở lại tự nhiên. Đối tượng bị xử phạt hành
chính 5.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16501/ENV).

Ngày 20/5/2020, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiếp nhận
01 cá thể chim hồng hoàng (Buceros bicornis) từ một
người đàn ông trước đó đã liên hệ đến Đường dây nóng
bảo vệ ĐVHD của ENV bày tỏ mong muốn được giao
nộp cá thể chim hồng hoàng phát hiện trong vườn nhà.
Cá thể chim đã được chuyển giao đến Vườn quốc gia
Bạch Mã sau đó (Hồ sơ vụ việc số 16585/ENV).
Ngày 12/6/2020, Hạt kiểm lâm huyện A Lưới phối hợp
với Công an huyện A Lưới thu giữ 03 cá thể voọc chà vá
chân nâu (Pygathrix nemaeus) đông lạnh trong đó 02 cá
thể đã bị cắt khúc. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện
hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng có liên
quan (Hồ sơ vụ việc số 16779/ENV).
TUYÊN QUANG
Ngày 26/3/2020, Hạt kiểm lâm huyện Na Hang phối hợp
với Công an huyện Na Hang kiểm tra một xe ô tô và thu
giữ 01 cá thể rắn hổ mang còn sống tại một trạm kiểm
dịch. Đối tượng khai nhận đã mua cá thể rắn hổ mang
để làm thuốc cho cha. Cá thể rắn được thả về rừng đặc
dụng tại huyện Na Hang và đối tượng bị phạt hành chính
20.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc số 16170/ENV).
Ngày 31/3/2020, sau khi nhận được tin báo từ người
dân, Công an huyện Na Hang phối hợp với Hạt Kiểm
lâm huyện Na Hang đã kiểm tra nhà một đối tượng và thu
giữ 01 cá thể khỉ và 12 cá thể dúi còn sống. Các cá thể
này sau đó được thả vào rừng Phiêng Bung, huyện Na
Hang. Đối tượng đã bị phạt hành chính 10.000.000 đồng
(Hồ sơ vụ việc số 16236/ENV).
VĨNH PHÚC
Ngày 12/5/2020, 02 cá thể gấu ngựa (Ursus thibetanus)
đã được một người dân ở thành phố Vĩnh Yên đã tự
nguyện chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ gấu Việt
Nam đặt tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Hồ sơ vụ việc số
14379/ENV).
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các ban án diên hình
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Đối tượng buôn bán trứng rùa biển chịu án tù giam
Ngày 16/4/2019, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo
và Công an huyện Côn Đảo đã thu giữ 60 trứng vích
(Chelonia mydas) và các bộ phận bao gồm chân chèo,
nội tạng và thịt của vích và đồi mồi dứa (Lepidochelys
olivacea). Vụ bắt giữ xảy ra tại nhà của một đối tượng
“có tiếng” về buôn bán trứng rùa biển. Đối tượng đã
bỏ trốn khi vụ việc bị phát hiện. Vợ đối tượng đã bị
kết án 2 năm tù, nhưng sau đó được cho hưởng án treo
vào tháng 10/2019 cho hành vi đồng phạm sau một
thời gian.
Ngày 02/1/2020, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo
tuyên án đối tượng 3 năm 6 tháng tù giam sau khi bị lực
lượng chức năng bắt giữ vào 8/10/2019 (Hồ sơ vụ việc
số 14187/ENV).

5 năm tù cho đối tượng buôn bán trái phép tê tê
Ngày 17/12/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn phối
hợp với Phòng CSGT – Công an tỉnh Bắc Kạn kiểm tra một
xe khách và thu giữ 06 cá thể tê tê java (Manis javanica)
đông lạnh. Chủ lô hàng đến từ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh
Nghệ An - một điểm nóng về buôn bán ĐVHD trái phép.
Ngày 24/6/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc
Kạn kết án và tuyên phạt 5 năm tù giam. Các cá thể tê tê
chết đã được tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 15616/ENV).
BÌNH PHƯỚC
Đối tượng buôn bán ngà voi tại Bình Phước nhận bản
án 12 năm tù giam
Ngày 14/11/2018, Công an huyện Hớn Quản kiểm tra một
xe ô tô và thu giữ 26 khúc ngà voi châu Phi (Loxodonta
Afriana) nặng 190,2 kg. Một trong hai đối tượng có liên
quan đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 12/2/2020, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân
dân tỉnh Bình Phước giữ nguyên bản án sơ thẩm 12 năm
tù giam cho đối tượng theo bản án hình sự sơ thẩm ngày
15/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Hớn Quảng (Hồ
sơ vụ việc số 16092/ENV).
CÀ MAU

