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KẾT QUẢ 

Ấn phẩm này được thực hiện với sự tài trợ của Liên minh châu Âu trong khuôn khổ 
Dự án Chung tay phòng chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã do Tổ chức 
WCS và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện tại Việt Nam. Nội 
dung ấn phẩm do PanNature chịu trách nhiệm, không nhất thiết phản ánh quan 
điểm của Liên minh châu Âu và đối tác. 

Thiết kế & Sáng tạo: Nghiêm Hoàng Anh (hoanganh267@gmail.com)

1. Khảo sát hoạt động buôn lậu ĐVHD năm 2019 – 2020

 Buôn lậu ngà voi núp bóng mặt hàng mỹ nghệ

 Nấu cao hổ và nuôi hổ không rõ nguồn gốc

 Buôn bán rùa quý và chim hoang dã

2. Khảo sát hoạt động gây nuôi ĐVHD

3. Thống kê vi phạm về buôn bán ĐVHD trên báo điện tử
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LỜI GIỚI THIỆU

Là điểm trung chuyển và điểm đến 
của các giao dịch bất hợp pháp, Việt Nam 
được coi là một trong những điểm nóng 
trên thế giới về buôn bán động vật hoang 
dã (ĐVHD). Hoạt động này không chỉ khiến 
đa dạng sinh học ở Việt Nam suy giảm, cạn 
kiệt mà còn tác động đến quần thể các loài 
quý hiếm bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, ảnh 
hưởng đến việc thực thi các công ước quốc 
tế mà Việt Nam đã ký kết và hình ảnh Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Trong nhiều năm qua, bên cạnh nguồn 
lực của Nhà nước, đấu tranh với buôn bán 
ĐVHD luôn là vấn đề nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ giải quyết của các tổ chức bảo 
tồn quốc tế và trong nước. Tuy nhiên, các 
con số thống kê về vi phạm liên quan đến 
ĐVHD không cho thấy rằng vấn nạn này 
đã được cải thiện. Trước sự bùng phát của 
đại dịch Covid được cho là có nguồn gốc từ 
ĐVHD, câu chuyện chống buôn bán ĐVHD 
lại được đặt ra như một bài toán khó cần 
lời giải khẩn cấp. Bởi lẽ, bất chấp các dịch 
bệnh trong quá khứ như HIV/AIDS, SARS, 
Ebola, MERS… đã được khẳng định là có 
nguồn gốc từ ĐVHD, những tác động nhãn 
tiền vào muôn mặt cuộc sống của Covid-19 
đã đến như một hồi chuông cảnh báo về 
hậu quả của vấn nạn buôn bán và sử dụng 
ĐVHD.  

Nhằm khảo sát tình hình buôn bán ĐVHD 
trước và trong thời điểm đại dịch COVID-19 
bùng phát (2019 - 2020), PanNature thực 
hiện Báo cáo “Chưa lối thoát: Nạn buôn bán 
động vật hoang dã trước và trong đại dịch 
Covid-19 tại Việt Nam”. Báo cáo được tổng 
hợp, phân tích từ 03 nguồn thông tin, số 
liệu: i) Khảo sát thực địa hoạt động buôn lậu 
ĐVHD tại Việt Nam do PanNature tổ chức; ii) 
Thống kê vi phạm buôn bán ĐVHD trên báo 
điện tử năm 2019; và (iii) Dữ liệu về buôn 
bán trái phép một số loài ĐVHD quý hiếm từ 
báo cáo của các cơ quan, tổ chức trong lĩnh 
vực bảo tồn thiên nhiên. 

Hai cá thể gấu được cứu hộ tại VQG Cát Tiên
(Ảnh: PanNature)
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BỐI CẢNH
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Tại Việt Nam, hoạt động buôn bán trái 
phép các loài hoang dã ở quy mô thương 
mại xuất hiện từ những năm cuối thập kỷ 80 
sau chính sách đổi mới, mở cửa. Tuy nhiên, 
chỉ sau khoảng 3 thập kỷ, Việt Nam đã trở 
thành một trong những thị trường tiêu thụ 
và trung tâm buôn bán ĐVHD lớn nhất thế 
giới, là mắt xích quan trọng của đường 
dây buôn lậu ĐVHD tại khu vực và châu lục 
(WWF, 2016). Số liệu từ các vụ bắt giữ tại 
Việt Nam chỉ ra nhiều loài hoang dã bị buôn 
bán trái phép không chỉ có nguồn gốc trong 
nước mà còn thông qua con đường nhập 
lậu từ các quốc gia bên ngoài, trong đó, các 
sản phẩm từ tê giác châu Phi, ngà voi châu 
Phi, vảy tê tê, rùa, rắn, hổ… chiếm số lượng 
đáng kể.  

Sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu sử dụng 
ĐVHD và các đường dây buôn lậu ĐVHD 
trong và ngoài nước khiến bức tranh đa 
dạng sinh học của Việt Nam ngày càng ảm 
đạm, nhiều quần thể quý hiếm bị suy giảm 
trầm trọng: tê giác bị công bố tuyệt chủng 
từ năm 2010; hổ còn không quá 5 cá thể; 
voi hoang dã dưới 100 cá thể; 16 trong tổng 
số 25 loài linh trưởng đang trong tình trạng 
nguy cấp. Hàng trăm cá thể gấu đang bị 
nuôi nhốt lấy mật và rất nhiều loài ĐVHD quý 
hiếm khác đang bị đe dọa bởi nạn buôn bán 
ĐVHD trái phép (Minh Nguyệt, 2019).

2004 - 04/2019

(EIA, 2019)

Nhiều sản phẩm ngà voi bị buôn bán trà trộn cùng các sản phẩm giả ngà 
tại Khu du lịch Buôn Đôn, Đắk Lắk (Ảnh: PanNature)
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Theo Cơ quan điều tra môi trường quốc 
tế (EIA), trong thời gian từ năm 2004 đến 
tháng 4/2019, Việt Nam có hơn 600 vụ bắt 
giữ liên quan đến buôn bán ĐVHD bất hợp 
pháp. Tổng khối lượng hàng cấm gồm ít 
nhất 105,72 tấn ngà voi, tương đương với 
khoảng 15.779 cá thể; 1,69 tấn sừng ước 
tính có nguồn gốc từ khoảng 610 cá thể tê 
giác; da, xương và các sản phẩm khác có 
nguồn gốc từ ít nhất 228 cá thể hổ; cơ thể 
và vảy của 65.510 cá thể tê tê (EIA, 2019). 

Dựa trên nguồn dữ liệu do các cơ quan 
thực thi pháp luật cung cấp, Tổ chức WCS 
cũng thống kê trong 5 năm (2013 -2017) tại 
Việt Nam có tới 1.504 vụ vi phạm với 1.461 
đối tượng liên quan đến các loài ĐVHD bị 
phát hiện, xử lý; hơn 180 loài ĐVHD bị vận 
chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, săn bắt… 
bất hợp pháp; nếu xét theo khối lượng 
bị tịch thu thì ngà voi chiếm số lượng lớn 

nhất (23,55%), tê tê (20,17%), rắn và trăn 
(16,69%) (WCS, 2017).

Nhận thức được thực trạng buôn lậu 
ĐVHD và tầm quan trọng của vấn đề bảo 
tồn loài và đa dạng sinh học, từ những năm 
1990, Việt Nam đã ban hành một số văn bản 
pháp luật quan trọng về ngăn chặn săn bắt 
và buôn bán các loài động thực vật hoang 
dã như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 
1991; Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992 
quy định danh mục thực vật rừng, động vật 
rừng quý, hiếm và chế độ quản lý, bảo vệ. 
Đặc biệt, cùng trong năm 1994, Việt Nam 
tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các 
loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 
(CITES) và Công ước về Đa dạng sinh học 
(CBD). Đây là những cam kết quốc tế đầu 
tiên về bảo vệ các loài hoang dã và đa dạng 
sinh học mà Việt Nam tham gia. 

