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NỘI DUNG 
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• Đa dạng sinh học Việt Nam

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

• Vai trò của động vật, thực vật hoang dã đối với du lịch

• Kết quả khảo sát sử dung ĐVHD của khách du lịch

• Mục đích buôn bán

• Cảnh báo và Tác động

• Yêu cầu của CITES đối với Việt Nam 

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

• Khó khăn và Giải pháp
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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

Vích

San hô



DU LỊCH BỀN VỮNG VÀ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

• Sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên môi trường tạo thành yếu tố chính 
trong phát triển du lịch, duy trì các quá trình hợp lý sinh thái thiết yếu và 
giúp bảo tồn di sản thiên nhiên và đa dạng sinh học

• Tôn trọng tính chân thực về văn hoá xã hội của cộng đồng địa phương, 
bảo tồn các di sản văn hoá và các giá trị truyền thống và góp phần nhận 
thức và ứng xử đa văn hoá.

• Đảm bảo các hoạt động kinh tế lâu dài, khả thi, mang lại lợi ích kinh tế - xã 
hội cho tất cả các bên liên quan được phân bổ công bằng, bao gồm các 
cơ hội việc làm và thu nhập ổn định và các dịch vụ xã hội cho cộng đồng 
sở tại và góp phần xóa đói giảm nghèo.

(quan điểm của Tổ chức Du lịch thế giới)  



Vai trò của ĐVHD đối với du lịch sinh thái 

• ĐVHD là nguồn tài nguyên thu hút hàng triệu lượt khách thăm quan
mỗi năm. 

• Việc hình thành các vườn quốc gia để bảo vệ tài nguyên ĐVHD và cho
phép quản lý các hoạt động thăm quan, khám phá ĐVHD hoặc săn
bắn có kiểm soát, được tổ chức một cách khoa học sẽ giúp tạo ra 
nhiều công ăn việc làm cho người địa phương, tạo sinh kế cho các
hướng dẫn viên trong ngành du lịch một cách bền vững. 

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



Khách du lịch xem ĐVHD và đàn ngựa vằn đang
ăn cỏ tại vườn quốc gia Nairobi, Kenya



Một số VQG và khu bảo tồn đã xây dựng thành công các

mô hình du lịch sinh thái (ecotourism), du lịch dựa vào

thiên nhiên (nature-based tourism) tại Việt Nam:

• Xem thú đêm tại VQG Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai

• Xem chim di cư tại vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh

Nam Định, Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, tp.HCM;

• Thăm quan các trung tâm cứu hộ và bảo tồn động vật

ở các VQG Cúc Phương, Cát Tiên;

• Mô hình xem vooc chà vá chân đỏ ở khu bảo tồn loài

Sơn Trà, tp.Đà Nẵng.



Phong cảnh nhìn từ chòi quan sát và một đàn cò thìa (Platalea minor) đang di trú tại
vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định.



• 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



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

• 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



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...



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 QUA CON ĐƯỜNG DU LỊCH
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26/12/2019: 03 cá thể rùa đầu to, 02 cá thể rùa hộp trán vàng và 13 cá thể rùa 

bốn mắt trong XE KHÁCH GIƯỜNG NẰM ở thành phố Hạ Long



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. 



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



Ngày 13/7/2016: Bắt giữ 04 sừng tê giác được cắt nhỏ và giấu trong 02 hộp sữa tại sân 
bay Tân Sơn Nhất



BUÔN BÁN BẤT HỢP PHÁP
MỌI LÚC MỌI NƠI



BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - MỐI LIÊN 
QUAN VỚI DU LỊCH



KHẢO SÁT DO CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VÀ HSI THỰC HIỆN

• Mục đích: thu thập thông tin về đặc điểm, nhận thức, hành vi, thói 
quen và xu hướng của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong việc 
mua sắm sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã tại một số
điểm nóng về buôn lậu các loài ĐVHD 

• Đối tượng: khách du lịch quốc tế đang thực hiện chuyến đi du lịch 
tại Việt Nam và hướng dẫn viên du lịch 