BẮC KẠN
Đối tượng buôn lậu các loài bò sát nhận bản án 3
năm tù
Ngày 24/7/2019, Phòng CSMT – Công an tỉnh Bắc Kạn
đã thu giữ 10 cá thể rắn hổ mang chúa (Ophiophagus
hannah), 17 kg rắn hổ mang trung quốc (Naja atra),
27 kg rắn ráo thường, 8 kg rắn cạp nong (Bungarus
fasciatus), 07 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 01
cá thể rùa đất Spengle (Geoemyda spengleri), và 03
cá thể tắc kè hoa (Gekko gecko) tại nhà một đối tượng
chuyên buôn ĐVHD trái phép tại huyện Ba Bể. Các cá
thể ĐVHD sau đó đã được chuyển giao đến Trung tâm
Cứu hộ ĐVHD Hà Nội.
Ngày 26/2/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn kết án
đối tượng 3 năm tù giam và phạt bổ sung 30.000.000
đồng (Hồ sơ vụ việc số 14733/ENV).
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Đối tượng buôn bán tê tê bị xử phạt 13 năm tù, đồng
phạm lĩnh án từ 2-12 năm
Ngày 20/1/2018, Đồn Biên phòng Đất Mũi kiểm tra 01
tàu cá không đăng ký và phát hiện 35 thùng chứa 114 cá
thể tê tê Java (Manis javanica), tổng khối lượng 786,5
kg. Ngoài ra, trên thuyền cũng có 301 kg vảy tê tê Java
đựng trong 15 thùng xốp. Vào thời điểm bị bắt giữ, chiếc
thuyền đang đi từ biển vào khu vực kênh ở huyện Đất
Mũi, tỉnh Cà Mau.
Có bảy đối tượng là thuyền viên trên thuyền vào thời điểm
bắt giữ. Tất cả đều khai nhận số tê tê và vảy là của một đối
tượng khác ở đảo Hòn Khoai. Theo lời khai của các thuyền
viên, chủ lô hàng này đã thuê bảy người vận chuyển số tê
tê và vảy từ đảo vào đất liền, đưa tới một xe tải để tập kết
và sẽ vận chuyển. Cơ quan chức năng nghi ngờ số tê tê này
không có nguồn gốc từ Việt Nam. Các cá thể tê tê còn sống
đã được chuyển đến Vườn quốc gia Cúc Phương.

KẺ MUA, BÁN, TRAO ĐỔI
“NHỮNG
CÁC LOÀI HOANG DÃ TRÁI PHÁP
LUẬT ĐỀU LÀ TỘI PHẠM

”

Trong 2 ngày 12-13/5/2020, bốn đối tượng gồm chủ lô
hàng tê tê, một cán bộ Kiểm lâm và hai đồng phạm khác
đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau kết án và tuyên phạt:
13 năm tù giam và phạt bổ sung 100.000.000 đồng đối
với chủ lô hàng, 12 năm tù và 50.000.000 đồng cho đồng
phạm thứ nhất và 10 năm tù giam cho đồng phạm thứ
hai. Cán bộ Kiểm lâm tiếp tay bị kết án 2 năm tù về tội
“Giả mạo trong công tác” (Hồ sơ vụ việc số 12010/ENV).

Ngày 14/1/2020, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn
đã kết án 12 đối tượng. Trong đó, hai đối tượng nhận
bản án 8 năm, và phạt tiền 70.000.000 đồng cho mỗi
đối tượng; một đối tượng bị tuyên phạt 2 năm 9 tháng
tù giam và 60.000.000 đồng; hai đối tượng nhận bản
án 2 năm 6 tháng tù giam và 50.000.000 đồng cho mỗi
đối tượng; bảy đối tượng còn lại, mỗi đối tượng nhận
bản án 2 năm tù giam (Hồ sơ vụ việc số 13840/ENV).