2013 -2017

23,55% 20,17%

1.504 1.461

16,69%
ngà voi

vụ vi phạm đối tượng liên quan

tê tê

3 nhóm có số lượng bị thu giữ nhiều nhất:

rắn &trăn

(WCS, 2017)
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Từ đầu những năm 1990 đến nay, hàng 
loạt chính sách quan trọng tiếp tục được 
bổ sung, sửa đổi theo hướng hoàn thiện cơ 
sở pháp lý về bảo tồn thiên nhiên và phòng 
chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp. Trong 
số này, có hai bộ luật quan trọng đề cập 
đến mục tiêu bảo vệ ĐVHD nguy cấp, quý, 
hiếm và xử lý vi phạm về buôn bán ĐVHD bất 
hợp pháp là Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017 và Luật Lâm nghiệp 
2017. Cuối năm 2018, Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục ban hành 
Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn 
áp dụng ba điều của Bộ Luật Hình sự liên 
quan đến xử lý vi phạm về ĐVHD gồm: Điều 
234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD, 
Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ 
động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật 
Hình sự và Điều 106 về xử lý vật chứng trong 
giai đoạn xét xử của Bộ luật Tố tụng hình 
sự. Trong khi Luật Hình sự 2017 có hiệu lực 
từ đầu năm 2018 thì Nghị quyết 05/2018 
và Luật Lâm nghiệp có hiệu lực vào cuối 
2018 và đầu 2019. Giai đoạn 2018 – 2019 vì 
vậy có thể được xem là cột mốc đánh dấu 
những thay đổi quan trọng trong việc thực 
thi phòng chống buôn bán ĐVHD trái phép 
tại Việt Nam, đặc biệt là năm 2019 bởi đây 
là năm đầu tiên thực thi song song hai bộ 
luật quan trọng và Nghị quyết 05/2018 theo 
hướng tăng nặng khung hình phạt đối với 
các hành vi vi phạm về ĐVHD. Tuy nhiên, 
sự thay đổi về chính sách liệu có giúp kiểm 
soát tốt hơn vấn nạn buôn bán ĐVHD đầy 
nhức nhối vốn là một trong các nguyên 
nhân gây ra dịch bệnh và làm suy giảm 
nguồn tài nguyên động thực vật của Việt 
Nam cũng như khu vực và thế giới? 

Giai đoạn 2018 – 2019 vì 
vậy có thể được xem là cột 
mốc đánh dấu những thay 
đổi quan trọng trong việc 
thực thi phòng chống buôn 
bán ĐVHD trái phép tại 
Việt Nam, đặc biệt là năm 
2019 bởi đây là năm đầu 
tiên thực thi song song hai 
bộ luật quan trọng và Nghị 
quyết 05/2018 theo hướng 
tăng nặng khung hình phạt 
đối với các hành vi vi phạm 
về ĐVHD.

Cá thể rái cá thuộc nhóm IB được rao bán tại một gian hàng 
ở chợ Thạnh Hóa, Long An (Ảnh: PanNature)
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PHƯƠNG PHÁP

Về khảo sát, điều tra hiện trường, Báo cáo đã 
ghi nhận thông tin từ 13 chuyến điền dã báo chí 
mà PanNature tổ chức trong hai năm 2019-2020 
tại 20 tỉnh, thành về chủ đề buôn bán ĐVHD bất 
hợp pháp, trong đó có 6 chuyến tìm hiểu về vấn 
nạn buôn lậu các sản phẩm có nguồn gốc từ voi, 
đặc biệt là ngà voi tại 15 tỉnh, thành; các chuyến 
còn lại tìm hiểu về thực trạng buôn lậu các sản 
phẩm từ hổ, rùa nước ngọt, chim hoang dã và 
trang trại gây nuôi ĐVHD. 

Về phương pháp thống kê định lượng, Báo 
cáo tiến hành thống kê vi phạm buôn bán ĐVHD 
trong năm 2019 được thông tin trên các báo 
điện tử thông qua công cụ tìm kiếm Goolge với 
các từ khóa liên quan như: “động vật hoang 
dã”, “buôn bán động vật hoang dã”, “tiêu thụ 
động vật hoang dã”, “săn bắt động vật hoang 
dã”, “tê tê”, “voi”, “tê giác”, “hổ”, “gấu”, “khỉ”, 
“vượn”, “rùa”, “buôn bán trái phép”, “săn bắt 
trái phép”, “nhóm IB”, “nhóm IIB”, “vảy tê tê”, 
“ngà voi”, “sừng tê giác”, “cao hổ”, “mật gấu”, 
“trứng rùa”… Các từ/cụm từ này được tìm kiếm 
theo tháng thông qua hệ thống lọc tự động của 
Google và trong trường hợp nhiều báo cùng 
đăng tải về một vụ việc thì kết quả thống kê sẽ 
chỉ ghi nhận là một vụ và dẫn nguồn từ báo điện 
tử đưa thông tin đầy đủ, chính xác, uy tín nhất. 

Về phương pháp tổng hợp thông tin số 
liệu, Báo cáo tham khảo, trích dẫn các số 
liệu từ nhiều nguồn đáng tin cậy, trong đó 
có thông tin từ các cơ quan chức năng, các 
tổ chức bảo tồn thiên nhiên và báo điện tử. 
Hiện Việt Nam có 18 cơ quan nhà nước có 
trách nhiệm thực thi Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 
dã nguy cấp (CITES) (Đỗ Hương, 2019). Điều 
này cũng có nghĩa là dữ liệu về động, thực 
vật hoang dã được thống kê, tổng hợp và lưu 
trữ ở nhiều đơn vị khác nhau. Tuy nhiên, 
nguồn dữ liệu này không được công khai 
và không cập nhật định kỳ trên các cổng 
thông tin của bộ, ngành. Trên website của 
Cục kiểm lâm, vi phạm về quản lý bảo vệ 
ĐVHD cũng chỉ được thống kê đơn thuần 
về mặt số lượng theo từng địa phương và 
gộp chung với các hành vi vi phạm lâm luật 
từ năm 2007 đến năm 2013. Do đó, thông 
tin từ cơ quan chức năng được rà soát, thu 
thập thông qua các số liệu được phản ánh 
trong bài báo hoặc báo cáo nghiên cứu. Bên 
cạnh đó, Báo cáo sử dụng thông tin từ các 
ấn phẩm, báo cáo được thực hiện bởi các tổ 
chức bảo tồn quốc tế và Việt Nam như EIA, 
WCS, UNODC, ENV.

Các phương pháp được sử dụng trong Báo cáo bao gồm: phương pháp 
khảo sát, điều tra hiện tường; tổng hợp thông tin, số liệu; phương pháp 
thống kê định lượng. 

Cá thể gấu ở Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Sóc Sơn
(Ảnh: PanNature) 
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KẾT QUẢ 

Riêng về buôn lậu ngà voi và các sản 
phẩm từ ngà voi, PanNature cùng các nhà 
báo đã thực hiện 6 chuyến điều tra thực 
địa từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2019 tại 
15 tỉnh, thành phố, trong đó có những địa 
phương được khảo sát ít nhất hai lần là Đắk 
Lắk, TP. HCM. Tổng số khu vực được điều tra, 
khảo sát là 31 khu vực và 01 trang thương 
mại điện tử, qua đó ghi nhận rất nhiều cơ 
sở buôn bán các sản phẩm bất hợp pháp 
từ ngà. 

Khảo sát hoạt động buôn lậu ĐVHD năm 
2019 – 20201

Nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD, đồng thời có thêm các 
bằng chứng cho các đóng góp, khuyến nghị chính sách, PanNature duy 
trì thường xuyên việc tổ chức khảo sát hiện trường về buôn bán ĐVHD 
với sự tham gia của các nhà báo. Trong hai năm 2019 - 2020, PanNature 
đã tổ chức 13 chuyến điều tra thực địa tại 20 tỉnh, thành nhằm thâm 
nhập vào các cơ sở buôn bán ngà voi, hổ, rùa, chim và các loài ĐVHD 
khác. Dưới đây là một số kết quả được chúng tôi tổng hợp theo loài/
nhóm loài. 

