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I. GÓC NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

I.1. Các Bộ Luật và Văn bản dưới Luật.

- Theo Bộ Luật hình sự năm 2017 sửa đổi một số điều 

của Luật hình sự 2015 có hiệu lực từ 01/01/2018, thì 

cá nhân có hành vi tàng trữ trái phép cá thể, bộ phận 

cơ thể không tách rời sự sống hoặc SP của ĐVHD, 

ĐVNC quý, hiếm thì truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo Điều 234 và Điều 244 khung hình phạt cao nhất 

là 15 năm tù giam.

TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP 

ngày 05/11/2018 có hiệu lực ngày 01/12/2018 hướng 

dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về các tội vi 

phạm quy định về bảo vệ ĐVHD

- Sản phẩm ĐVHD

- Hình phạt săn bắt trong khu vực bị cấm

- Sử dụng công cụ phương tiện săn bắt bị cấm

- Vận chuyển buôn bán qua biên giới

- Đối với hành vi tàng trữ cá thể, bộ phận cơ thể không thể

tách rời sự sống của ĐVHD

Trong 3 năm ( 2015-2017) các vụ xét xử liên quan đến ĐVHD ngày

càng tăng cụ thể:

- Năm 2015 là 36 vụ

- Năm 2016 là 84 vụ

- Năm 2017 là 87 vụ

Tuy nhiên chưa có vụ nào bắt được chủ mưu và đường dây tội phạm
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GÓC NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

- Luật Lâm nghiệp (Luật số 16/2017/QH14) được Quốc 
hội khóa 14, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15/11/2017, 
có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

- Luật đa dạng sinh học của Quốc hội khóa XII, kỳ thứ 
tư số 20/2008/QH12 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 
2008 dành riêng một Chương IV với 18 điều quy định 
về bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật

- Luật Thương mại 2005: hàng cấm theo NĐ 
59/2006/NĐ-CP: danh mục hàng cấm là ĐVHD quý
hiếm theo CITES và Nghị định 32.

- Luật Thuỷ sản 2003: danh mục các loài thuỷ sinh quý
hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần bảo vệ, 
phục hồi tại QĐ số 82/2008/QĐ-BNN ban hành.

GÓC NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

- Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã

phân nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm thành 2 nhóm IB và

IIB với những quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ khác

nhau.

- Nghị định 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 của Chính phủ về

quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất, nhập nội từ

biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy

nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý,

hiếm.

- Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ

quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát

triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
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GÓC NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, khai 

thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.

- Đặc biệt ngày 20/2/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về Tăng cường chỉ đạo và 

thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động 

vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về Tăng cường chỉ đạo và thực 

hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, 

quý, hiếm 

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, đề xuất, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến 

hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy 

cấp, quý hiếm

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo 

các cơ quan tiến hành tố tụng trực thuộc phối hợp với các cơ 

quan điều tra đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các đối 

tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong việc mua bán, 

vận chuyển mẫu vật tê giác, voi và mẫu vật của các loài động vật 

hoang dã nguy cấp, quý, hiếm khác.

- Trước ngày 15/2 hàng năm, các bộ, ngành và cơ quan liên quan, 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoàn thiện báo cáo tình 

hình tổ chức, triển khai thực hiện trước Thủ tướng.
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I.2. CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020 (xây dựng vào năm 2030)

- Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường, kiểm soát buôn 

bán động, thực vật hoang dã đến năm 2010 (xây dựng vào năm 

2004)

- Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, giai đoạn 2006 -

2020 (xây dựng vào năm 2007)

- Kế hoạch hành động quốc gia về ĐDSH đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2020, thực hiện công ước ĐDSH (CBD) và Nghị 

định thư Cartegena về an toàn sinh học (xây dựng vào năm 

2007).

I.3. Các cam kết quốc tế về quản lý buôn bán ĐVDH

- Việt Nam đã tham gia vào Công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (Công ước 

CITES) trở thành thành viên chính thức (số 121) vào 

ngày 20/1/1994

- Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan 

trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài 

chim nước (RAMSAR), 1971 (20/9/1988).

- Nghị định thư bổ sung công ước về các vùng ngập 

nước có tầm quan trọng, đặc biệt như là nơi cư trú của 

các loài chim nước, Paris, 1982

- Công ước về Ða dạng sinh học, 1992 (16/11/1994).
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Các cam kết quốc tế về quản lý buôn bán 

ĐVDH

- Công ước Ramsar ( The Convertion on Wetlands of 

International Importance, especially as Waterfowl 

Habitat 21/12/1975)