ĐỒNG NAI
Một đối tượng buôn bán rái cá trên mạng nhận bản
án 18 tháng tù
Ngày 7/9/2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ với sự hỗ
trợ từ ENV, Công an huyện Xuân Lộc đã phát hiện và thu
giữ 02 cá thể rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) từ một đối
tượng. Đối tượng đã quảng cáo bán rái cá trên Facebook
với giá 9.000.000 đồng/1 cặp. Cặp rái cá này sau đó đã
được chuyển giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên.
Ngày 15/1/2020, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã
tuyên phạt đối tượng 1 năm 6 tháng tù giam (Hồ sơ vụ
việc số 14841/ENV).
Thợ săn ở Cát Tiên bị phạt 3-5 năm tù vì săn bắt trái
phép trong vườn quốc gia
Ngày 5/10/2019, trong một đợt tuần tra định kỳ của Hạt
kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên, lực lượng chức năng
đã bắt giữ bốn thợ săn với tang vật gồm có 01 cá thể rắn
hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), 01 cá thể chồn bạc
má nam (Melogale personata), cầy móc cua (Herpestes
urva), 01 cá thể cầy lỏn tranh (Herpestes javanicus
auropunctatus) và 16 cá thể cheo cheo Nam Dương
(Tragulus javanicus). Một trong các thợ săn trước đó đã
bị phạt hành chính 8.000.000 đồng về hành vi khai thác
rừng trái phép. Các cá thể ĐVHD còn sống được thả về
Vườn quốc gia Cát Tiên và các cá thể chết đã bị tiêu hủy.
Ngày 20/5/2020, Tòa án nhân dân huyện Tân Phú kết án
bốn đối tượng với mức án từ 3 đến 5 năm tù cho mỗi đối
tượng. (Hồ sơ vụ việc số 15255/ENV).
HÀ TĨNH
Nhiều bản án từ 30 tháng đến 8 năm tù giam cho các
đối tượng buôn bán tê tê
Ngày 16/1/2019, Cục CSKT phối hợp với Công an huyện
Hương Sơn kiểm tra và phát hiện 215 cá thể tê tê Java
(Manis javanica) đang bị tàng trữ, nuôi nhốt trái phép tại
một nhà dân trên địa bàn huyện Hương Sơn. 12 đối tượng
liên quan bị bắt giữ trong đó cơ quan chức năng cũng phát
hiện thêm một lượng nhỏ ngà voi tại nhà một đối tượng.
Theo khai nhận của các đối tượng, tê tê được nhập lậu
từ Lào về Việt Nam. Tại thời điểm bắt giữ, chỉ có 167
trên tổng số 215 cá thể tê tê còn sống. Các cá thể tê tê
còn sống đã được chuyển giao đến Trung tâm cứu hộ thú
ăn thịt nhỏ và tê tê tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Lưu ý: Một trong những đối tượng cầm đầu đường dây
buôn bán chỉ nhận bản án 33 tháng tù trong vụ án này.
Theo quan điểm của ENV, đối tượng này cần bị xử phạt
ở mức cao nhất trong khung hình phạt là 15 năm tù cho
vai trò quan trọng trong vụ án này. Các cơ quan chức
năng đang kháng nghị để xem xét lại hình phạt với các
đối tượng có liên quan do hình phạt hiện nay không
phù hợp với mức độ nghiêm trọng của tội phạm.
Các đối tượng buôn lậu tê tê tại Cầu Treo bị tuyên
phạt 4 năm 6 tháng và 5 năm tù giam
Ngày 29/7/2019, Phòng CSKT - Công an tỉnh Hà Tĩnh
phối hợp với Công an huyện Hương Sơn kiểm tra 1 xe
khách đi qua cửa khẩu Cầu Treo theo hướng đi thị trấn
Tây Sơn và thu giữ 30 cá thể tê tê Java (Manis javanica)
còn sống. Hai ngày sau, thêm 17 cá thể tê tê đông lạnh
cũng được phát hiện tại hầm gia cố tự chế của xe khách,
khi xe này đang được lưu giữ tại kho tang vật tạm giữ.
Ngày 28/2 và 3/3/2020, Tòa án nhân dân huyện Hương
Sơn tuyên án hai đối tượng lần lượt là 5 năm tù và 4
năm 6 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc số 14756/ENV).
Bản án 12 tháng tù cho đối tượng vận chuyển gấu
trái phép bằng taxi
Ngày 10/12/2019, Phòng CSMT- Công an tỉnh Hà Tĩnh
phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh và Công
an huyện Can Lộc thu giữ một cá thể gấu ngựa (Ursus
thibetanus) nặng 140kg được vận chuyển bằng taxi từ Hà
Tĩnh vào Nghệ An. Cơ quan chức năng đã bắt giữ một
đối tượng có liên quan và cá thể gấu đã được chuyển giao
cho Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình của Tổ chức Four Paws.
Ngày 6/5/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện
Can Lộc tuyên án 12 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc số
15570/ENV).
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HÀ NỘI
Các đối tượng buôn bán ngà voi tại Hà Nội bị tuyên
phạt mức án 10 đến 12 tù giam
Ngày 27/6/2019, Phòng CSMT – Công an thành phố
Hà Nội và Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ một
nam đối tượng quê tại Hà Tĩnh vận chuyển 109,3 kg
ngà voi trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ngay sau đó,
lực lượng Công an kiểm tra nơi cư trú của đối tượng
và phát hiện thêm hơn 98 kg ngà voi, nâng tổng khối
lượng ngà voi bị thu giữ lên 207,3 kg. Hai đối tượng
khác liên quan đến hoạt động mua bán trái phép số ngà
voi trên cũng đã bị bắt giữ.
Ngày 16/1/2020, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng
đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án 12 năm tù giam với
hai đối tượng, đối tượng còn lại nhận mức án 10 năm
tù. Tuy nhiên, một trong hai đối tượng nhận bản án 12
năm tù đã giảm án thành công xuống mức án 10 năm tù
tại phiên tòa phúc thẩm tháng 3/2020 của Tòa án nhân
dân thành phố Hà Nội. Hai đối tượng còn lại giữ nguyên
mức án tại tòa sơ thẩm (Hồ sơ vụ việc số 14581/ENV).

Ngày 20/1/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã
tuyên phạt đối tượng 25 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc
số 15011/ENV).

Đối tượng buôn lậu beo lửa nhận bản án 3 năm tù
Ngày 3/10/2019, Tổ công tác Đội kiểm lâm Cơ động và
Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 phối hợp với Công an
phường Hàng Bài thu giữ 01 cá thể beo lửa (Catopuma
temminckii) còn sống tại một nhà dân trên địa bàn quận
Hoàn Kiếm. Cá thể này đã được chuyển giao đến Trung
tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội.
Ngày 15/1/2020, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm đã
tuyên phạt đối tượng 3 năm tù giam (Hồ sơ vụ việc số
15233/ENV).