Buôn lậu 
ngà voi 
núp bóng 
mặt hàng 
mỹ nghệ

Cá thể voi tại VQG Yok Đôn (Ảnh: PanNature)
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1. Đường Y Ngông, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

2. Đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk

3. Khu du lịch Buôn đôn, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk

4. Đường An Bình, Quận 5, TP. HCM

5. Chợ An Đông, Quận 5, TP. HCM

6. Trung tâm thương mại An Đông, Quận 5, TP. HCM

7. Chợ Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

8. Dinh Bảo Đại, Đà Lạt, Lâm Đồng

9. Thương xá La Tulipe, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Lạt, 
Lâm Đồng

10. Làng nghề Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

11. Làng lược sừng Thụy Ứng, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

12. Xã Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 

13. Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

14. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 

15. Vincom Plaza Hạ Long, Quảng Ninh

16. Phố Vườn Đào, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

17. Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

18. Đường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

19. Thành phố Long Xuyên, An Giang 

20. Chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương

21. Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

22. Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 

23. Chợ nông sản Tam Nông và VQG Tràm Chim, Đồng Tháp

24. Chợ nông sản Thạnh Hóa, Long An

25. Đường Phan Chu Trinh, phường Vĩnh Thanh Vân, thành 
phố Rạch Giá, Kiên Giang

26. Đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Thanh Vân, thành 
phố Rạch Giá, Kiên Giang

27. Cửa khẩu Hà Tiên, Kiên Giang

28. Khu du lịch Thạch Động, Kiên Giang

29. Thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang

30. Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

31. Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

Khu vực khảo sát buôn lậu ngà tại 15 tỉnh, thành phố

Kết quả khảo sát của PanNature cho 
thấy chỉ 4/31 khu vực chưa ghi nhận tình 
trạng buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm 
từ ngà voi là làng lược sừng Thụy Ứng (Hà 
Nội), thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp), 
chợ nông sản Tam Nông và VQG Tràm Chim 
(Đồng Tháp) và chợ nông sản Thạnh Hóa 
(Long An), còn lại đều tồn tại các cơ sở/địa 
điểm buôn bán công khai các sản phẩm từ 
ngà voi và khách hàng đều dễ dàng tiếp cận 
với các cửa hàng bán buôn, bán lẻ các sản 
phẩm bất hợp pháp này. 

Trong số 15 tỉnh/thành phố, Đắk Lắk 
được coi là “thủ phủ” ngà lậu, trong đó hai 
khu vực tập trung buôn bán ngà là thành 
phố Buôn Ma Thuột và khu du lịch Buôn 
Đôn. Tuy số lượng cửa hàng tại hai địa điểm 
này chưa phải nhiều nhất, song khả năng 
cung ứng các sản phẩm từ ngà lậu rất lớn. 
Thông tin từ các chủ hàng cho hay ngà lậu 
chủ yếu có nguồn gốc từ châu Phi và được 
chế tác tại Hà Nội, TP. HCM trước khi chuyển 
vào Đắk Lắk. 

Sản phẩm được quảng cáo làm từ ngà voi tại một cửa tiệm 
ở Hà Tiên, Kiên Giang (Ảnh: PanNature)
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Trong vai người mua hàng, Nhóm công 
tác được các chủ hàng chào mời vô số các 
sản phẩm từ ngà như vòng cổ, vòng tay, 
nhẫn, bút, mặt tượng phật, tượng hình 12 
con giáp, đồ trang trí..., thậm chí khách 
hàng có thể mua cả khúc ngà thô nguyên 
khối. Các mặt hàng này được bày bán khi 
công khai khi lén lút tại các tiệm vàng, 
tiệm đá quý (ở khu vực thành phố, trung 
tâm thương mại) và tiệm bán đồ lưu niệm 
(ở các trung tâm du lịch, chợ). Đối tượng 
mua chủ yếu là khách du lịch nên các sản 
phẩm được chế tác nhỏ gọn, dưới dạng đồ 
trang sức, lưu niệm. Nếu không ưng với các 
sản phẩm sẵn có, khách hàng có thể đặt 
mẫu bất kỳ và chuyển sang hình thức giao 
dịch trực tuyến. Hầu hết các chủ hàng đều 
khuyến khích trao đổi qua Zalo, Facebook 
nhằm tránh rủi ro nếu bị phát hiện. Nhiều 
chủ hàng khẳng định việc mua bán các sản 
phẩm mỹ nghệ từ ngà rất phổ biến và ít khi 
bị cơ quan chức năng “sờ gáy” trừ buôn bán 
cả khối ngà thô. Một trong những mánh 
khóe mà các cơ sở thường áp dụng là buôn 
bán ngà voi trà trộn cùng các sản phẩm có 
mẫu mã, kích thước tương tự được làm từ 
nhựa hoặc xương động vật để trong trường 
hợp bị phát hiện, họ chỉ bị xử phạt vi phạm 
hành chính. 

Tại khu vực xã Phù Khê (Từ Sơn, Bắc 
Ninh); phường Cầu Đất (Hải Phòng); phố 
Vườn Đào, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 
Long (Quảng Ninh); khu vực Thủ Dầu Một 
(Bình Dương); thành phố Tây Ninh (Tây 
Ninh)..., sau khi ghi nhận thông tin, hình 
ảnh, tư liệu chính xác về việc một số cửa 
hàng buôn bán các sản phẩm ngà voi, 
Nhóm công tác đã liên hệ với Phòng Cảnh 
sát Môi trường tỉnh để điều tra, thu giữ tang 
vật và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tại hầu hết 
các điểm được báo cáo, sự vào cuộc của cơ 
quan chức năng khá chậm và thiếu quyết 
liệt, một số nơi có điều tra, xử lý nhưng chỉ 
làm mang tính đối phó. Đơn cử như tại Tây 
Ninh, Nhóm phát hiện tại nhà riêng của một 
đối tượng ở thành phố Tây Ninh tàng trữ, sử 
dụng, giao bán rất nhiều sản phẩm từ ngà 
voi như bút, vòng tay, bộ ấm chén bằng 
ngà, hình tượng phật… cùng nhiều bình 
rượu ngâm tê tê, rắn hổ mang, tắc kè, thậm 
chí cả sừng tê giác, cao hổ, nanh và vuốt 
hổ... Nhóm đã thu thập hình ảnh, tư liệu 
và làm việc với Phòng Cảnh sát Môi trường, 
Công an tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, nhiều 
tuần sau, Phòng chỉ phản hồi “đang tiến 
hành điều tra để bắt quả tang”. Hoặc tại Hải 

Một trong những mánh khóe 
mà các cơ sở thường áp dụng 
là buôn bán ngà voi trà trộn 
cùng các sản phẩm có mẫu 
mã, kích thước tương tự được 
làm từ nhựa hoặc xương động 
vật để trong trường hợp bị 
phát hiện, họ chỉ bị xử phạt vi 
phạm hành chính. 

Sản phẩm mỹ nghệ có dấu hiệu chế tác từ ngà voi tại Đắk Lắk (Ảnh: PanNature)

10 11Trung tâm Con người và Thiên nhiên | PanNature



Phòng, Nhóm thu thập nhiều tư liệu về việc 
một số cửa hàng vàng bạc, đá quý ở phường 
Cầu Đất buôn bán các sản phẩm từ ngà 
voi, lông đuôi voi, thậm chí có cơ sở bán cả 
nanh hổ, vuốt gấu… nhưng Công an thành 
phố Hải Phòng không có bất kỳ hình thức 
nào kiểm tra các cơ sở được báo cáo, thậm 
chí né tránh trả lời phỏng vấn. Tại nhiều địa 
phương, các cơ quan chức năng thường 
viện dẫn một số khó khăn cố hữu như nhân 
lực mỏng, khó bắt quả tang các đối tượng vi 
phạm hoặc khó truy tìm chủ hàng thực sự 
để điều tra, khởi tố vụ án. Tại Quảng Ninh, 
cơ quan quản lý thị trường cho biết chưa có 
quy chế phối hợp với công an trong rà soát, 
điều tra và xử lý buôn bán trái phép các sản 
phẩm ngà voi. Cá biệt có vị cán bộ Quản lý 
thị trường tại Quảng Ninh còn trực tiếp sử 
dụng nhẫn bằng lông đuôi voi. 