• Phạm vi: Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hoà

• Thời gian: tháng 2 – 3 /2019 



KẾT QUẢ ĐÁNG LƯU Ý



KẾT QUẢ ĐÁNG LƯU Ý
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Thành phần nghề nghiệp mua ĐVHD



Tỷ lệ khách nhận được thông tin do người 
bán hàng cung cấp 

Tỷ lệ khách nhận được giấy tờ do người bán hàng 
cung cấp 



Số lượng sản phẩm ngà voi do khách Trung Quốc  mua (44/520 khách)



Các loại sản phẩm từ sừng tê giác du khách Trung Quốc đã mua 



Các loại sản phẩm từ hổ du khách Trung Quốc đã mua 



Lượng sản phẩm từ vảy tê tê do du khách Trung Quốc mua
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Niềm tin tâm linh

Trưng bày, sưu tập
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Do người khác giới thiệu

Khác

Lý do khách Trung Quốc mua sản phẩm ĐVHD





Nhận thức của du khách tại các địa điểm tuyên truyền hạn chế mua bán sản phẩm ĐVHD



Nhận thức của du khách đối với voi, hổ, tê giác, tê tê



Nguồn thông tin du khách biết về các sản phẩm ĐVHD 



Thống kê du khách có nhu cầu mua sản phẩm ĐVHD



ĐỐI VỚI HƯỚNG DẪN VIÊN 
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Tỷ lệ Hướng dẫn viên biết khách quốc tế mua sản phẩm từ ĐVHD



Số sản phẩm từ ngà voi HDV chứng kiến khách quốc tế đã mua 



Số sản phẩm từ sừng tê giác do HDV chứng kiến du khách từng mua



Số sản phẩm từ hổ do HDV chứng kiến du khách từng mua



Số sản phẩm từ tê tê do HDV chứng kiến du khách từng mua



Nhận biết của HDV về ĐVHD qua các nguồn thông tin



Nhận thức của HDV về nơi mua sắm sản phẩm ĐVHD của khách quốc tế
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20 sản phẩm điêu khắc…chứa 65kg ngà voi

MỘT SỐ HÌNH THỨC BUÔN 
BÁN, VẬN CHUYỂN ĐỘNG 
VẬT HOANG DÃ QUA CON 
ĐƯỜNG DU LỊCH



Pat Cheng/TRAFFIC SEA

Giấu hàng trong người

Pat Cheng/TRAFFIC SEA

Pat Cheng/TRAFFIC SEA



Giấu mẫu vật trong hành lý



108 cá thể ĐV trong cùng 1 vali



Túi đựng máy ảnh …. trứng





Quà phương xa – Kẹo?



Giấu gỗ trong túi xách
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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
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SỪNG TÊ GIÁC
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TÊ TÊ –

Biệt dược



THUỐC CỔ TRUYỀN?





VƯỜN THÚ VÀ SƯU TẬP
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VẬT NUÔI

64



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.

65



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).

✓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.

• 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 động vật hoang dã bị vận chuyển: virus
Ebola, MERS, cúm gia cầm:

• Khoảng 500 cán bộ biên phòng, cảnh sát, kiểm lâm… trên toàn thế giới hy sinh khi bảo
vệ ĐV,TVHD (2009-2015)66
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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

• 183 quốc gia thành viên
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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
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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
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Các Phụ lục

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

• Nghiêm cấm buôn bán thương mại quốc tế đối với các loài thuộc Phụ lục I

• Hạn chế buôn bán thương mại quốc tế đối với các loài thuộc Phụ lục II và Phụ lục III 



CÁC YÊU CẦU CỦA CITES ĐỐI VỚI VIỆT NAM SAU COP18

➢Điều tra, truy tố, xét xử các tổ chức tội phạm thực hiện các vụ vận chuyển, buôn bán
ĐV,TVHD trái pháp luật.

➢Tổ chức kiểm kê, đánh dấu, xây dựng cơ sở dữ liệu về các mẫu vật ĐV thuộc Phụ lục I bắt
giữ, tịch thu.

➢Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động ngà voi. 

➢Tăng cường thực thi luật chống buôn bán sừng tê giác.