3 năm tù cho đối tượng buôn bán cu li ở Hà Nội
Ngày 2/9/2018, Phòng CSMT – Công an thành phố Hà
Nội đã bắt giữ một đối tượng quê tại Bình Định, thu
giữ 03 cá thể cu li, 2 cá thể rùa núi viền (Manouria
impressa) và 01 cá thể sóc bay Côn Đảo (Hylopetes
Lepidus) tại ga Hà Nội. Phương thức vận chuyển ban
đầu được xác định là bằng tàu hỏa từ ga Bình Định. Các
cá thể này sau đó được chuyển giao đến Viện Sinh thái
và Tài nguyên Sinh vật (IEBR).
Ngày 15/1/2020, đối tượng bị Tòa án quận Hai Bà
Trưng tuyên án 36 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc số
13231/ENV).
25 tháng tù giam cho đối tượng vận chuyển hổ trái
phép tại Hà Nội
Ngày 20/09/2019, Đội CSKT – Công an quận Hoàn
Kiếm đã phát hiện và tịch thu 01 cá thể hổ con nặng 6
kg từ một đối tượng khai được thuê vận chuyển các cá
thể này. Theo đánh giá của cơ quan công an, cá thể hổ
nhiều khả năng có nguồn gốc từ Lào. Cá thể hổ đã được
chuyển đến Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
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Các đối tượng buôn lậu sừng tê giác và ngà voi nhận
bản án từ 30 tháng đến 5 năm tù
Ngày 20/8/2019, Phòng CSMT đã phối hợp với Văn phòng
Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội tịch
thu gần 1 kg sừng tê giác và gần 30 kg ngà voi. Sau khi
phát hiện một số tang vật ĐVHD ban đầu trong khoang
chứa hàng hóa trên xe khách, lực lượng Công an đã khám
xét nhà của một trong các đối tượng có liên quan và phát
hiện thêm một số lượng sừng tê giác và ngà voi khác. Năm
đối tượng đã bị điều tra vì có liên quan đến vụ án này.
Ngày 14/2/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
đã tuyên án phạt tù từ 30 tháng đến 5 năm cho bốn đối
tượng. Đối tượng còn lại nhận bản án 30 tháng tù treo với
thời gian 5 năm thử thách (Hồ sơ vụ việc số 14889/ENV).

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bác bỏ kháng
cáo, hai đối tượng buôn bán ngà voi trái phép tiếp
tục thụ án tù giam
Ngày 6/6/2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ với sự
hỗ trợ từ ENV, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát
hiện và thu giữ 06 tượng ngà voi nặng 4,44 kg từ hai
đối tượng có liên quan. Các tượng điêu khắc này được
quảng cáo bán trên Facebook với mức giá 178.000.000
đồng. ENV lần đầu ghi nhận thông tin từ một trong hai
đối tượng vào năm 2018 do đối tượng có liên quan đến
vụ thu giữ 32 kg sừng tê giác tại sân bay quốc tế Anka-ra của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong vụ việc này, sừng tê giác
được phát hiện trong một kiện hành lý đi kèm của đối
tượng. Nhờ sự hợp tác của một cơ quan thực thi pháp
luật quốc tế, ENV đã cung cấp thông tin của đối tượng
đến cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam để phục
vụ điều tra. ENV cũng đã ngay lập tức thông báo đến
cơ quan chức năng khi phát hiện đối tượng quảng cáo
bán ngà voi qua tài khoản mạng xã hội. Đối tượng thứ
hai bị bắt được khai nhận là người cung cấp.

Kẻ buôn chim công lĩnh án 3 năm tù
Ngày 15/8/2019, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường
– Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ 08 cá thể
gà tiền mặt vàng (Polyplectron bicalcaratum) trên một
xe khách tuyến Điện Biên tại bến xe Mỹ Đình. Các cá
thể này được chuyển đến Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà
Nội. Phụ xe khai đã được thuê để vận chuyển các cá
thể. Chủ của lô hàng trên cũng đã được xác định và bắt
giữ sau đó.

Ngày 17/10/2019, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm
tuyên phạt hai đối tượng lần lượt là 24 tháng và 18 tháng
tù giam. Tang vật là ngà voi được tuyên tiêu hủy. Hai
đối tượng sau đó đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tháng 6/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
tuyên phạt hai đối tượng lần lượt là 20 và 24 tháng tù
giam. Tang vật ngà voi đã được tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc
số 15622/15678/ENV).

Ngày 20/2/2020, Tòa án thành phố Hà Nội đã mở phiên
tòa phúc thẩm và bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên
bản án sơ thẩm được ban hành ngày 17/10/2019 cho hai
đối tượng (Hồ sơ vụ việc số 14294/ENV).