Ngoài khảo sát trực tiếp tại các cửa 
hàng, Nhóm tiến hành rà soát trang thương 
mại điện tử sendo.vn về việc đăng tải và 
buôn bán các sản phẩm từ ngà. Kết quả 
khảo sát thời điểm tháng 3 năm 2019 cho 

thấy có hàng trăm hình ảnh sản phẩm được 
quảng bá làm từ ngà voi cùng thông tin chi 
tiết về cửa hàng giao bán các sản phẩm này 
tại TP.HCM, Đắk Lắk với mức giá dao động 
từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, chỉ 
cần liên hệ theo số điện thoại được cung 
cấp là có đầu mối hẹn xem hàng. Nhóm đã 
trao đổi với Phòng cảnh sát Môi trường TP. 
HCM về thực tế này, tuy nhiên, phía Phòng 
cho rằng thị trường buôn bán ngà lậu tuy 
có thật nhưng chỉ ở mức nhỏ lẻ và cán bộ 
phòng không có đủ nhân lực để kiểm soát, 
chưa kể các cán bộ gặp khó khăn trong việc 
phân biệt ngà thật – giả để xử lý vi phạm. 

Tại nhiều địa phương, các cơ quan 
chức năng thường viện dẫn một 
số khó khăn cố hữu như nhân lực 
mỏng, khó bắt quả tang các đối 
tượng vi phạm hoặc khó truy tìm 
chủ hàng thực sự để điều tra, khởi 
tố vụ án.

Sản phẩm được quảng cáo làm từ ngà voi tại một cửa hàng ở Phú Quốc (Ảnh: PanNature)
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Trong số 15 địa phương được khảo sát, 
chỉ có một số ít phản hồi tích cực về việc 
điều tra, xử lý buôn lậu ngà voi. Đơn cử, 
sau chuyến công tác tại nhiều địa điểm 
thuộc thành phố Rạch Giá, thành phố Hà 
Tiên và huyện đảo Phú Quốc vào cuối năm 
2019, Nhóm cán bộ hiện trường ghi nhận 
không ít tiệm vàng, tiệm cầm đồ và tiệm 
bán đồ lưu niệm tại đây có dấu hiệu buôn 
lậu ngà voi. Thông tin điều tra của nhóm 
sau đó đã được chuyển tới cơ quan chức 
năng tỉnh Kiên Giang để mở rộng điều tra. 
Tháng 5 năm 2020, Phòng Cảnh sát môi 
trường (Công an tỉnh Kiên Giang) phối hợp 
Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý 
thị trường tỉnh Kiên Giang) kiểm tra và tạm 
giữ gần 180 sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 
dấu hiệu chế tác từ ngà voi từ Công ty TNHH 
MTV sản xuất dịch vụ kinh doanh vàng bạc 
Thanh Trung (địa chỉ tại đường Phan Chu 
Trinh, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố 
Rạch Giá) và Công ty TNHH MTV Tiệm vàng 
Lâm Phát (đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá). Ngày 
28/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 
ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính hai cơ sở với tổng mức phạt hơn 1 tỷ 
đồng, đồng thời tịch thu tang vật là trang 
sức làm từ ngà voi có tổng khối lượng 
2,24 kg.

Ngoài ra, sau chuyến điều tra tháng 
5/2019 ở Từ Sơn, Bắc Ninh, Nhóm công tác 
cũng chuyển thông tin đến Cục Cảnh sát 
Phòng chống tội phạm về môi trường (C05, 
Bộ Công an) để tiến hành điều tra, xử lý một 
số cơ sở buôn bán ngà voi. Tháng 6/2019, 
đoàn kiểm tra do C05 phối hợp với Công an 
thị xã Từ Sơn đã tổ chức kiểm tra, khám 
xét cơ sở kinh doanh mỹ nghệ Tâm Anh. 
Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện, 
bắt quả tang cơ sở này bày bán 5 vòng ngà 
voi cùng các sản phẩm trang sức, mỹ nghệ 
nghi là ngà voi khác. Các sản phẩm chế tác 
nghi từ ngà voi không chứng minh được 
nguồn gốc sau đó bị thu giữ với tổng trọng 
lượng khoảng 6 kg. Tuy nhiên, theo kết luận 
giám định từ cơ quan chức năng, trong 6 kg 
sản phẩm nghi ngà voi thu giữ chỉ có 0,76 
kg là ngà thật.

Tại Hạ Long, trong chuyến khảo sát 
tháng 7/2019, sau khi được chào mời hàng 
trăm sản phẩm từ ngà voi, Nhóm công tác 
đã thu thập bằng chứng và thông báo với lực 
lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh. Phòng 
Cảnh sát Môi trường tỉnh Quảng Ninh sau 
đó đã kiểm tra, lập biên bản thu giữ hơn 3 
kg các sản phẩm nghi là ngà voi. Tuy nhiên, 
sau khi tiến hành giám định, Cơ quan công 
an TP. Quảng Ninh cho biết chỉ 1,7 kg là ngà 
thật, còn lại là xương động vật và nhựa mặc 
dù trước đó, người bán hàng khẳng định 
100% sản phẩm là ngà voi thật. Vụ việc sau 
đó được chuyển tiếp cho Chi cục Kiểm lâm 
Quảng Ninh xử phạt vi phạm hành chính.Cả khúc ngà thô được rao bán tại một tiệm trang sức ở Buôn Mê Thuột,  

Đắk Lắk (Ảnh: PanNature)
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Đầu năm 2020, Nhóm cán bộ PanNature 
và một số nhà báo lên kế hoạch khảo sát tại 
Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang nhằm tìm 
hiểu về hoạt động nấu cao hổ và nuôi nhốt 
hổ không rõ nguồn gốc. Từ nguồn tin riêng, 
Nhóm di chuyển lên thành phố Cao Bằng và 
kết nối với một người tên T. “Hổ” - đối tượng 
chuyên nấu cao hổ và buôn bán cao. Trong 
vai khách hàng chuyên săn lùng cao xịn, 
Nhóm dễ dàng được T. “Hổ” chia sẻ cách 
nấu cao, cách vận chuyển hàng và chuyển 
xương hổ đến địa điểm nấu mà không bị cơ 
quan chức năng phát hiện. Từ những thông 
tin trao đổi có thể thấy T. “Hổ” là đối tượng 
tham gia vào đường dây buôn bán cao hổ 

Nấu cao hổ và 
nuôi hổ không 
rõ nguồn gốc

từ nhiều năm nay, có thể nấu cao hổ ở bất 
kỳ địa điểm nào khách yêu cầu, chỉ cần trả 
trước 1/3 giá trị hổ sống đối với lần nấu cao 
đầu tiên. Thậm chí, T. “Hổ” còn sang Lào 
để tuyển hổ về luyện cao và theo T., nguồn 
hổ từ Lào thường là hổ nuôi bán hoang dã, 
độ tuổi từ 8 -10 tuổi, hổ đực, sau khi bị bắn 
thuốc mê sẽ được chở đến các khu vực gần 
biên giới. Tại đây, hổ bị chích điện, xẻ thịt 
lấy xương và chuyển đến nơi nấu, địa điểm 
giao hàng sẽ do nhóm T. chỉ định. Ước tính 
mỗi năm có hàng chục cá thể hổ bị giết để 
nấu cao dưới sự điều hành của T. Riêng đầu 
năm 2019, T. cho biết đã nấu 6 cá thể hổ 
tại Cao Bằng và Hà Giang. Cũng theo T., rất 
nhiều lãnh đạo tỉnh, huyện cùng các chủ 
doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng cao hổ 
do T. cung cấp. Toàn bộ thông tin thu được 
từ đợt thực địa này, Nhóm đã chuyển cho 
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi 
trường, Bộ Công an để Cục theo dõi và lập 
chuyên án điều tra.

