
1UAE-E-Gen-Intro-mod

BUÔN BÁN CÁC MẪU VẬT VOI, 

HỔ, TÊ GIÁC, TÊ TÊ

THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ
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BUÔN BÁN NGÀ VOI
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Tại sao buôn bán ngà voi

 Nhu cầu lớn từ thị trường truyền thống tại các nước như
Hoa kỳ, Nhật bản, Trung quốc

 Ngà voi được sử dung làm dung cụ âm nhạc

 Ngà voi được sử dung làm đồ trang sức

 Ngà voi được sử dung làm đồ trang trí

 Ngà voi được sử dung làm tượng phật
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Ngà voi được buôn bán hợp 

pháp

 Tại Hoa kỳ cho đến sau năm 

2014

 Tại Trung quốc cho đến sau 

năm 2018

 Tại Nhật bản ngà voi đăng ký 

vẫn được buôn bán

 Tại Thái Lan đối với ngà voi 

châu á?
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Hiện trạng
 Có 3 loài/phân loài voi trên thế giới

 African savannah, Loxodonta 

africana

 African forest, Loxodonta cyclotis

 Asian, Elephas maximus

 Voi châu phi có quần thể khoảng 415 

nghìn, voi châu á khoảng 50 nghìn cá 

thể

 Theo tổ chức WWF, trong giai đoạn 

hiện nay có trung bình 20 nghìn cá 

thể voi bị giết mỗi năm, chủ yếu 

phục vụ nhu cầu tại Trung Quốc và 

các quốc gia Đông Á
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NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP NGÀ 

VOI

 Trong 5 năm gần đây hang chục tấn ngà 

voi được các lực lượng Hải quan tịch thu, 

bắt giữ tại Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, 

Thanh Hoa, Sóc Trăng….

 Nguồn gốc là ngà voi Châu Phi được vận 

chuyển từ Tanzania, Mozabique, Kenya, 

Nigeria trung chuyển qua Việt Nam sang 

Trung Quốc.

Ngà voi bắt giữ tại Hải Phòng
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Bắt đối tượng tang trữ, chế tác ngà voi tại Thường tín 

2018
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Vụ bắt giữ 9,1 tấn ngà voi tại Đà Nẵng 3/2019
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BUÔN BÁN TÊ GIÁC

Tại sao buôn bán sừng tê giác

 Mẫu vật săn bắn “hunting tropy” do công dân nhiều nước 

tham gia săn bắn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, 

Ukraina….
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Tại sao buôn bán sừng tê 

giác?

 Sừng tê giác được sử dung như một vị thuốc
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Tại sao buôn bán sừng tê 

giác?

 Sừng tê giác được sử dụng làm công cụ

17

Tình trạng bảo tồn các loài tê giác

-Sumatran rhinoceros – Phụ lục I

Trước đây có phân bố rộng từ Ấn độ tới Malaysia và 

Indonesia. Hiện chỉ còn khoảng 300 cá thể ở Malaysia

Là loài có 2 sừng, nặng khoảng 500 – 800 Kg.

http://www.arkive.org/media/7B390BF3-31D0-469B-BE3E-87310415D10A/Presentation.Large/photo.jpg
http://www.arkive.org/media/7B390BF3-31D0-469B-BE3E-87310415D10A/Presentation.Large/photo.jpg
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Tình trạng bảo tồn các loài tê giác

-Javan rhinoceros – Phụ lục I

-Hiện chỉ còn phân bố ở Indonesia với số lượng không 

quá 50 cá thể

-Là loài 1 sừng, dài nhất khoảng 25 cm

Tình trạng bảo tồn các loài tê giác

- Indian Rhinoceros – Phụ lục I

- Phân bố ở Ấn độ, Nepal, Butan, Pakistan, còn khoảng 

2.500 cá thể

- Sừng của cá thể trưởng thành dài khoảng trên 25 cm

http://www.arkive.org/media/619FEB4C-72EE-4F90-BEAF-A0993559DDFC/Presentation.Large/photo.jpg
http://www.arkive.org/media/619FEB4C-72EE-4F90-BEAF-A0993559DDFC/Presentation.Large/photo.jpg


11UAE-E-Gen-Intro-mod

Tình trạng bảo tồn các loài tê giác

- Black rhino Diceros bicornis – Phụ lục I

- Phân bố ở Đông Phi, còn khoảng 3.500 cá thể

- Nặng trên dưới 1 tấn, sừng lớn dài khoảng 50cm, cá 

biệt có thể trên 1m

White Rhinoceros - Phụ I/II
- Phân bố ở Đông Phi, còn khoảng trên 11.000 cá thể

- Tê giác trắng trưởng thành nặng từ 1,4 - 3 tấn, sừng lớn dài 

trung bình 90 cm, cá biệt có thể dài 1,5 m
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Tình hình săn bắn tê giác tại 
Nam Phi
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Đa số sừng tê giác giao bán 

trên thị trường là sừng giả

Đăng bán hộ.

Người quen có cái Sừng Tê giác muốn bán.

Các bác quan tâm xin vui lòng liên hệ điện thoại .
Vài hình ảnh mô tả :

Kích thước cao 118 mm.

Đường kính gốc chỗ lớn nhất : 58 mm.