- Việt Nam gia nhập Công ước Ramsar 1989 là thành

viên thứ 50, đồng thời là Quốc gia đầu tiên của Đông

Nan Á tham gia công ước này

Các cam kết quốc tế về quản lý buôn bán 

ĐVDH

- Thỏa thuận ASIAN-WEN là một mạng lưới tích hợp 

các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan Cites, Hải quan, 

Cảnh sát, Công tố viên, tổ chức chính phủ chuyên ngành 

thực thi pháp luật về ĐVDH và cơ quan thực thi pháp 

luật khác trở thành mạng lưới liên chính phủ lớn nhất 

trên thế giới đối phó với tội phạm về ĐVDH

- Diễn đàn Hổ toàn cầu: Ngày 21/11/2010, tại thành phố 

Saint Petersburg, Nga, Việt Nam xác định công tác bảo 

tồn Hổ như là một hợp phần quan trọng trong nỗ lực 

bảo tồn
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HẠN CHẾ BẤT CẬP TRONG SÁCH XỬ LÝ VPHC

Xử lý VPHC về quản lý bảo tồn ĐVHD được quy định rải rác trong 
nhiều văn bản dẫn đến nguy cơ chồng chéo, mâu thuẫn:

- Hành vi giữ trái phép bộ phận cơ thể, sản phẩm của ĐVHD thuộc loài 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có thể áp dụng NĐ 157 hoặc NĐ 179 
để xử lý.

- Hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm 
nếu chưa đến mức xử lý hình sự có thể xử phạt hành chính theo Nghị 
định 157/2013/NĐ-CP hoặc Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.

- Hầu hết danh mục 1B theo NĐ 32/2006 đã được quy định tại Nghị 
định 160/2013 (chỉ xử lý hình sự) nhưng Nghị định 157/2013 vẫn quy 
định chính sách xử lý đối với các hành vi vi phạm loài ĐVHD này do đó 
đã dẫn đến việc áp dụng sai trong quá trình xử lý VP.

- Tại các điều 22, 23, 24 của Nghị định 157 đều quy định giá trị hàng 
phạm pháp là động vật nguy cấp, quý hiếm tại phụ lục IB.

- Các văn bản xử lý vi phạm hành chính hầu hết căn cứ vào giá trị 
thành tiền của ĐVHD để quy định mức phạt trong khi đó đây là hàng 
cấm nên không có giá trị lưu thông vào do đó không có giá trên thị 
trường để tham thiếu.

HẠN CHẾ BẤT CẬP TRONG CHÍNH SÁCH XỬ LÝ HÌNH SỰ

- Tồn tại quá nhiều Danh mục Các luật chuyên ngành đều quy định danh mục riêng:

- Luật Lâm nghiệp : Danh mục tại Nghị định 32/2006/NĐCP
- Luật Đa dạng sinh học 2008: Danh mục loài NCQH được ưu tiên bảo vệ tại NĐ 
160/2013/NĐ-CP, bao gồm hầu hết các loài tại NĐ 32.
- Luật Thương mại 2005: Hàng cấm theo NĐ 59/2006/NĐ-CP: Danh mục hàng cầm 
là động vật hoang dã quý hiếm theo CITES và Nghị định 32.
- Luật Thuỷ sản 2003: Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng 
ở Việt Nam cần bảo vệ, phục hồi tại QĐ số 82/2008/QĐ-BNN ban hành.
Luật Thuỷ sản, Luật Lâm nghiệp: Danh mục các loài động vật hoang dã theo CITES, 
NĐ 32 quy định tại TT số 40/2013/TT-BNNPTNT ban hành kèm theo NĐ số 
82/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội 
từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài 
động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm....Sự chống chéo giữa các danh 
mục có thể dẫn đến nguy cơ cùng một loài nhưng pháp luật quy định nhiều chính 
sách xử lý khác nhau, việc áp dụng để xử lý vi phạm giữa các cơ quan có thẩm 
quyền cũng rất khác nhau.
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TÓM LẠI

• Pháp luật VN nghiêm cấm các hành vi quảng cáo, buôn 

bán, tiêu thụ ĐVHD, tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra

• Hệ thống PL ngày càng hoàn thiện, các chế tài xử lý các 

hành vi vi phạm có liên quan đến ĐVHD ngày càng nghiêm 

khắc hơn đây là tiếng chuông cảnh tĩnh cho cá nhân, tổ 

chức có ý định vi phạm về buôn bán ĐVHD.

• Ý thức của người có tiền, có quyền hay người có thói quen 

“sành điệu” tiêu thụ ĐVHD được thức tỉnh thông qua sự 

trừng phạt của pháp luật.

• Khắc phục những tồn tại trong thực thi PL từ xử lý hành 

chính đến hình sự hy vọng ĐVHD sẽ được bảo vệ trong 

tương lai không xa.

II. NHÌN TỪ VĂN HÓA & SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN

II.1 Bản sắc văn hóa cộng đồng trong việc săn bắt và sử

dụng các sản phẩm từ ĐVHD

Bản sắc văn hóa của cộng đồng được thể hiện rõ nét trong:

Phong tục lễ hội  

Tập quán Săn bắt

Tập quán Hái lượm

Tập quán Sử dụng.
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Giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng

trong việc bảo vệ ĐVHD

- Thu hút cộng đồng dân cư bản địa bảo vệ ĐVHD thông qua 

chương trình bảo tồn và phát bản sắc văn hóa cộng đồng. 

- Tuyên truyền giáo dục cho công đồng bảo vệ ĐVHD thông qua 

Chương trình giáo dục môi trường.

- Khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia vào công tác 

bảo vệ ĐVHD.

- Tổ chức đào tạo có hệ thống đối với đội ngũ cộng đồng bảo vệ 

ĐVHD tham gia vào quá trình quản lý du lịch, hướng dẫn viên, 

thuyết minh viên tại các điểm du lịch. 

- Tạo công ăn việc làm cho công đồng thông qua phát triển các 

nghề truyền thống.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 2 vụ có năng suất cao đảm bảo 

không còn qũy thời gian nhàn rỗi trong cộng đồng.

II.2 GÓC NHÌN TỪ SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN

Nguyên nhân, động cơ lý giải từ góc độ sinh kế của cộng đồng
dẫn đến tình trạng săn bắt buôn bán ĐVHD:

1. Áp lực về dân số ở ngày càng gia tăng

2. Đói nghèo không có sinh kế thay thế

3. Phong tục tập quán của cộng đồng

4. Mặt trái của cơ chế thị trường

5. Việc chuyển mục đích sử dụng rừng để đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế xã hội các công trình thuỷ điện, công trình cơ sở hạ tầng, 
đường giao thông, khai thác khoáng sản đã tạo sự chia cắt các vùng
sinh sống. Đây là áp lực lớn đối với quản lý bảo vệ ĐVHD.

6. Quản lý bảo vệ ĐVHD của lực lượng chức năng còn hạn chế, thiếu
trang thiết bị, cũng như quyền năng trong xử lý vi phạm.

7. Thiếu sự phối kết hợp giữa các cấp chính quyền địa phương, các cơ 
quan chức năng trong các hoạt động bảo vệ ĐVHD.

8. Về chính sách đầu tư và sinh kế thay thế cho cộng đồng. 
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Giải pháp để cộng đồng tham gia bảo vệ ĐVHD

- Giao rừng và quy hoạch Lâm nghiệp gắn với quy hoach dân

cư

- Quyền hưởng lợi từ việc giao rừng phải rõ ràng, minh bạch

như Chi trả dịch vụ MTR, DLST v.v…

- Công đồng phải được tham gia khi chuyển mục đích sử dụng

rừng được giao

- Có chính sách đầu tư tín dụng cho cộng đồng tạo sinh kế

thay thế trong thời gian nhàn rỗi.

- Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng

tham gia bảo vệ ĐVHD

- Sửa đổi và hoàn thiện Quy chế quản lý rừng cộng đồng

- Xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ ĐVHD thông

qua các chương trình bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái đặc hữu

trong khu vực.

Tóm lại:

Áp lực dân số, nghèo đói, phong tục tập quán lễ hội, mặt 

trái của cơ chế thị trường chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến 

sinh kế của cộng đồng làm suy giảm tài nguyên rừng, mất sinh 

cảnh sống và mất cân bằng hệ sinh thái trong tự nhiên làm gia 

tăng tình trạng săn bắt buôn bán ĐVHD trong cộng đồng..

Từ những lý giải trên cho thấy, để giải quyết nạn săn bắt 

buôn bán ĐVHD, bên cạnh hoàn thiện chính sách pháp luật, 

cần có sự vào cuộc của cộng đồng trong bảo vệ ĐVHD. 
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III. KHUYẾN NGHỊ

- Kiểm soát buôn bán ĐVHD phải gắn bó chặt chẽ với sự phát 

triển kinh tế xã hội và sinh kế của cộng đồng dân cư góp 

phần hạn chế những tác động tiêu cực đến nạn săn bắt, 

buôn bán ĐVHD. 

- Chính vì vậy, cần có hệ thống chính sách cụ thể làm cơ sở 

cho công tác xã hội hóa kiểm tra, kiểm soát nạn săn bắt, 

buôn bán ĐVHD và thu hút nhiều thành phần xã hội cùng 

tham gia vào công tác bảo vệ ĐVHD. 

- Cần tăng cường sự liên kết, hổ trợ giúp đỡ giữa các chính 

phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, các doanh 

nghiệp và cộng đồng, nhằm làm cho quá trình phát triển 

không ảnh hưởng tới các hoạt động bảo tồn và hoạt động 

bảo tồn sẽ hổ trợ ngày càng tốt hơn cho quá trình phát triển 

bền vững. 

*Tài liệu Hội thảo Tập huấn báo chí khai thác đề tài buôn bán động vật hoang dã do 

Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ trong khuôn khổ dự án Hợp tác chống tội phạm liên

quan đến động vật hoang dã