Tại Thái Nguyên, Nhóm tìm đến hộ nuôi 
hổ ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái 
Nguyên. Ông Nguyễn Khắc Th. là sĩ quan 
quân đội về hưu, năm 2006 ông xin phép 
chính quyền địa phương được nuôi 01 cá 
thể hổ đực và 03 cá thể hổ cái do người thân 
biếu tặng, về sau 01 cá thể bị chết nên còn 
03 cá thể. Mặc dù không cung cấp được hồ 

Cá thể hổ nuôi nhốt 
tại Thái Nguyên 
(Ảnh: PanNature)
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sơ nguồn gốc cả 03 cá thể nhưng ông Th. 
vẫn được Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên 
và UBND tỉnh cho phép nuôi nhốt, thậm 
chí năm 2007, UBND tỉnh Thái Nguyên đề 
nghị Bộ NN&PTNT cấp phép cho ông Th. 
nuôi thử nghiệm và phát triển 03 cá thể hổ 
tại trang trại riêng. Chi cục kiểm lâm Thái 
Nguyên sau đó đã gửi văn bản xin ý kiến 

Cục Kiểm lâm về việc cấp giấy chứng nhận 
nuôi ĐVHD (hổ) cho ông Th. Tháng 5/2008, 
đàn hổ sinh thêm 02 cá thể và cùng trong 
năm này, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành 
quyết định xử phạt ông Th. 30 triệu đồng vì 
nuôi trái phép 05 cá thể hổ, áp dụng theo 
khoản 4, Điều 20 Nghị định 159/2007/NĐ-CP 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm 
sản. Văn bản xử phạt thực thi theo công văn 
phúc đáp của Bộ NN&PTNT, tuy nhiên, ngay 
Điều 2 của quyết định xử phạt lại cho phép 
ông Th. tiếp tục quản lý, chăm sóc 05 cá thể 
hổ?! Tính đến tháng 3/2018, Chi cục kiểm 
lâm Thái Nguyên đã cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện nuôi sinh sản, sinh trưởng 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB 
(hổ) lần 7 cho ông Th. với số lượng 06 cá thể 
(03 cái và 03 đực) và nuôi vì mục đích sinh 
sản, thương mại. Điều đáng nói là cho đến 
nay, ông Th. vẫn không thể cung cấp được 
hồ sơ nguồn gốc của các cá thể ban đầu với 
lý do không truy tìm được người chủ đã bán 
hổ. Trả lời báo chí về vấn đề này, bà Bùi Thị 
Hà, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên 
nhiên (ENV) nêu quan điểm: “Theo quy định 
tại Điều 6 Luật Đầu tư, hổ là loài cấm đầu tư, 
kinh doanh nếu có nguồn gốc từ tự nhiên. 
Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi sinh 
sản, sinh trưởng hổ cho cơ sở này vì mục 

Theo quy định tại Điều 6 Luật Đầu 
tư, hổ là loài cấm đầu tư, kinh 
doanh nếu có nguồn gốc từ tự 
nhiên. Việc cấp giấy chứng nhận 
cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng 
hổ cho cơ sở này vì mục đích 
thương mại là không phù hợp với 
các quy định của pháp luật. ENV 
chưa ghi nhận bất cứ trường hợp 
nào trên cả nước được cấp phép 
nuôi hổ vì mục đích “thương mại” 
như trường hợp này”

Bà Bùi Thị Hà
Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

Xương hổ (Ảnh do đối tượng buôn bán động vật hoang dã cung cấp) Cao hổ cốt (Ảnh do đối tượng buôn bán động vật 
hoang dã cung cấp)
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đích thương mại là không phù hợp với các 
quy định của pháp luật. ENV chưa ghi nhận 
bất cứ trường hợp nào trên cả nước được 
cấp phép nuôi hổ vì mục đích “thương mại” 
như trường hợp này”. Cũng theo bà Hà, 
điều kiện cấp phép nuôi tại thời điểm cấp 
là phải có xác nhận bằng văn bản của cơ 
quan khoa học CITES về khả năng nuôi sinh 
sản trong môi trường có kiểm soát nhưng 
cơ quan khoa học chưa bao giờ xác nhận 
đối với hổ thì làm sao cấp phép được. (Lam 
Anh – Hoàng Chiên, 2020)

Sau Thái Nguyên, Nhóm tiếp tục di 
chuyển về Bắc Giang để gặp vợ chồng ông 
L. (anh trai ông Th.) – hai người từng chăm 
sóc hổ tại nhà ông Th. trong 10 năm. Ông L. 
hiện vẫn lưu giữ nhiều ảnh, clip chăm sóc 
hổ, thậm chí tắm, cưỡi hổ. Cũng theo ông L, 

hổ nhà ông Th. từng bị xổng chuồng và chạy 
vào nhà dân trước khi được bắt trở lại. Đặc 
biệt, ông L. xác nhận trong quá trình nuôi, 
đàn hổ có sinh sản và chủ nuôi có giết thịt 
hổ để nấu cao và chia thịt cho hàng xóm. 

Toàn bộ kết quả chuyến điều tra hoạt 
động buôn bán, nuôi nhốt hổ tại Thái 
Nguyên và Cao Bằng đã được Nhóm chuyển 
cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm 
về môi trường (Bộ Công an) để Cục tiếp tục 
theo dõi và lập chuyên án điều tra. Loạt bài 
“Xâm nhập đường dây buôn bán hổ xuyên 
quốc gia” sau chuyến điều tra này đã được 
Trung tâm Hành động Liên kết vì Môi trường 
và Phát triển (CHANGE) trao giải Nhất Giải 
thưởng báo chí “Toàn cảnh cuộc khủng 
hoảng hoang dã” năm 2020. Đặc biệt, từ 
hiệu ứng của loạt bài, Bộ NN&PTNT đã giao 
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam lập kế 
hoạch kiểm tra tất cả các cơ sở nuôi nhốt 
hổ tại Việt Nam. Tại Chỉ thị số 29/CT-TTg 
được ban hành ngày 23/7/2020 về một số 
giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang 
dã, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ 
NN&PTNT tổ chức đánh giá việc thí điểm 
và thực trạng nuôi hổ đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1761/
VPCP-NN ngày 4/4/2007.

Toàn bộ kết quả chuyến điều tra hoạt 
động buôn bán, nuôi nhốt hổ tại Thái 
Nguyên và Cao Bằng đã được Nhóm 
chuyển cho Cục Cảnh sát phòng, 
chống tội phạm về môi trường (Bộ 
Công an) để Cục tiếp tục theo dõi và 
lập chuyên án điều tra.

Kiểm tra xương hổ trước khi nấu cao (Ảnh do đối tượng buôn bán động vật 
hoang dã cung cấp)

Chăm sóc cá thể hổ nuôi nhốt tại Thái Nguyên 
(Ảnh: PanNature)
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Buôn bán 
rùa quý 
và chim 
hoang dã

Tại đây, rùa sống được bán 
với giá từ

khi nấu thành cao thì có giá

1 – 2 triệu đồng/kg

1,5 – 3,5 
triệu đồng/lạng.

Khảo sát tại Bắc Kạn và một số địa 
phương thuộc khu vực ĐBSCL, PanNature 
nhận thấy rùa đang bị buôn bán phổ biến 
làm thức ăn tại các nhà hàng, nuôi làm 
cảnh, thả phóng sinh và nấu cao. Quanh 
khu vực hồ Ba Bể (Bắc Kạn), nhiều quán ăn 
chào mời thực khách sử dụng các món thịt 
thú rừng và sản phẩm từ rùa bao gồm mai 
rùa mang về nấu cao hoặc cao rùa thành 
phẩm. Tại đây, rùa sống được bán với giá 
từ 1 – 2 triệu đồng/kg, khi nấu thành cao 
thì có giá 1,5 – 3,5 triệu đồng/lạng. Các loại 
rùa được gom để nấu cao chủ yếu là rùa mỏ 
quạ, rùa núi, rùa sa nhân…, trong đó nhiều 
cá thể được cho biết là săn bắt từ Vườn quốc 
gia Ba Bể và các vùng núi lân cận. Từ một 
số nguồn tin, Nhóm công tác tìm tới 4 điểm 
chuyên thu gom rùa và nấu cao rùa tại thị 
trấn Chợ Rã. Sau khi thu thập thông tin cụ 
thể, Nhóm thông báo cho các cơ quan chức 
năng tỉnh Bắc Kạn và Vườn quốc gia Ba Bể. 
Các đơn vị này sau đó đã lập đoàn kiểm tra, 
rà soát và yêu cầu các chủ nhà hàng ký cam 
kết không sử dụng các sản phẩm ĐVHD quý 
hiếm.