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 16/6/2020, chủ lô hàng gà tiền mặt vàng đã bị
Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên phạt 36
tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc số 14840/ENV).
Đối tượng buôn bán ngà voi tại Nhị Khê đi tù
Ngày 16/12/2019, Phòng CSMT – Công an thành phố
Hà Nội bắt quả tang hai đối tượng trú tại Nhị Khê tàng
trữ trái phép khoảng 36 kg ngà voi trong nhà. Làng Nhị
Khê, huyện Thường Tín, từ trước đến nay là điểm nóng
về buôn bán ngà voi và sừng tê giác tại Hà Nội.

5 năm tù cho đối tượng vận chuyển ngà voi lậu giấu
cùng tôm hùm
Ngày 11/4/2019, lực lượng Hải quan sân bay quốc
tế Tân Sơn Nhất phát hiện 9,52 kg ngà voi châu Phi
(Loxodonta africana) trong hành lý của một nam hành
khách trên chuyến bay từ Dubai về. Ngà voi được sơn
đen, bọc trong giấy bạc, giấu trong thùng có tôm hùm
và cá khô để tránh bị kiểm tra.
Ngày 21/5/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân quận Tân
Bình kết án và tuyên phạt 5 năm tù giam. Tang vật ngà
voi đã được tiêu hủy (Hồ sơ công việc số 14220/ENV).

Đối tượng buôn lậu sừng tê giác bị kết án 5 năm tù
Ngày 7/11/2019, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu, Chi
cục hải quan Sân bay quốc tế Nội Bài phối hợp với Đội
kiểm soát hải quan – Cục Hải quan Thành phố Hà Nội,
Phòng CSKT – Công an thành phố Hà Nội, Cục Điều
tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và An ninh
Cửa khẩu thu giữ 1,865kg sừng tê giác đen (Diceros
bicornis) trong hành lý xách tay của một hành khách
trên chuyến bay từ Angola về.
Ngày 1/6/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân thành phố
Hà Nội kết án và tuyên phạt 5 năm tù giam. Số sừng tê
giác đã bị tiêu hủy (Hồ sơ vụ việc số 15293/ENV).
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KIÊN GIANG

LẠNG SƠN

Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng tuyên án tù
giam từ 2-3 năm cho 2 thợ săn tê tê
Ngày 17/3/2019, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh
Thượng đã phát hiện bốn đối tượng có liên quan cùng
với tang vật là một cá thể tê tê.

Tòa án tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt đối tượng vận
chuyển voọc trái phép 10 năm tù giam
Ngày 1/9/2019, Phòng CSGT – Công an tỉnh Lạng Sơn
phối hợp với Công an huyện Văn Quan kiểm tra một
xe khách và thu giữ 21 cá thể voọc chà vá chân đen
(Pygathrix nigripes) được giấu trong 3 bao đay. Các cá
thể voọc sau đó đã bị tiêu hủy.

Ngày 29/10/2019, Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng
đã tuyên án hai thợ săn với mức án lần lượt là 2 năm và 3
năm tù giam. Hai đối tượng có liên quan khác cũng bị xử
phạt vi phạm hành chính (Hồ sơ vụ việc số 16113/ENV).
2-5 năm tù giam cho thợ săn tê tê ở Kiên Giang
Ngày 1/12/2019, khi đang tuần tra tại Vườn quốc gia U
Minh Thượng, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia U Minh
Thượng đã thu giữ 01 cá thể tê tê Java (Manis javanica)
nặng 2,58 kg bị thương ở chân sau và bắt giữ bốn đối
tượng. Cá thể tê tê sau đó đã được thả về Vườn quốc gia
U Minh Thượng. Một trong các đối tượng đã bị tuyên
phạt 3 năm tù vì hành vi săn bắt tê tê trước đó và đang
kháng cáo thì tiếp tục bị bắt quả tang săn bắt tê tê.
Ngày 23/6/2020, 4 đối tượng bị Tòa án huyện U Minh
Thượng tuyên phạt mức án từ 2 năm đến 5 năm tù. (Hồ
sơ vụ việc số 16105/ENV).

Ngày 12/3/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện
Văn Quan tuyên phạt 10 năm tù giam (Hồ sơ vụ việc số
16431/ENV).
NGHỆ AN
Bản án 6 năm tù cho kẻ cầm đầu đường dây buôn
bán hổ tại Nghệ An
Ngày 23/7/2019, Phòng CSKT – Công an thành phố
Hà Nội đã bắt giữ ba đối tượng và tịch thu 7 cá thể hổ
(Panthera tigris) con đông lạnh. Các cá thể hổ bị thu giữ
trong một túi du lịch trên một xe tô tô tại tầng hầm một
tòa nhà ở Hà Nội. Một trong ba đối tượng này là kẻ buôn
bán hổ có tiếng và “có cổ phần” trong một trang trại nuôi
nhốt hổ tại Lào. 07 cá thể hổ sau đó đã được chuyển đến
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và tiêu hủy sau đó.
Ngày 15/1/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã
mở phiên tòa tuyên phạt kẻ cầm đầu đường dây buôn
bán hổ 6 năm tù giam và 2 đồng phạm mỗi người 5 năm
tù giam (Hồ sơ vụ việc số 14721/ENV).