➢Tăng cường quản lý nuôi hổ, chia sẻ cơ sở dữ liệu, mẫu ADN hổ từ các vụ bắt giữ, tăng
cường kiểm soát biên giới, thực hiện giảm cầu, nâng cao nhận thức.

➢Thực hiện chương trình bảo tồn nguyên vị tê tê, tăng cường hoạt động thực thi luật
chống buôn bán mẫu vật tê tê. 



CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ 



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



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 - 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 đa là 15 tỷ đồng

✓TĂNG mức phạt tù: 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 luật Việt 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



Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã

1. DỪNG nhập khẩu ĐVHD, XỬ LÝ nghiêm theo quy định của pháp luật đối với mọi 
trường hợp nhập khẩu ĐVHD trái pháp luật. 

2. Kiên quyết LOẠI BỎ các khu vực, chợ, tụ điểm mua bán ĐVHD trái pháp luật.

3. Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết 
mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại ĐVHD trái pháp luật, đặc biệt là lớp thú, 
chim, bò sát trong tự nhiên.  

4. Mọi công dân, đặc biệt là CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC và người thân không 
tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo ĐVHD 
trái pháp luật. 



KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI VI PHẠM ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT 
HOANG DÃ (2018-2019)

• Xử lý hình sự: 100 đối tượng vi phạm

• Mức phạt cao nhất: 

➢13 năm tù cho hành vi buôn bán tê tê

➢6 năm tù cho hành vi vận chuyển 6,1 kg sừng tê giác về sân bay Tân Sơn
Nhất (6/3/2020)

➢660 triệu cho hành vi buôn bán, vận chuyển loài Phụ lục I CITES (kỳ đà

vân)



KHÓ KHĂN THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DU LỊCH

• Nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội đối
với bảo tồn ĐV,TVHD còn hạn chế

• Du lịch phát triển với nhiều loại hình, đặc biệt là du 
lịch trải nghiệm thường nhắm đến các vườn quốc
gia, khu bảo tồn thiên nhiên. 

• Tội phạm xâm hại ĐV,TVHD có sự liên kết với tội
phạm buôn bán vũ khí, ma tuý và buôn người

• Buôn bán, vận chuyển ĐV,TVHD mang tính xuyên
quốc gia

• Ngày càng có nhiều HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ  về bảo
vệ ĐV,TVHD đòi hỏi các quốc gia phải cam kết tuân
thủ và tuân thủ triệt để. 



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

• 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.



• 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 
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GIẢI PHÁP



BẢO TỒN ĐVHD GẮN VỚI DU LỊCH

4 khía cạnh củng cố niềm tin cho người làm du lịch tham gia bảo tồn ĐVHD và 4 hành động
bảo tồn ĐVHD

4 KHÍA CẠNH

Pháp luật

Sức khỏe

Sinh kế

Đạo đức

4 HÀNH ĐỘNG

Ký và thực hiện cam kết

Tuyên truyền, vận động người khác cùng tham gia

Xây dựng đạo đức bảo tồn ĐVHD gắn liền với đạo đức nghề nghiệp

Vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp du lịch không khai thác tài nguyên
ĐVHD và thiên nhiên bất hợp pháp và thiếu bền vững



12 cách thức hiệu quả nhất để góp phần bảo tồn ĐVHD 
(Trích từ tài liệu “Hãy cùng nhau bảo vệ động vật hoang dã” trên Tạp chí điện tử của Chương trình Thông
tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (2012)

✓Nhận đỡ đầu một con vật hay một khu vực hoang dã

✓Tình nguyện viên

✓Tham quan

✓Quyên góp cho các cơ sở bảo tồn ĐVHD

✓Trò chuyện

✓Mua sắm có trách nhiệm

✓Trực tiếp hành động để tuyên truyền hành vi du lịch văn minh

✓Tái chế

✓Khôi phục lại

✓Tham gia

✓Tích cực tố giác tội phạm buôn bán trái phép ĐVHD và các vi phạm về bảo vệ môi trường

✓Chia sẻ thông điệp bảo tồn qua mạng xã hội và kênh truyền thông cá nhân







CÙNG CHUNG TAY THỰC THI CITES và BẢO VỆ ĐỘNG 
VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ
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We share our planet with many species



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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