
 
Tăng cường công tác bảo tồn tại vùng sinh sống của hổ, voi châu Á, rùa nước ngọt và gỗ trắc tại Malaysia, Myanmar,
Thái Lan và Campuchia. 

 
Tăng cường hiệu quả công tác bắt giữ, truy tố và xét xử tội phạm về ĐVHD.

 
Tăng cường hợp tác xuyên biên giới nhằm ngăn chặn buôn bán trái pháp luật ĐVHD. 
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Chung tay phòng, chống tội phạm về động vật 
hoang dã (ĐVHD): Hỗ trợ triệt phá các đường dây 
buôn bán ĐVHD ở Châu Á thông qua tăng cường 
hợp tác giữa các tổ chức xã hội giúp nâng cao 
hiệu quả hành động của Chính phủ.

Nâng cao năng lực áp dụng khoa học hành vi trong các hoạt động giảm cầu của chính phủ và các tổ chức xã hội.
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ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

5 quốc gia thuộc vùng Mekong mở rộng (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam), Trung Quốc và Malaysia.
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Nâng cao chất lượng và số lượng thông tin về hoạt động 
buôn bán trái pháp luật ĐVHD: Xây dựng năng lực cho các 
nhà báo, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong việc 
thu thập và cung cấp thông tin về hoạt động buôn bán các 
loài mục tiêu của dự án thông qua các khóa đào tạo và hội 
thảo, phát triển mạng lưới báo chí vì môi trường và thiết lập 
mạng lưới nhà báo xuyên biên giới.

Thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ nhằm 
cung cấp các hỗ trợ kĩ thuật chiến lược trong các hoạt động 
thực thi pháp luật và tư pháp một cách kịp thời:

Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật đối tác ở
Việt Nam nhằm nâng cao hiểu biết về các mạng lưới tội 
phạm buôn bán các loài mục tiêu của dự án;

Tổ chức các chương trình đối thoại cấp cao giữa Việt Nam và 
Lào để thảo luận về việc hợp tác và điều phối trong xây dựng 
và thực hiện chính sách, các hiệp định / biên bản ghi nhớ 
song phương nhằm thể hiện các cam kết cấp nhà nước, đồng 
thời là kim chỉ nam cho việc triển khai các hoạt động hợp tác ở 
cấp địa phương.

Các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và tư pháp 
của Việt Nam: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 
kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và Cục Cảnh sát 
phòng chống tội phạm môi trường (Bộ Công an), 
Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; cùng 
mạng lưới báo chí.

 
 

       

 
 

 
 

 
 

 

 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH KẾT QUẢ DỰ KIẾN

https://vietnam.wcs.org Email: wcsvietnam@wcs.orgTel: +84 24 3514 9750

ĐỐI TÁC CHÍNH

 
 

https://www.nature.org.vn/ Email: contact@nature.org.vnTel: +84 24 3556 4001

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

V
IE

T 
N

A
M

Tổ chức chuỗi các cuộc hội thảo với lực lượng cảnh sát 
môi trường để cập nhật, chia sẻ dữ liệu có được từ các 
hoạt động phối hợp thu thập thông tin; đồng thời thảo 
luận và lên kế hoạch hành động phù hợp với thực tế;

Tổ chức các khóa đào tạo cho các cơ quan thực thi pháp 
luật liên quan đến việc xử lý tội phạm về ĐVHD;

Thúc đẩy hành động của các cơ quan thực thi pháp luật 
tại Việt Nam thông qua sự phối hợp với các cơ quan báo 
chí, truyền thông trong các chiến dịch truyền thông xã hội, 
báo cáo tổng quan về tình hình buôn bán ĐVHD và tội 
phạm liên quan tới ĐVHD; các website và báo môi trường, 
xây dựng bản đồ các điểm nóng về buôn bán ĐVHD

 Tăng cường chất lượng và số lượng thông tin do mạng
lưới các tổ chức xã hội và báo chí thu thập và chia sẻ

 Tăng cường số lượng các hoạt động thực thi pháp luật
đối với tội phạm buôn bán trái pháp luật ĐVHD

 Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội và cơ
quan chính phủ trong việc ngăn ngừa và xử lý tội phạm
về ĐVHD

 Thiết lập các cơ chế chính thức và không chính thức,
các thỏa thuận song phương để chia sẻ thông tin hoặc
phối hợp thực thi pháp luật giữa các quốc gia

Tài liệu này được thực hiện với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu. Nội dung tài liệu do tổ chức WCS 
chịu trách nhiệm toàn bộ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu.

Tổ chức WCS bảo vệ các loài động vật và vùng hoang dã trên toàn thế giới qua nghiên cứu khoa 
học, bảo tồn, giáo dục và khơi dậy giá trị của thiên nhiên đối với con người. Với lịch sử 120 năm 
hình thành và phát triển, WCS đã đóng góp tích cực để đẩy mạnh công tác bảo tồn động vật 
hoang dã trên toàn thế giới thông qua quan hệ đối tác với chính phủ các nước và cộng đồng địa 
phương. Hiện nay, WCS có văn phòng đại diện tại gần 60 nước trên toàn cầu và trụ sở chính 
được đặt tại New York, Mỹ.

PanNature là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự 
đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương 
thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường.