LAI CHÂU
Ngày 17/10/2019, Công an huyện Mường Tè phối hợp
với Hạt Kiểm lâm huyện Mường Tè thu giữ một cá thể
tê tê vàng còn sống (Manis pentadactyla) từ một người
đàn ông ngay sau khi ông này mua từ một người khác.
Ngày 18/5/2020, đối tượng này bị Tòa án nhân dân
huyện Mường Tè kết án và tuyên phạt 1 năm tù giam
(Hồ sơ công việc số 16841/ENV).
LÂM ĐỒNG
Ngày 20/12/2019, Công an huyện Đức Trọng kiểm tra
nhà một người dân và thu giữ 02 cá thể voọc chà vá
chân đen (Pygathrix nigripes) đã chết trong tủ đông.
Một đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cá thể
voọc đã bị tiêu hủy.
Ngày 27/5/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện
Đức Trọng tuyên phạt 12 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc
số 15650/ENV).
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QUẢNG BÌNH
Đối tượng buôn bán pháo hoa và ĐVHD nhận bán
án 5 năm 6 tháng
Ngày 17/11/2019, Công an huyện Minh Hóa tịch thu
12 thùng pháo hoa bị vận chuyển trái phép trên địa
bàn huyện. Qua kiểm tra nhà đối tượng, cơ quan chức
năng đã phát hiện thêm 15 kg pháo hoa và một số
lượng lớn ĐVHD bao gồm 09 cá thể rắn hổ mang chúa
(Ophiophagus hannah), 01 cá thể rùa sa nhân (Cuora
mouhotii), 01 cá thể khỉ (Macaca sp.), 01 cá thể voọc
hà tĩnh (Trachypithecus hatinhensis), 02 cá thể cu li
nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và nhiều cá thể loài ĐVHD
khác. Các cá thể ĐVHD còn sống được chuyển giao
đến Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ngày 17/3/2020, Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa đã
mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam
cho hành vi tàng trữ các cá thể nguy cấp, quý, hiếm và vận
chuyển pháo hoa. Ngoài ra, đối tượng này cũng bị phạt
hành chính 15.000.000 đồng cho hành vi tàng trữ trái phép
các loài ĐVHD nhóm IIB (Hồ sơ vụ việc số 15388/ENV).

Ngày 12/5/2020, Tòa án tỉnh Quảng Nam đã xem xét
kháng nghị tăng nặng hình phạt của Viện kiểm sát nhân
dân huyện Thăng Bình và tuyên phạt đối tượng 5 năm
tù giam (Hồ sơ vụ việc số 12575/ENV).

QUẢNG NAM
7 tháng tù cho hành vi vận chuyển tê tê trái phép
Ngày 9/6/2019, Công an huyện Nam Giang và Hạt Kiểm
lâm rừng đặc dụng Sông Thanh đã kiểm tra một xe máy
và tịch thu hai cá thể tê tê vàng (Manis pentadactyla)
trong đó có một cá thể đã chết từ một người phụ nữ.
Ngày 8/1/2020, Tòa án nhân dân huyện Nam Giang đã
tuyên phạt đối tượng 7 tháng 3 ngày tù giam (Hồ sơ vụ
việc số 14535/ENV).
Tuyên phạt 5 năm tù giam cho đối tượng nuôi ĐVHD
trái phép tại cơ sở nuôi ĐVHD được cấp phép
Ngày 8/5/2018, Phòng CSMT- Công an tỉnh Quảng
Nam đã kiểm tra một trại nuôi thương mại ĐVHD được
cấp phép và thu giữ số lượng lớn ĐVHD bao gồm 294
cá thể rùa cạn và rùa nước ngọt với tổng khối lượng
214 kg.
Các cá thể ĐVHD bị thu giữ bao gồm rùa bua-rê
(Cuora bourreti), rùa sa nhân (Cuora mouhotii), rùa
đầu to (Platysternon megacephalum) cùng nhiều loài
rùa khác; 48 kg rắn bao gồm 28 kg rắn hổ mang chúa
(Ophiophagus hannah) và 20 kg các loài rắn khác, 12
cá thể kỳ đà vân (Varanus bengalensis) và 01 cá thể cầy
vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus).

Vi phạm với 01 cá thể tê tê lĩnh án 12 tháng tù giam
Ngày 23/10/2019, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ
một đối tượng và thu giữ 01 cá thể tê tê Java (Manis
javanica) đã chết tại huyện Đại Lộc.
Ngày 12/6/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện
Nam Giang tuyên phạt 12 tháng tù giam (Hồ sơ vụ việc
số 15212/ENV).
QUẢNG NINH

Theo cơ quan chức năng địa phương, trước đó đối
tượng này đã bị phạt hành chính 55.000.000 đồng vào
năm 2013 cho hành vi nuôi nhốt ĐVHD trái phép.