Tại TP. HCM và ĐBSCL, hoạt động buôn 
lậu rùa và các loài chim hoang dã, cò, rắn, 
khỉ, thú… rất sôi động, đặc biệt là ở các chợ 
Tam Nông (Đồng Tháp), Thạnh Hóa (Long 
An) và Ông Bầu (Đồng Tháp) – ba khu vực 
được coi là các vựa cung ứng ĐVHD trong 
khu vực, nhất là vào mùa nước nổi. ĐVHD ở 
đây theo thông tin từ những người buôn bán 
thì một phần được chuyển từ Campuchia 
về, một phần bị đánh bắt chủ yếu từ Khu 
bảo tồn thiên nhiên Láng Sen, Vườn quốc 
gia Tràm Chim và các khu lân cận. Điều 
đáng nói là có rất nhiều loài quý hiếm bị 
buôn bán công khai như rái cá, kỳ đà, rùa 
ba gờ, rùa răng, rùa hộp lưng đen, rùa núi 
vàng, cua đinh, cò ốc… Thậm chí, các chủ 
hàng tiến hành giết mổ ngay dọc các tuyến 
đường quốc lộ hoặc khu chợ ven đường, gây 
phản cảm, mất mỹ quan và thiếu an toàn 
cho các phương tiện qua lại. 

Tại tất cả các địa phương khảo sát, 
Nhóm đều thu thập thông tin và liên hệ 
nhiều lần với lực lượng kiểm lâm địa bàn, 
tuy nhiên, nhiều đơn vị chỉ phản hồi “ban 
đầu không phát hiện gì” hoặc có kiểm tra 
nhưng chỉ kiểm tra qua loa. Riêng tại Thạnh 
Hóa, Nhóm công tác đã liên hệ với lãnh đạo 
Cục Kiểm lâm đề nghị Cục kiểm tra, xử lý. 

Nhiều loài rùa nước ngọt 
bị bày bán công khai tại 
chợ Thạnh Hóa, Long An 
(Ảnh: PanNature)
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Tháng 3/2020, lãnh đạo Cục cử đội đặc 
nhiệm vào trinh sát, đồng thời phối hợp với 
Chi cục kiểm lâm vùng 3 và cơ quan chức 
năng huyện Thạnh Hóa tổ chức truy quét bí 
mật tại chợ nông sản Thạnh Hóa (Long An). 
Qua kiểm tra, đoàn tịch thu 01 cá thể rái cá 
lông mượt nặng 8 kg; 02 cá thể rắn hổ đất 
có trọng lượng 5 kg; 01 cá thể rắn ráo trâu 
1,6 kg; 01 cá thể chồn đèn 0,5 kg và 30 kg 
rắn thường, rắn hổ ngựa. Toàn bộ tang vật 
được lập biên bản và bàn giao cho Công ty 
TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn chăm 
sóc, tái thả tự nhiên và/hoặc bảo quản trong 
quá trình tạm giữ để tiến hành xác minh. 
Sau đợt truy quét, Bộ NN&PTNT ban hành 
Văn bản số 2066/BNN-TCLN ngày 23/3/2020 
đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo 

các cơ quan, ban, ngành tổ chức kiểm tra, 
chấn chỉnh, xóa bỏ hoạt động buôn bán 
ĐVHD trên địa bàn. Sở NN&PTNT Long An 
sau đó đã đề nghị UBND huyện Thạnh Hóa 
lắp camera tại các tuyến đường trong chợ 
để theo dõi các hoạt động mua bán ĐVHD 
trái phép, đồng thời đề nghị Cục Kiểm lâm 
có văn bản hướng dẫn việc quản lý các loài 
chim cảnh, chim kiểng nhằm giúp Chi cục 
kiểm lâm Long An theo dõi, quản lý và xử lý 
các đối tượng buôn bán trái phép trên địa 
bàn. 

Cuối năm 2020, Nhóm công tác trở lại 
Thạnh Hóa (Long An) và chợ Tam Nông 
(Đồng Tháp) nhằm khảo sát tình hình thực 
thi các chỉ đạo đã được ban hành từ phía 
địa phương và cấp Bộ. Kết quả cho thấy 
hoạt động buôn bán ĐVHD vẫn diễn ra bình 
thường dù một số chủ hàng có thái độ dè 
chừng hơn, hoạt động kín đáo hơn, ít bày 
bán các loài quý hiếm tại chợ hơn. Sự thay 
đổi bề ngoài này có thể do một phần khu 
vực chợ Thạnh Hóa đã được địa phương lắp 
camera theo dõi, một phần do tác động của 
Covid-19 nên lượng khách mua giảm, số 
lượng hàng được bày bán ít hơn. Tuy nhiên, 
các loài bị buôn bán phổ biến vẫn là rắn, 
chim trời, rùa và theo các cửa hàng, họ vẫn 
hoàn toàn có thể cung ứng các mặt hàng 
quý hiếm, thậm chí dẫn khách xem hàng 
được cất giấu và vận chuyển đến địa chỉ 
yêu cầu nếu được người đáng tin giới thiệu. 
Cũng theo một số chủ hàng, đường dây vận 
chuyển, buôn bán động vật hoang dã xuyên 
biên giới vẫn hoạt động bất chấp tình hình 
Covid-19 và thường chuyển hàng từ Lào 
hoặc Campuchia về Việt Nam. 

Cũng theo một số chủ hàng, đường 
dây vận chuyển, buôn bán động vật 
hoang dã xuyên biên giới vẫn hoạt 
động bất chấp tình hình Covid-19 
và thường chuyển hàng từ Lào hoặc 
Campuchia về Việt Nam. 

Chim trời bị 
thiêu sống, vặt 
lông và bày bán 
từng chùm tại 
chợ Thạnh Hóa, 
Long An 
(Ảnh: PanNature)
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Khảo sát hoạt động gây nuôi ĐVHD 2
Mặc dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, song các nghiên cứu 
hiện tại đều cho rằng Covid-19 có nguồn gốc từ ĐVHD, trong đó tê tê và 
dơi có thể là nguồn trung gian lây bệnh sang người. Trước đó, các đại 
dịch như HIV/AIDS, SARS, Ebola, MERS, cúm gia cầm… cũng đều xảy ra 
do lây truyền từ động vật sang người. 

Nhằm đánh giá tổng quan về điều kiện 
nuôi nhốt và đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng 
chống dịch bệnh tại các trang trại nuôi nhốt 
ĐVHD, tháng 8 – 9/2020, PanNature tiến 
hành khảo sát nhanh tại 21 trang trại nuôi 
nhốt ĐVHD tại Nghệ An và Bạc Liêu. Đây là 
hai địa phương có số lượng trang trại lớn 
nhất theo số liệu khảo sát năm 2017 của Tổ 
chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên 
hợp quốc (FAO). Kết quả cho thấy tính đến 
tháng 10/2019, Bạc Liêu có 2.352 cơ sở gây 
nuôi (chủ yếu là hộ gia đình) với 345.187 cá 
thể, trong đó 90% cá sấu nước ngọt. Còn tại 

Nghệ An, tính đến tháng 6/2020, có 2.357 
cơ sở gây nuôi với 13.540 cá thể của 92 loài. 
Trong số 21 trang trại được khảo sát, Nhóm 
thu 19 phiếu khảo sát hợp lệ. 

Về địa điểm xây dựng trang trại, chỉ 16% 
cơ sở gây nuôi được xây dựng ở vùng chuyên 
biệt, còn lại đều nằm giữa khu dân cư (31%) 
và vùng ven đô/nông thôn (53%). Trong số 
19 cơ sở thì có 14 cơ sở gây nuôi sinh sản 
khép kín và 05 cơ sở không gây nuôi sinh 
sản. 

Các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã tại Nghệ An và Bạc Liêu
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Về phân bố nhóm loài được nuôi, nhóm 
IB chiếm 34%, nhóm IIB 28%, nhóm động 
vật rừng thông thường 28%, nhóm khác 
10%. Về thị trường, chủ yếu sản phẩm ĐVHD 
được tiêu thụ nội địa và xuất sang Trung 
Quốc. Về sản phẩm tiêu thụ từ cơ sở gây 
nuôi, thịt chiếm 12%, da 12%, sừng 13%, du 
lịch 13% và động vật sống/con giống chiếm 
50%.