Nặng 134.5 grams

http://img1.pmbvn.com/userimg_bd/12/04/14/large_gal_46712_4f88ef940cd65.jpg
http://img1.pmbvn.com/userimg_bd/12/04/14/large_gal_46712_4f88ef940cd65.jpg
http://img1.pmbvn.com/userimg_bd/12/04/14/large_gal_46712_4f88ef940cd65.jpg
http://img1.pmbvn.com/userimg_bd/12/04/14/large_gal_46712_4f88ef940cd65.jpg
http://img1.pmbvn.com/userimg_bd/12/04/14/large_gal_46712_4f88ef940cd65.jpg
http://img1.pmbvn.com/userimg_bd/12/04/14/large_gal_46712_4f88ef940cd65.jpg
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Tịch thu sừng tê giác

 Trong 5 năm gần đây hang trăm kg sừng tê giác bị tịch thu, bắt giữ bởi các cơ 
quan chức năng

Nhiều người Việt đã bị 

bắt giữ tại Nam Phi, 

Thái Lan và Việt Nam 

trên đường vận chuyển 

trái phép sừng tê giác
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BUÔN BÁN TÊ TÊ
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Buôn bán tê tê

Vảy tê tê được giấu trong rong biển khô
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Tê tê đông lạnh và vảy
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NHỮNG KHÓ KHĂN, TỒN TẠI
 Lợi nhuận trong buôn bán động vật khoang dã quá cao, trong khi cách tiếp

cận vấn đề khác nhau giữa các cơ quan quản lý, thực thi, các tổ chức, thể
chế không toàn diện.

“Tương tự, tại cuộc họp Đại hội đồng liên hợp quốc tổ chức tại New York 

ngày 19/4/2016 đã phải thừa nhận việc thất bại trong cuộc chiến chống ma 

túy, mặc dù lệnh cấm buôn bán trên toàn cầu được áp dụng từ năm 1960”
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VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Việt Nam nằm trong 

tuyến đường vận 

chuyển, trung chuyển 

động, thực vật hoang 

dã

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG 

THỜI KÝ HỘI NHẬP

 Số lượng hàng hóa trung chuyển qua Việt Nam ngày 
một lớn, 

 Biên giới mở, hội nhập
 Di dân và lao động 

 Dịch chuyển cơ cấu kinh tế
 Quy luật cung – cầu
 Ràng buộc bới các hiệp định song phương, đa 

phương

 Thách thức từ hoạt động của các tổ chức tội phạm 
liên biên giới

 Thách thức từ phương thức buôn bán trái phép 
động vật hoang dã nơi mạng xã hội

 Vấn đề truy xuất hàng hóa
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ÁP LỰC CỦA DÂN SỐ VÀ NHU CẦU TIÊU 

DÙNG ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Dân số thế giới

7,417,504,488

Hôm nay:

Sinh: 237,825

Tử: 99,595

ASEAN CON ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN HỘI NHẬP

“Không biên giới”
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PHƯƠNG THỨC MỚI TRONG BUÔN BÁN 

ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ

VIỆT NAM TRỞ THÀNH ĐIỂM TRUNG CHUYỂN 

HÀNG HÓA “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA MỚI”
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DI DÂN VÀ DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG

THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG 

MẠI TỰ DO NHƯ CPTPP, FTA

 Thách thức từ các liên minh, nơi các nước phát triển có 

khả năng áp đặt, rằng buộc các điều kiện về môi trường, 

thực thi CITES trong các hiệp định thương mại. Các nước 

đang phát triển trong đó có Việt Nam phải thực hiện các 

điều chỉnh về chính sách, pháp luật và bảo đảm thực thi 

đầy đủ CITES

 Bản thân CITES trong thời đại ngày nay cũng đang “tiến 

hóa” theo các cách thức mới, nơi các nghị quyết, quyết 
định của CITES đã có sự tham gia xây dựng của nhiều 

bên liên quan, kể cả các NGOs
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THÁCH THỨC TỪ DU NHẬP VĂN HÓA 

VÀ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG
 Ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm làm ra tăng tỷ

lệ mắc các căn bệnh nan y như ung thư và ảnh hưởng 

của Văn hóa Phương đông coi một số sản phẩm động vật 
hoang dã là cứu cánh cuối cùng

Nguồn: Viện nghiên cứu úng thư

VẤN ĐỀ SINH KẾ

 Sau hơn một thập kỷ hội nhập và

phát triển với tỷ lệ tăng trưởng

bình quân trên 6%/năm Việt
Nam có nguy cơ rơi vào bẫy thu

nhập trung bình. Khoảng cách

giầu – nghèo ngày một xa

 Các cư dân địa phương tại khu

vực rừng núi vẫn phải sống dựa

chủ yếu vào tài nguyên thiên

nhiên

Nguồn: ngân hàng thế giới
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THIẾU ƯU TIÊN, NGUỒN LỰC TRONG 

THỰC THI CITES

 Hiện tại tăng trưởng kinh tế, kể cả trong lĩnh vực Lâm

nghiệp dường như vẫn là ưu tiên, bảo tồn và và thực thi

CITES vẫn chưa được quan tâm thích đáng. Các văn bản
luật hiện nay quy định “Doanh nghiệp được làm những gì

Luật không cấm”, áp lực từ cải cách hành chính… trong

khi nguồn lực thực thi CITES hạn chế (con người, tài

chính)

 Thời kỳ hội nhập đòi hỏi sự hài hòa giữa luật pháp trong

nước, ASEAN, Khu vực và quốc tế

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE 

CỦA QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU


