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Nguyễn Anh Tuấn

Chuyên viên Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Thực trạng buôn bán các loài

động vật, thực vật hoang dã

nguy cấp, quý, hiếm

© Copyright CITES Secretariat 2007

NỘI DUNG 
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• Đa dạng sinh học Việt Nam

• Tình hình buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã

• Mục đích buôn bán

• Cảnh báo và ghi nhận loài bị buôn bán

• Tác động

• CITES – Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

• Các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã

• Giải pháp



9/30/2020

2

3

ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM

• Rừng Việt Nam với hơn 11.400 loài thực vật bậc cao

• 322 loài thú, 420 loài bò sát, 240 lưỡng cư, trên 900 loài chim, 120.000 loài côn

trùng

• 700 loài cá nước ngọt, 2.458 loài cá biển đã được xác định.
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MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG NHÓM I
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MỘT SỐ  LOÀI THỰC VẬT RỪNG NHÓM I

Hoàng đàn

Thông Pà Cò

Sưa
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MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG, THỰC VẬT 

RỪNG NHÓM II 

Khỉ đuôi dài Rùa hộp trán vàng

Trắc
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MỘT SỐ  LOÀI THỦY SINH NGUY CẤP, QUÝ HIẾM

Cá mập đầu búa trơn

Cá đao răng nhỏ

San hô

• Dân số: 7,2 tỷ trong khi ĐV,TVHD ngày càng suy giảm

• HÀNG NĂM:  1,2 tỷ khách du lịch, 500 triệu chuyến hàng đến cảng biển

• HÀNG NGÀY: có 100.000 chuyến bay đến các sân bay.  

• Buôn bán bất hợp pháp thông qua biên giới nơi không có HẢI QUAN hoặc BIÊN PHÒNG

We live in an interconnected world
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TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

• Buôn bán trái phép ĐV,TVHD diễn ra trên
toàn thế giới. Lợi nhuận: 21 tỷ USD/năm.

• Tất cả các THỜI ĐIỂM

• Nhiều ĐỐI TƯỢNG tham gia

• Nhiều THỦ ĐOẠN tinh vi

• ASEAN là một trong những điểm nóng với
NHIỀU QUỐC GIA chung đường BIÊN GIỚI 
và cùng khai thác BIỂN ĐÔNG

TÌNH TRẠNG BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

• Giá trị mẫu vật động vật, thực vật hoang dã được buôn bán rất cao

• Đối tượng vận chuyển với nhiều thủ đoạn tinh vi để dấu hàng

• Con đường vận chuyển phức tạp (hàng không, đường bộ, trong container, xe khách, hành

lý

• Đối tượng tham gia vận chuyển đa dạng, từ chuyên nghiệp, nhà ngoại giao, lưu học sinh...

• Nhiều loài động thực vật bị buôn bán bất hợp pháp như tê tê, tê giác, hổ, rắn, rùa...

• Việt Nam được xem là MỘT trong Các nước ASEAN đóng 3 vai trò trong đường dây buôn

bán bất hợp pháp các loài ĐV,TVHD quốc tế

• (01)Xuất khẩu/tái xuất khẩu – (2)Nhập khẩu – (3)Trung chuyển
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Những người tham gia vào buôn bán

Thợ săn/xâm hại

rừng/ thu gom
Trung gian

Buôn/cung cấp

Người mua

12

BUÔN BÁN TRÁI PHÉP VÀ TỘI PHẠM

Nguyên nhân đe dọa thứ hai đối với động vật hoang dã là buôn bán trái phép, sau
nguyên nhân mất sinh cảnh
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CÁC VỤ BẮT GiỮ BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG, THỰC 
VẬT HOANG DÃ LỚN

CÁC CON SỐ…

• Nhiều thủ đoạn tinh vi trong buôn bán, vận chuyển ĐV,TVHD

• Kể từ năm 2015 đến nay: Tịch thu 36.941 kg ngà voi, 723,18kg sừng tê giác
và 37.084 kg tê tê (con sống và vảy)

• Cùng nhiều mẫu vật san hô đen, rùa sống, rắn ráo, xương hổ, vỏ trai tai
tượng, gỗ các loại...
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Các vụ bắt giữ ngà voi vận chuyển, buôn bán trái phép tại Việt Nam 2015 đến nay
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Các vụ bắt giữ sừng tê giác vận chuyển, buôn bán trái phép tại Việt Nam từ 2015 đến nay
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Các vụ bắt giữ tê tê vận chuyển, buôn bán trái phép tại Việt Nam từ năm 2015 đến nay 
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CÁC VỤ ĐIỂN HÌNH: NGÀ VOI

26/3/2019: 9,1 tấn NGÀ VOI trong container gỗ xẻ tại cảng Đà Nẵng
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Ngày 10/12/2019: 330kg ngà voi + 1,7 tấn vảy tê
tại cảng Hải Phòng

27/7/2019: Bắt giữ 130 kg 
tại sân bay Nội Bài

20

CÁC VỤ ĐIỂN HÌNH: SỪNG TÊ GIÁC
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CẤT GIẤU TRÁI PHÉP 8 TẤN RÙA BIỂN

21

Nha Trang, tháng 

12/2014 

22

16/4/2019: 11 cá thể tê tê

(58,2kg) tại Nghệ An

18/4/2019: 39 cá thể tê tê

(136 kg) tại Hưng Yên

23/7/2019: 10 cá thể Tê tê java 
bị bắt giữ tại Quảng Ninh 
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23/7/2019: 07 cá thể hổ
đông lạnh bị vận chuyển tại
Hà Nội

• Một bộ da, xương hổ 
tại thành phố Móng 
Cái, Quảng Ninh ngày 
10/4/2019
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05/4/2019: 01 cá thể cu li lớn tại Hà Nội

26

26/12/2019: 03 cá thể rùa đầu to, 02 cá thể rùa hộp trán vàng và 13 cá thể rùa 

bốn mắt bị tịch thu ở thành phố Hạ Long



9/30/2020

14

8/1/2020: Bắt giữ 2 bộ 
xương động vật, 2 cá 
thể beo đã chết, 4 chân 
gấu tươi trên xe khách 
BKS Lào. 

22/3/2020: Bắt giữ hơn 200 kg ngà voi tại Nghệ An
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6/3/2020: bắt giữ 6,3 kg sừng tê 
giác tại sân bay Tân Sơn Nhất 

2/3/2020: Bắt giữ 28,7 kg sừng tê 
giác tại sân bay Cần Thơ

15/5/2020: Bắt giữ 3,155 kg sừng tê giác trên xe khách chạy hướng Hạ Long – Móng
Cái



9/30/2020

16

Ngày 15/8/2020: Bắt giữ 04 
chi gấu tại Hà Nội

Ngày 20/8/2020: Công an Quế Phong 
bắt giữ 4 tay gấu ngựa (11kg)

Ngày 22/8/2020: Công an Diễn 
Châu bắt giữ 88 kg sơn dương, 
hoẵng, dúi. 
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TÌNH HÌNH BUÔN BÁN TRÁI PHÉP KHU VỰC ASEAN 

(NGUỒN: BAN THƯ KÝ ASEAN)

CAMPUCHIA: 

2/3/2020: Bắt giữ 281kg xương sư tử sân bay quốc tế Phnom Penh.
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LÀO:

Tịch thu 3.800 sản phẩm ngà voi trong giai đoạn tháng 6/2018 - 1/2019

THÁI LAN: 1/2019: Bắt giữ 1.600 vuốt gấu và các bộ phận của hổ
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INDONESIA 

23/6/2020: Phát hiện 01 xác hổ Sumatra tại VQG Batang Gadis.

18/5/2020: Phát hiện 01 xác hổ Sumatra (18 tháng

tuổi ) tại Pekanbaru

MALAYSIA 

18/8/2020: Bắt giữ 1.500 

quả trứng rùa tại Sandakan

3/2/2020: Bắt giữ 4.000 cá thể rùa
con Carettochelys Inscluptat trị giá
khoảng 242.000 USD tại Tawau

31/3/2020: Bắt giữ 6,1tấn vảy tê tê
cất giấu trong một container có
dán mác hạt điều tại cảng Klang



9/30/2020

20

SINGAPORE
4/2019: Bắt giữ 25 tấn vảy tê tê

5/1/2020: Bắt giữ 22kg sừng tê giác tại sân

bay Changi. 

40

BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI 

PHÉP ĐỂ…

➢ Đồ trang sức, trang trí: NGÀ VOI

➢ Các sản phẩm thời trang: da BÒ SÁT, CÁC LOÀI MÈO LỚN

➢ Thực phẩm, thuốc: TÊ TÊ, SỪNG TÊ GIÁC, MẬT GẤU, HỔ

➢ Vật nuôi, vườn thú: CÁC LOÀI VẸT, RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT, CÁC LOÀI LINH 

TRƯỞNG

➢ Hải sản: VÂY CÁ MẬP, CÁC LOÀI RÙA BIỂN. 
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ĐỒ TRANG TRÍ –

NGÀ VOI

42

SỪNG TÊ GIÁC
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TÊ TÊ –

Biệt dược

THUỐC CỔ TRUYỀN?
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VƯỜN THÚ VÀ SƯU TẬP

46
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VẬT NUÔI

47

48

Mẫu vật săn bắn, đồ trang trí và xa xỉ phẩm
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CẢNH BÁO 
❖Thiên nhiên Việt Nam bị tàn phá nhiều nhất và có nhiều loài bị đe dọa tuyệt

chủng nhất!!!

❖407 loài động vật vào sách đỏ Việt Nam năm 2007 với các mức độ khác nhau từ
hiếm đến nguy cấp, đe dọa tuyệt chủng.

❖7 Loài động vật của Việt Nam nằm trong danh sách 100 loài bị đe dọa nhất trên
thế giới

❖Có loài động vật như tê giác một sừng chưa được ghi nhận dấu vết tồn tại kể từ
khi cá thể cuối cùng bị giết hại năm 2010.

49

✓Các DI SẢN THIÊN NHIÊN thế giới đều
là nơi phân bố của nhiều loài động vật
nguy cấp, quý, hiếm:

30% hổ toàn cầu

40% voi châu Phi. 

✓25% các loài thuộc CITES bị khai thác, 
săn bắt bất hợp pháp tại các Di sản
thiên nhiên thế giới. 

✓Nhiều loài như voi, hổ, tê giác… đã mất
hẳn sinh cảnh tự nhiên tại các Vườn
quốc gia.

TOÀN THẾ GIỚI
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TÁC ĐỘNG CỦA BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
• Những tổ chức buôn lậu ĐVHD thường liên quan đến buôn lậu ma túy, người và vũ khí.

• Tàn phá môi trường, suy giảm nghiêm trọng quần thể các loài: ĐVHD thế giới đã suy giảm
67% (năm 2020).

• 225 tấn ngà voi (2008-2019), 4.500 sừng tê giác (2016-2017) bị buôn bán bất hợp
pháp.

• Làm thất thoát trực tiếp nguồn thu ngân sách: thế giới đã chịu tổn thất hơn 250 tỷ USD do
thất thoát các nguồn tài nguyên thiên nhiên giai đoạn 2014-2016 (UNEP và INTERPOL).

• 71% bệnh truyền nhiễm ở người có nguồn gốc từ ĐVHD bị vận chuyển: virus Ebola, MERS,
cúm gia cầm:

(2014-2015: 11.310 người tử vong do đại dịch Ebola ở Guinea, Liberia và Sierra Leone)

• Khoảng 600 cán bộ kiểm lâm… tại các di sản thiên nhiên thế giới (chủ yếu là các vườn
quốc gia) hy sinh khi bảo vệ ĐV,TVHD (2009-2016)51

52

CITES LÀ GÌ

• CITES: Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp

• Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora

• Được thành lập từ năm 1973, Việt Nam tham gia Công ước năm 1994
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LỢI ÍCH CỦA CITES

Quy định hiệu quả và phù hợp của việc buôn bán đối với bảo tồn và sử dụng bền
vững.

Tăng cường hợp tác quốc tế về thương mại, bảo tồn, luật pháp, thừa hành pháp luật, 
quản lý tài nguyên và khoa học bảo tồn.

Tham gia các vấn đề toàn cầu trong bảo tồn và quản lý ĐV,TVHD

54

• Khung pháp lý và cơ chế kiểm soát được áp dụng bởi 183 quốc gia thành viên

Vương quốc Tonga – Thành viên mới nhất
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Cơ chế hoạt động

• Công ước thiết lập khung luật pháp quốc tế

với cùng quy định nhằm kiểm soát buôn

bán quốc tế các loài động, thực vật hoang

dã nguy cấp và các quy định hiệu quả để

kiểm soát buôn bán quốc tế các loài khác

• CITES kiểm soát buôn bán quốc tế dựa

trên hệ thống giấy phép

56

Hội nghị quốc gia thành viên

Ủy ban 

thường trực

Ban thư ký

Ủy ban TV

Ủy ban ĐV

UNEP
UNEP-WCMC

IUCN

Cơ cấu tổ chức CITES quốc tế

NGOs
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Các Phụ lục

• 36.000 loài được phân loại vào ba Phụ lục khác nhau 

I
II

III

58

Loài bị đe dọa tuyệt chủng

Buôn bán quốc tế vì mục đính thương mại bị cấm

Khoảng 530 loài động vật và

300 loài thực vật nằm trong Phụ lục I

3%
of global CITES 

trade

Phụ lục I
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Phụ lục II

– Loài chưa bị đe dọa tuyệt chủng, 

nhưng sẽ bị đe dọa nếu buôn bán

không được kiểm soát

– Được phép buôn bán nhưng có kiểm

soát

– Hơn 4,400 loài động vật và

hơn 28,000 loài thực vật

92% of global 

CITES trade

60

Phụ lục III

– Loài mà một quốc gia yêu cầu quốc gia khác 

hỗ trợ bảo vệ

– Buôn bán quốc tế được phép nhưng cần 

kiểm soát

(Mức độ hạn chế nhẹ hơn loài thuộc Phụ lục 

II)

– Khoảng 160 loài động vật và 10 loài thực vật

5% 
of global CITES trade
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THỰC THI CITES TẠI VIỆT NAM

Cơ quan thẩm quyền

Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về thực thi CITES (Luật

pháp, cơ chế, chính sách, giấy phép, báo cáo thường niên, điều phối, liên lạc

với cơ quan liên quan…).

• Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam đặt tại Bộ NNPT&NT

Cơ quan Khoa học CITES

• Cơ quan Khoa học CITES chịu trách nhiệm tư
vấn cho cơ quan quản lý về tình trạng bảo tồn,
nghiên cứu khoa học, giám sát mức độ buôn
bán nội địa, quốc tế các loài hoang dã…

• Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

• Viện Khoa học Lâm nghiệp

• Viện nghiên cứu Hải sản

• Đại học Lâm nghiệp
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Đối tác nội địa

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Hải quan - Biên phòng - Công an – Quản lý thị trường - Tòa án

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Kiểm lâm, Kiểm ngư, Môi trường)

THAM GIA THỰC THI CITES TẠI VIỆT NAM 

❖ 85.600 nghìn DN hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá (Nguồn: Tổng cục Hải 

quan, 2018).

❖ 3.000 doanh nghiệp dịch vụ logistics (Nguồn: Bộ Công Thương, 2018)

❖ 2.648 doanh nghiệp lữ hành quốc tế (Nguồn: Tổng cục Du lịch, 2019)

❖ 7.000 cơ sở nuôi, trồng các loài động, thực vật hoang dã, trong đó có nhiều loài

thuộc các Phụ lục CITES. Gồm khoảng 70 loài khác nhau với trên 2 triệu đầu vật

nuôi.

❖ Giá trị xuất khẩu động, thực vật hoang dã hàng năm đạt từ 15 đến 20 triệu USD.
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QUYỀN LỢI KHI THAM GIA CITES 

✓ Được khuyến khích gây nuôi, trồng cấy các loài ĐV, TVHD thuộc các Phụ
lục CITES

✓ Được cấp giấy phép CITES khi có nhu cầu xuất khẩu

✓ Được hỗ trợ giảm (miễn) thuế xuất khẩu khi xuất khẩu các sản phẩm ĐV, 
TVHD thuộc các Phụ lục CITES

✓ Được quốc tế công nhận và hưởng các quyền lợi dành cho DN có nguồn
gốc sản phẩm hợp pháp

✓ Kết nối và tham gia các hiệp hội toàn cầu, hiệp hội vùng về sản xuất, kinh
doanh hợp pháp

CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ 
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Luật Lâm nghiệp năm 2017

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp

✓Săn, bắt, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng, thu

thập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp

luật.

✓Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chế biến, quảng cáo, trưng bày, nhập khẩu, 

xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh lâm sản trái quy

định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

✓Sử dụng nguyên liệu trong chế biến lâm sản trái quy định của pháp luật

Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật

rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế
các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp : 

Nhóm I: Quy định NGHIÊM CẤM khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại đối
với 92 loài Động vật rừng và 39 loài Thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Nhóm II: Quy định HẠN CHẾ khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại đối với
87 loài Động vật rừng và 55 loài Thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm
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Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản : 

Nhóm I: gồm 103 loài Động vật thuỷ sinh và 23 loài Thực vật thuỷ sinh nguy cấp,
quý hiếm

Nhóm II: gồm 60 loài Động vật thuỷ sinh nguy cấp, quý hiếm

BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015           

(SỬA ĐỔI NĂM 2017)

Điều 234

Điều 244

Có hiệu lực từ 1/1/2018
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MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT

✓Xác định tội phạm vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD là TỘI PHẠM

NGHIÊM TRỌNG.

✓Xử lý hình sự đối với CÁ NHÂN và PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI.

✓TĂNG mức phạt tiền: tối thiểu là 50 triệu và tối đa là 15 tỷ đồng

✓TĂNG mức phạt tù: tối thiểu là 6 tháng và tối đa là 15 năm.

✓Đình chỉ hoạt động, cấm huy động vốn từ 1-3 năm đối với PHÁP NHÂN

THƯƠNG MẠI.

✓Điều chỉnh hành vi BUÔN BÁN,VẬN CHUYỂN QUA BIÊN GIỚI

✓Áp dụng đối với ĐVHD thuộc DANH MỤC nguy cấp, quý, hiếm theo quy định

của pháp luậtViệt Nam

✓Áp dụng đối với ĐVHD thuộc các Phụ lục CITES

✓Áp dụng đối với ĐVHD thông thường

✓Nêu rõ khung hình cụ thể đối với các hành vi TÀNG TRỮ, VẬN CHUYỂN,

BUÔN BÁN trái phép NGÀ VOI, SỪNG TÊ GIÁC và ĐV thuộc các lớp: thú,

chim, bò sát… với các khối lượng, số lượng cụ thể khi vi phạm.

✓02 kg ngà voi hoặc 0.05 kg sừng tê giác
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MỨC ÁN DÀNH CHO TỘI PHẠM XÂM HẠI ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ TRƯỚC 01/1/2018

• Ngày 13/10/2017, Trần Văn Thủ Đô (SN 1985) và Hồ Văn Diên (SN 1982) 
dùng súng bắn chết 01 cá thể Voọc chà vá chân nâu tại VQG Bạch Mã.

• Voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) thuộc Danh mục nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nghị định số 64/2019/NĐ-CP) 

• Ngày 23/5/2018, TAND Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên 
phạt:

+ Bị cáo Trần Văn Thủ Đô 30 tháng tù treo. 

+ Bị cáo Hồ Văn Diên 24 tháng tù treo.

MỨC ÁN DÀNH CHO TỘI PHẠM XÂM HẠI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 
SAU 01/1/2018

• Ngày 2/4/2018, tại quốc lộ 279, gần cửa khẩu Tây Trang, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ Cao 

Xuân Nai vận chuyển trái phép 27 cá thể rùa đầu to (tổng khối lượng 

10,5kg) và 4 chân/tay gấu ngựa (tổng khối lượng 13kg)

• Gấu ngựa (Ursus thibetanus) thuộc Danh mục nguy cấp, quý, hiếm

được ưu tiên bảo vệ (Nghị định số 160/2013/NĐ-CP) và Phụ lục I CITES

• Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) thuộc Phụ lục I CITES

• Ngày 19/9/2018, TAND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 

đối tượng Cao Xuân Nai 10 năm tù giam vì tội “Vi phạm quy định về 

bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, theo quy định tại BLHS 2015
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• Ngày 14/5/2019, TAND Tp Lào Cai đã tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù 
giam đối với đối tượng chủ mưu, 8 năm 6 tháng đối với 02 đồng 
phạm vì tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 
hiếm”, theo quy định tại BLHS 2015.

Ngày 24/5/2018, Công an TP Lào Cai 

bắt giữ 03 đối tượng vận chuyển 

20,5kg sừng tê giác từ Vĩnh Phúc lên 

Lào Cai.

Tê giác Ceratotherium simum thuộc 

Phụ lục I CITES.

76

PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ KHI 

VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ ??? 

• Theo quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự , pháp nhân thương mại phải 

chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ 4 điều kiện:

- Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại,

- Thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại,

- Có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại,

- Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

• Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách 

nhiệm hình sự của cá nhân.
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Pháp nhân thương mại phạm tội có thể phải chịu các hình 
phạt chính

➢ Bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng

➢ Bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm

➢ Bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn và chịu các hình phạt bổ sung như bị phạt 

tiền từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động 

trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 

năm

GIẢI  PHÁP
• Hoàn thiện cơ chế, chính sách về bảo vệ động, thực vật hoang dã – Thực thi CITES

• Tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật.

• Tăng cường vai trò chỉ đạo, điều phối của Ban chỉ đạo liên ngành

• Tiếp cận bảo tồn theo hướng đa ngành

• Đầu tư bảo tồn sinh cảnh, giám sát đa đa dạng sinh học các loài ưu tiên…

• Tuyên truyền, tăng cường nhận thức và trách nhiệm xã hội về bảo vệ ĐV,TVHD.
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• Tăng cường hợp tác quốc tế trong bối cạnh hội nhập sâu, rộng, thực hiện các cam
kết chính trị và cam kết quốc tế, thực hiện Tuyên bố Hà Nội.

• Phối hợp trong thực thi đầy đủ các cam kết, các MOU đã ký với các quốc gia trong
đó có Lào, Căm Pu Chia

• Tiến đến đồng bộ việc ký MOU trong thực thi CITES với ký kết các Hiệp định
tương trợ tư pháp.

GIẢI  PHÁP

• Nghiên cứu, làm tốt công tác tái thả ĐVHD vào tự nhiên

• Bảo vệ cảnh quan các hệ sinh thái

• Chỉ NHÌN, NGẮM thiên nhiên

KHÔNG TÁC ĐỘNG vào ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

80

GIẢI PHÁP
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81

CÙNG CHUNG TAY THỰC THI CITES và BẢO VỆ ĐỘNG 
VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ

82

We share our planet with many species
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

83