Về điều kiện chuồng trại và an toàn vệ 
sinh tại các cơ sở, phần lớn chuồng trại nuôi 
nhốt ĐVHD tại hai tỉnh được xây dựng sơ sài 
(chỉ số ít làm chuồng kiên cố, chắc chắn), 
trong đó có 5/19 cơ sở từng để xảy ra tình 
trạng động vật xổng chuồng do chuồng trại 
đơn sơ và nuôi nhốt tập trung với số lượng 
lớn. Việc vệ sinh chuồng trại cũng chỉ làm 
theo thói quen chứ không có hướng dẫn cụ 
thể, một số trang trại chỉ khử trùng (vôi, 
thuốc khử trùng, bồ kết…) khi có động vật 
ốm hoặc có thông báo dịch bệnh. Việc theo 
dõi và chăm sóc thú y mang nặng tính kinh 
nghiệm, hầu hết tự mua thuốc, phát hiện 
bệnh và điều trị tại nhà. Khi động vật chết, 
các cơ sở thường tận dụng một phần thịt 
và chỉ đem chôn những phần không thể sử 
dụng, thậm chí ít hộ xử lý bằng vôi bột khi 
đem chôn động vật, có 15/19 cơ sở từng xảy 
ra tình trạng động vật chết hoặc ốm (ốm 
thông thường và không rõ nguyên nhân). 
Riêng về vấn đề ứng phó, phòng chống dịch 
bệnh, các cơ sở khá chủ quan khi có tới 
11/19 cơ sở không lo lắng về nguy cơ lây lan 
dịch bệnh.  

34%

12%

12%

13%

13%

50%

28%

28%

10%

Nhóm IB Thịt Sừng

Nhóm động vật rừng thông thường Du lịch

Nhóm IIB Da

Nhóm khác Động vật sống/con giống

Phân bố nhóm loài được nuôi Sản phẩm tiêu thụ từ cơ sở gây nuôi

5/19 cơ sở 
từng để xảy ra tình trạng động vật 
xổng chuồng do chuồng trại đơn sơ và 
nuôi nhốt tập trung với số lượng lớn

15/19 cơ sở 
từng xảy ra tình trạng động vật chết 
hoặc ốm (ốm thông thường và không 
rõ nguyên nhân)
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Thống kê vi phạm về buôn bán ĐVHD trên 
báo điện tử3

Kết quả khảo sát cho thấy trong năm 2019 có tổng cộng 120 tin, bài 
đăng tải trên 53 báo/tạp chí điện tử về 127 vụ vi phạm liên quan đến 
ĐVHD xảy ra tại Việt Nam hoặc liên quan đến Việt Nam, trong đó một số 
tin, bài có thể đăng nhiều hơn một vụ vi phạm. Trung bình mỗi tháng 
có 10 tin, bài đăng tải về 11 vụ vi phạm liên quan đến buôn bán ĐVHD. 
Trong số 120 tin, bài thì có 81 tin, bài phản ánh về 83 vi phạm; 28 tin, 
bài thông tin về xử lý 31 vi phạm và 11 tin, bài đăng tải nội dung về điều 
tra 13 vụ vi phạm. 

Trong tổng số 127 vi phạm được phản 
ánh trên các phương tiện báo chí, có 110 vi 
phạm xảy ra tại Việt Nam (vi phạm nội địa) 
và 17 vi phạm liên quan đến Việt Nam (vi 
phạm xuyên biên giới). Tổng sản phẩm bị 
tịch thu gồm trên 42.086 tấn ĐVHD, 2.166 
cá thể, 14 tiêu bản (rùa biển) và 01 bộ da 
hổ. Trong tổng số 127 vi phạm có 73 vi phạm 
liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 
ĐVHD, 23 vi phạm về hành vi tàng trữ trái 
phép ĐVHD, 11 vi phạm về hành vi săn bắt/
khác và 20 vi phạm về buôn bán và quảng 
cáo ĐVHD.

ĐIỀU TRA VI PHẠM

XỬ LÝ VI PHẠM

THÔNG TIN CÓ VI PHẠM

Số vụ vi phạm Số tin bài

SỐ VI PHẠM VỀ BBĐVHD

13

31

83

11

28

81

Sản phẩm được quảng cáo làm từ da voi (Ảnh: ĐDH)
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Trong số 17 vụ vi phạm xuyên biên giới, 
các cơ quan chức năng thu giữ hơn 36 tấn 
và 359 cá thể ĐVHD, trong đó có 14/17 vụ 
buôn lậu ngà voi, vảy tê tê và có 10/17 vụ bị 
phát hiện tại Hải Phòng với tổng sản phẩm 
tịch thu gồm 4,39 tấn ngà voi và 16,826 tấn 
vảy tê tê. Một số địa phương khác tuy có số 
lượng vi phạm bị phát hiện ít hơn nhưng 
khối lượng sản phẩm bị tịch thu cũng tương 
đối lớn, chẳng hạn Chi cục Hải quan thành 
phố Đà Nẵng thu 9,1 tấn ngà voi trong vụ vi 
phạm hồi tháng 3/2019 hay Đội kiểm soát 
chống buôn lậu khu vực miền Nam thu hơn 
5,2 tấn vảy tê tê tại cảng Cái Mép hồi tháng 
5/2019. 

Với 110 vụ vi phạm nội địa, các cơ quan 
chức năng thu giữ trên 6 tấn sản phẩm 
ĐVHD, 1.807 cá thể, 14 tiêu bản và 01 bộ da 
(hổ). Trong số này, có một số loài bị buôn 
bán phổ biến như rắn, rùa, dúi, chồn, các 
loài họ cầy… Ngoài ra, có không ít vụ buôn 
lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, da/xương 
hổ… với khối lượng bị thu giữ đáng kể. 
Những địa phương để xảy ra nhiều vi phạm 
về buôn bán ĐVHD là Nghệ An, Đắk Lắk, Hà 
Nội, Quảng Ninh, Kon Tum, Thái Nguyên, 
Quảng Nam. 

Với 110 vụ vi phạm nội địa, các 
cơ quan chức năng thu giữ trên 6 
tấn sản phẩm ĐVHD, 1.807 cá thể, 
14 tiêu bản và 01 bộ da (hổ).

VẬN CHUYỂN ĐVHD

TÀNG TRỮ ĐVHD

BUÔN BÁN & QUẢNG CÁO ĐVHD

SĂN BẮT/KHÁC

Số vụ vi phạm

CÁC VI PHẠM VỀ BBĐVHD TRÊN CẢ NƯỚC

73

23

20

11

Rất nhiều đầu hươu được trưng bày tại kho chứa của một cơ sở 
ở huyện Thanh Oai, Hà Nội năm 2017 (Ảnh: PanNature)
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Đáng chú ý là trong tổng số 181 loài bị 
buôn bán trái phép ở 127 vụ vi phạm, voi, tê 
tê chiếm số lượng lớn nhất. Có 23 vi phạm 
liên quan đến voi với tổng khối lượng trên 
13,8 tấn ngà, chủ yếu là các hành vi vi phạm 
về vận chuyển trái phép và buôn bán, quảng 
cáo ngà voi. Với tê tê, các cơ quan chức 
năng phát hiện 24 vụ vận chuyển, tàng trữ, 
săn bắt trái phép 616 cá thể và trên 22 tấn 
vảy. Trong số này, có duy nhất 01 vụ săn bắt 
tê tê xảy ra tại khu vực rừng gần hồ thủy 
điện Hàm Thuận - Đa Mi, huyện Di Linh, 
tỉnh Lâm Đồng.

Nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm 
khác như hổ, gấu, khỉ, rùa cũng là mục tiêu 
khai thác và buôn lậu của nhóm tội phạm 
ĐVHD. Kết quả thống kê cho thấy 100% 
các loài bị buôn bán trái phép trong 17 vụ 
vi phạm xuyên biên giới thuộc nhóm IB, và 
con số này chiếm 46% trong 110 vi phạm nội 
địa.