Các đối tượng buôn bán sừng tê giác tại Quảng Ninh
nhận bản án 6 năm và 7 năm tù
Ngày 30/5/2019, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ
Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh thu
giữ hai khúc sừng tê giác trắng (Ceratotherium simum)
nặng 6,9 kg tại nhà một đối tượng trên địa bàn thành
phố Móng Cái. Đối tượng là một phụ nữ quê gốc tại
Hải Phòng. Hai đối tượng có liên quan cũng đã bị bắt
giữ sau đó.

Toàn bộ số rắn đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ
ĐVHD Hà Nội, các cá thể rùa được chuyển đến Trung
tâm bảo tồn rùa tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Các cá
thể kỳ đà vân và cầy vòi hương sau đó đã được chuyển
đến Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

Ngày 10/1/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
đã mở phiên tòa xét xử ba đối tượng trong đó hai đối
tượng nhận bản án lần lượt là 6 năm và 7 năm tù giam,
trong khi đối tượng thứ ba bị phạt 3 năm tù nhưng cho
hưởng án treo (Hồ sơ vụ việc số 14460/ENV).

Ngày 24/12/2019, chủ cơ sở nuôi bị Tòa án nhân dân
huyện Thăng Bình tuyên phạt 24 tháng tù và phạt bổ
sung 60.000.000 đồng.

QUẢNG TRỊ

NHẬN TIỀN TỪ TỘI PHẠM
SẼ BIẾN BẠN THÀNH KẺ
PHẠM PHÁP

6 năm 6 tháng tù giam cho đối tượng buôn bán tê tê
trái phép
Ngày 17/12/2019, Công an huyện Đakrông phối hợp
với Công an huyện Cam Lộ kiểm tra một xe ô tô và thu
giữ 09 cá thể tê tê Java (Manis javanica) còn sống. Các
cá thể tê tê đã được chuyển đến Trung tâm cứu hộ thú
ăn thịt nhỏ và tê tê tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Ngày 5/5/2020, đối tượng bị Tòa án nhân dân huyện
Cam Lộ tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù giam và phạt bổ
sung 50.000.000 đồng (Hồ sơ vụ án số 15619/ENV).
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THÁI NGUYÊN
Chủ cơ sở nuôi gấu và tàng trữ hổ bất hợp pháp tại
Thái Nguyên nhận bản án 30 tháng
Ngày 14/5/2019, Phòng CSMT – Công an tỉnh Thái
Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên và Chi cục
Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra một cơ sở
nuôi nhốt gấu đã đăng ký trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên và phát hiện một số lượng lớn ĐVHD bị nuôi
nhốt, tàng trữ bất hợp pháp bao gồm 01 cá thể hổ đông
lạnh, một cá thể mèo rừng đông lạnh giả hổ, 02 cá thể
gấu bất hợp pháp, 02 tấm da hổ và 05 móng hổ, 03 cá
thể khỉ, 19 cá thể rùa và một ít mai rùa. Các cá thể gấu
và các thể ĐVHD sống khác đã được chuyển giao cho
Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội trong khi các cá thể
đã chết và bộ phận được chuyển giao cho cơ quan kiểm
lâm địa phương.

3 năm tù cho đối tượng buôn bán rượu chi gấu
Ngày 14/8/2018, ENV phát hiện một đối tượng đăng bài
quảng cáo bán một bình rượu ngâm chi gấu trên Facebook.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra với sự hỗ trợ của
ENV, ngày 6/9/2018, Đội CSMT – Công an huyện Bá
Thước đã bắt giữ thành công đối tượng và thu giữ một
bình rượu ngâm 2 chi gấu ngựa (Ursus thibetanus).
Ngày 24/2/2020, Tòa án nhân dân huyện Bá Thước đã
tuyên phạt đối tượng mức án 3 năm tù giam (Hồ sơ vụ
việc số 13115/ENV).

Ngày 16/1/2020, Tòa án nhân dân thành phố Thái
Nguyên tuyên phạt đối tượng mức án 2 năm 6 tháng tù
giam và phạt bổ sung 50.000.000 đồng (Hồ sơ vụ việc
số 14306/ENV).
THANH HÓA
Bản án 18 tháng tù giam cho đối tượng buôn bán
rùa quý hiếm tại Thanh Hóa
Ngày 5/6/2019, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường –
Công an huyện Quan Sơn phát hiện một xe máy vận
chuyển trái phép 07 cá thể rùa đầu to (Platysternon
megacephalum), 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền bắc
(Cuora galbinifrons) đều còn sống, 01 cá thể cầy vòi
mốc (Paguma larvata) đông lạnh và 0,7 kg vảy tê tê.
Các cá thể rùa còn sống đã được chuyển giao đến Vườn
quốc gia Cúc Phương. Các cá thể ĐVHD đã chết được
tiêu hủy.
Ngày 15/1/2020, Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn
tuyên phạt bị cáo với mức án 18 tháng tù (Hồ sơ vụ
việc số 14429/ENV).

