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BUÔN BÁN ĐVHD BẤT HỢP PHÁP: 
KHÓ KHĂN & HƯỚNG ĐI MỚI

Đắk Lắk, 11/2019

CẤU TRÚC

• Lĩnh vực

• Tình hình vi phạm

• Khó khăn và hạn chế

• Giải pháp

• Thảo luận
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Giám sát đa dạng

sinh học

Hỗ trợ tăng cường pháp lýTài chính bền vững

Phục hồi và quản

lý rừng bền vững

Hỗ trợ quản lý các

khu rừng đặc dụng

Bảo tồn dựa vào

cộng đồng

LĨNH VỰC

TÌNH HÌNH VI PHẠM

TRONG RỪNG
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TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

Xê Sáp -

Laos

2 KBT 

Saola & 

BMa
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TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

Hoạt động
(2012-2016)

2 KBT Saola và Bạch
Mã

KBT Xê Sáp - Lào

BVR của
WWF

Liên
ngành

BVR của
WWF

Liên ngành

Số đợt tuần tra tại rừng 1,512 130 1,642 692

Số ngày tuần tra tại rừng 50,735 4,681 55,421 4,417

Số lượng bẫy tháo gỡ 101,346 2,172 103,518 6,496

Số lượng lán trại tháo gỡ 1,295 123 1,418 419

Số lượng người phát hiện tại rừng 2,739 548 3,287 122

KHÔNG CÓ BẤT KỲ 1 TRƯỜNG HỢP BẮT GIỮ ĐỐI 

TƯỢNG  PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP NÀO!

TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

Dữ liệu năm 2015

tại 9 phường ở TP

Huế

Phỏng vấn Độ tuổi TB Số lượng

người TB/ 

gia đìnhSố lượng

(Người)

(%)

Bạn đã có ăn thịt

thú rung trong 6

tháng vừa qua 209 50.12 43.74 4.43

Bạn không ăn thịt

thú rừng trong 6

tháng vừa qua

208 49.88 45.45 4.21

Tổng 417 100 44.59 4.37

TP HUẾ
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TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)
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TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

XUYÊN 
BIÊN GIỚI

TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)
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TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

• Bộ NN&PTNT (2018): Việt Nam là nước trung chuyển trong
hoạt động buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia và xuyên biên
giới.

• Cục Kiểm lâm: 2010 – 10/2014: phát hiện và xử lý 3.823 vụ
về ĐVHD, tịch thu 58.869 các thể (3.078 thuộc nguy cấp, 
quý, hiếm).

• Toà án tối cao (2018): từ 10/2015 – 9/2017:
- Thụ lý 231 vụ với 339 bị cáo
- Xét xử 207 vụ /303 bị cáo
- Trả laị hồ sơ 20 vụ/ 32 bị cáo
- Đang tiếp tục 4 vụ/ 4 bị cáo

TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

Năm 2015 2016 2017

Số vụ vi phạm thụ lý 40 92 99

Số bị cáo 60 130 149

Đã xét xử (vụ/ bị cáo) 36/56 84/120 78/127

• 2015 – 2017: có 37 bị cáo bị phạt tù dưới 3 năm và 3 bị cáo
phạt tù từ 3 – 7 năm.
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TÌNH HÌNH VI PHẠM (tt)

Văn phòng LHQ về chống ma tuý và tội phạm -UNDOC (2016): 
• 1998 - 2007 có 164.000 vụ buôn bán ĐVHD bị bắt giữ tại

120 quốc gia # 7.000 loài bị tịch thu.
• 30 triệu cá thể ĐHVD có nguồn gốc tự nhiên thuộc Phụ lục

CITES đã được xuất khẩu từ các nước Đông Á.
• Chỉ mới 20%-30% được ghi nhận trên thực tế.
• Vấn nạn toàn cầu.

K4D – Knowledge for development (2017):
• Buôn bán trái phép các loài hoang dã có giá trị 7 -19 tỷ USD/ 

năm.
• Đông Á và Đông Nam Á có mức độ hoạt động ĐVHD cao

nhất thế giới.

KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ

Cán bộ kiểm lâm, BVR, chính quyền xã:
- Ngại va chạm, người thân
- Sợ thêm việc
- Không có quyền lợi gì thêm
- Im lặng có khi có thêm nguồn lợi????
- Không ít vụ là người tiếp tay

Hạt Kiểm lâm, CCKL, cơ quan chức năng:
- Tốn thêm chí phí xử lý vụ việc (với gỗ thì có thêm ngân

sách);
- Rườm rà với các bước công việc và thủ tục tố tụng tiếp

theo;
- Điều khoản để lực lượng kiểm lâm trực tiếp phá các vụ vi 

phạm còn hạn chế quyền.
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KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ (tt)

Săn bắt cho nhu cầu thức ăn và tập quán:
- Kết hợp khi đi vào rừng của người dân bản địa
- Tập quán của người vùng cao
- Thể hiện sức mạnh

Thú tiêu khiển của giới thượng lưu, trọc phú, hảo danh

KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ (tt)

Cất dấu tinh vi, khó phát hiện:
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KHÓ KHĂN – HẠN CHẾ (tt)

Quảng cáo về giá trị thần dược từ ĐVHD:

GIẢI PHÁP

Tuần tra bảo vệ rừng tận gốc
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GIẢI PHÁP (tt)

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

GIẢI PHÁP (tt)

Truyền thông – báo chí
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GIẢI PHÁP (tt)

Nâng cao nhận thức

GIẢI PHÁP (tt)

Tập huấn nghiệp vụ
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GIẢI PHÁP (tt)

Hợp tác & Hợp tác quốc tế

GIẢI PHÁP (tt)

Sinh kế cộng đồng
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GIẢI PHÁP (tt)

Chia sẻ thông tin, tình hình vi phạm

GIẢI PHÁP (tt)

Huy động vai trò cá nhân của các nhà lãnh đạo
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Cảm ơn đã lắng nghe!

*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