Lưu ý: Bán rượu chi gấu là hành vi vi phạm pháp luật
và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chân, tay gấu
được loại bỏ khỏi cơ thể gấu sau khi chúng bị giết thịt,
và do đó bán rượu chân, tay gấu nhiều khả năng liên
quan đến việc giết một cá thể gấu để có được những
bộ phận này. ENV kêu gọi các địa phương khác xử
lý nghiêm những vi phạm liên quan đến gấu để góp
phần ngăn chặn tội phạm như các cơ quan Công an,
Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Bá Thước
đã làm được.

NƠI TỐT NHẤT ĐỂ BẢO VỆ CÁC LOÀI ĐVHD
LÀ TRONG MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
TRƯỚC KHI CHÚNG BỊ RƠI VÀO TAY CỦA
THỢ SĂN VÀ NHỮNG KẺ BUÔN LẬU
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FACEBOOK ỦNG HỘ NỖ LỰC XỬ LÝ VI PHẠM TRÊN INTERNET
Hàng loạt nhóm buôn bán ĐVHD trên Facebook bị
xóa bỏ
Ngày 3/3/2020, sau khi nhận được tin báo vi phạm từ
ENV, Facebook đã xóa bỏ tài khoản nhóm với tên gọi
“Hoi mua ban soc, khi, chim... khu vuc tay nguyen”
(Hội mua bán sóc, khỉ, chim… khu vực Tây Nguyên)
(Hồ sơ vụ việc số 15962/ENV).
Ngày 21/4/2020, Facebook đã xóa bỏ tài khoản của
một nhóm có tên “Hội nuôi dưỡng, bảo vệ và chăm
sóc động vật cảnh Việt Nam”. Trước đó, ENV đã nhận
được thông tin từ người dân về việc các thành viên
trong nhóm này rất tích cực trong hoạt động quảng cáo
và bán ĐVHD (Hồ sơ vụ việc số 15950/ENV).
Ngày 28/4/2020, sau khi nhận được thông tin từ ENV,
Facebook đã xóa bỏ tài khoản của một nhóm buôn bán
ĐVHD có tên “Hội yêu thích và bảo tồn thú cưng khỉ
con” (Hồ sơ vụ việc số 16337/ENV).

Đây chỉ một số trong rất nhiều nhóm, trang và tài khoản
cá nhân quảng cáo và bán ĐVHD được Facebook xóa bỏ.
Nhóm buôn bán động vật hoang dã trực tuyến
ngừng hoạt động
Ngày 5/5/2020, sau khi nhận được thông tin từ ENV,
Facebook đã xóa bỏ toàn bộ 287 đường dẫn quảng cáo
bán ĐVHD trên một nhóm chuyên buôn bán ĐVHD nổi
tiếng có tên “Hội anh em 3 miền”. Nhóm Facebook này
bao gồm nhiều thành viên là những đối tượng chuyên
quảng cáo bán ĐVHD hoặc các sản phẩm từ ĐVHD
trên Internet. Sau khi một số thành viên của nhóm bị
bắt từ sau năm 2018, nhóm đã ngừng đăng các quảng
cáo bán ĐVHD. Những sản phẩm ĐVHD đã được các
thành viên nhóm này quảng cáo bán bao gồm các sản
phẩm chạm khắc từ ngà voi, sừng tê giác, các sản phẩm
từ hổ và gấu, vảy tê tê, cùng nhiều loài ĐVHD và các
sản phẩm khác (Hồ sơ vụ việc số 15607/ENV).
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN
Được thành lập năm 2000, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
(ENV) là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam
chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi
trường. ENV đấu tranh chống nạn buôn bán trái phép ĐVHD
và hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về
sự cần thiết phải bảo vệ thiên nhiên và các loài ĐVHD. Bằng
các chiến lược mang tính sáng tạo và đổi mới, ENV mong
muốn từng bước thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng,
giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD. Bên
cạnh đó, ENV cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức
năng nhằm tăng cường thể chế, chính sách và trực tiếp hỗ trợ
các nỗ lực thực thi pháp luật trong công cuộc bảo vệ các loài
ĐVHD đang bị đe dọa tại Việt Nam, trong khu vực và trên
toàn thế giới.

Các nhà tài trợ chính:

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:

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

Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD
thông qua các chiến dịch dài hạn nhằm thay đổi thái độ
và hành vi của cộng đồng.
Tăng cường thực thi pháp luật thông qua việc hỗ trợ
trực tiếp các cơ quan chức năng và khuyến khích sự
tham gia tích cực của cộng đồng cùng chung tay ngăn
chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép.
Phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để
tăng cường thể chế, khắc phục các lỗ hổng pháp luật,
phát triển các chính sách hiệu quả và thúc đẩy quá trình
ra quyết định có liên quan tới vấn đề bảo vệ ĐVHD.
ENV chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng đã cung cấp
thông tin, hình ảnh được sự dụng trong bản tin này.

Địa chỉ: Phòng 1701 (Tầng 17), tòa nhà 17T5,
Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội
Điện thoại: (84 - 4)6 28 15424,
Fax: 04 6 28 15423
Email: env@fpt.vn
Website: www.thiennhien.org
trungtamgiaoducthiennhien
educationfornaturevn
env.ttgiaoducthiennhien