Liên quan đến vấn đề xử phạt vi phạm, 
chỉ 18/127 vi phạm bị xử lý hình sự với tổng 
mức phạt hơn 75 năm tù giam; 9/127 vi 

phạm bị xử lý hành chính với hơn 1,13 tỷ 
đồng tiền phạt; 97 vi phạm không có thông 
tin xử phạt; 3 vi phạm không bị xử phạt 
(trường hợp cứu hộ động vật). Đáng chú ý 
là chỉ có 10/18 vụ vi phạm bị xử lý hình sự có 
thông tin cụ thể về kết quả xử phạt. 

Về mục đích vi phạm, phần lớn các vụ 
đều không nêu rõ mục đích vi phạm tại thời 
điểm cung cấp thông tin cho báo chí hoặc 
thông tin vẫn đang quá trình điều tra nên 
chưa sẵn sàng công bố.

KHÔNG CÓ THÔNG TIN

THỰC PHẨM VÀ THUỐC

TRANG SỨC VÀ NGHỆ THUẬT

VƯỜN THÚ VÀ CHĂN NUÔI

ĐỒ NỘI THẤT

Số lượng vi phạm

MỤC ĐÍCH VI PHẠM BBĐVHD

La liệt sừng động vật tại một cơ sở ở làng Thụy Ứng, 
huyện Thường Tín, Hà Nội (Ảnh: PanNature)

116

37

14

12

2
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Bên cạnh khảo sát của PanNature, một 
thống kê tương tự của Tổ chức WCS cũng 
được thực hiện trong năm 2020. Kết quả 
cho thấy trong năm này có tới 129 vụ việc 
vi phạm về ĐVHD được báo chí phản ánh 
(trong đó có 4 vụ việc phát hiện từ 2019) với 
2.102 cá thể ĐVHD bị phát hiện và tịch thu, 
bao gồm các cá thể còn sống hoặc đã chết 
(WCS, 2020b) (WCS, 2020a) (WCS, 2021). 

Nhìn chung, số liệu vi phạm về ĐVHD 
được phản ánh trên báo chí/báo điện tử 
thường khiêm tốn hơn nhiều so với các báo 
cáo, thống kê chi tiết khác, một phần vì 
nguồn thông tin này chủ yếu được dẫn từ 
thông cáo của các bộ, ngành nên chỉ phản 
ánh một phần rất nhỏ về vi phạm buôn bán 
ĐVHD đang diễn ra thực tế tại Việt Nam và 
nhiều khả năng bỏ sót nhiều vi phạm không 
được hoặc chưa được đưa tin, phản ánh. 
Đơn cử, riêng Trung tâm Giáo dục Thiên 
nhiên (ENV) cho biết trong năm 2019, đơn 
vị này tiếp nhận 1.777 thông báo vi phạm về 
ĐVHD qua Đường dây nóng 1800-1522, cao 
hơn nhiều so với các năm trước (ENV, 2020). 
Đặc biệt, tình trạng quảng cáo, rao bán các 
sản phẩm ĐVHD trên Internet rất đáng báo 
động. Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV ghi nhận 
tới hơn 2.400 trường hợp quảng cáo ĐVHD 
trên Facebook, YouTube, Zalo, Tik tok cùng 
các trang mạng điện tử khác trong năm 
2019 và con số này không có dấu hiệu giảm 
trong năm 2020 (Thu Trang, 2020). Đáng 
chú ý là con số vụ vi phạm về ĐVHD trong 
năm 2020 được ghi nhận từ đường dây nóng 
ENV thậm chí cao gần gấp đôi năm 2019 với 
2.907 vụ, trong đó có 98 vụ buôn bán, vận 
chuyển động vật trái phép (Hoàng Phan, 
2021).

Đặc biệt, tình trạng quảng cáo, 
rao bán các sản phẩm ĐVHD 
trên Internet rất đáng báo động. 
Phòng Bảo vệ ĐVHD của ENV 
ghi nhận tới hơn 2.400 trường 
hợp quảng cáo ĐVHD trên 
Facebook, YouTube, Zalo, Tik 
tok cùng các trang mạng điện 
tử khác năm trong 2019 và con 
số này không có dấu hiệu giảm 
trong năm 2020 (Thu Trang, 
2020).

23Trung tâm Con người và Thiên nhiên | PanNature



THẢO LUẬN

Kết quả điều tra thực địa và khảo sát số 
liệu cho thấy tình hình buôn bán ĐVHD ở Việt 
Nam vẫn còn phức tạp, bất chấp quyết tâm 
của lãnh đạo Chính phủ và nỗ lực của các tổ 
chức bảo tồn. Khi dịch Covid-19 bùng phát, 
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 
số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách 
quản lý ĐVHD, trong đó yêu cầu dừng nhập 
khẩu ĐVHD cho đến khi có chỉ đạo mới và kiên 
quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua 
bán ĐVHD trái pháp luật. Tuy nhiên, các bằng 
chứng thực tế chỉ ra rằng ĐVHD vẫn được 
buôn bán công khai và lén lút, nhỏ lẻ và có tổ 
chức trước sự bất lực hoặc thờ ơ của cơ quan 
chức năng. 

Ở đa số các địa phương được khảo sát, các 
cơ quan chức năng chưa sát sao với nhiệm 
vụ rà soát, quản lý hoạt động nuôi nhốt ĐVHD 
và buôn bán ĐVHD. Điều này không khó để đi 
đến kết luận vì trong khi các nhà báo dễ dàng 
tiếp cận, ghi hình, chụp ảnh hoạt động buôn 
bán ĐVHD thì ở nhiều địa phương, lực lượng 
chức năng vẫn cho rằng hoạt động này khó 
phát hiện hoặc không có nguồn lực để xử lý. 
Hoạt động quảng cáo, giao dịch ĐVHD được 
công khai trên các trang mạng xã hội cũng ít 
được quan tâm truy quét, chưa kể rất nhiều 
vụ nhận được báo cáo, tố giác nhưng không 
được tiếp nhận xử lý. Trong số 4 vụ điều tra, xử 
lý vi phạm được đề cập sau các chuyến khảo 

sát hiện trường thì có đến 2 vụ buộc phải có 
sự chỉ đạo và vào cuộc từ các cơ quan cấp 
Trung ương (Cục Kiểm lâm và Cục Cảnh sát 
Phòng chống tội phạm về môi trường). Điều 
này cho thấy việc kiểm soát, điều tra, xử lý 
các vi phạm về ĐVHD ở các địa phương cần 
đòi hỏi hơn nữa quyết tâm của lãnh đạo địa 
phương trong chỉ đạo, đốc thúc, giám sát 
liên ngành cũng như tính trách nhiệm của 
bộ phận thực thi pháp luật. 

Riêng về vấn đề buôn lậu ngà voi, trong 
số 3 vụ thu giữ tang vật được đề cập thì có 2 
vụ mà khối lượng tịch thu ban đầu ở một cơ 
sở buôn bán là 6 kg và 3 kg. Tuy nhiên, sau 
khi giám định, số lượng được xác nhận là 
ngà voi thật đều dưới 2 kg, lần lượt là 0,76 kg 
và 1,7 kg, dù trước đó người bán khẳng định 
và dùng mọi cách chứng minh với nhà báo 
nhập vai rằng hàng của mình là ngà thật. 
Theo quy định tại Điều 244 Bộ luật Hình sự 
sửa đổi 2017 thì buôn bán ngà voi từ 2 kg 
ngà voi trở lên có thể bị xem xét xử lý hình 
sự. Điều này nảy sinh nghi vấn liệu có tiêu 
cực hay không trong quá trình giám định, 
xử lý vi phạm về buôn bán ngà voi? Có hay 
không sự cấu kết, xuê xoa vụ lợi của chính 
những người thực thi pháp luật để đổi lại 
một hình thức xử lý “giơ cao đánh khẽ” cho 
các đối tượng vi phạm?  

Rùa bị bày bán công khai tại chợ Thạnh Hóa, Long An (Ảnh: PanNature)
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Bên cạnh việc buông lỏng quản lý thì 
một trong những khó khăn ở cấp cơ sở hiện 
nay là khó nhận diện đâu là động vật bị cấm 
săn bắn, buôn bán, vận chuyển, sử dụng và 
đâu là động vật được phép khai thác, buôn 
bán. Mặc dù Nghị định 06/2019/NĐ-CP và 
Nghị định số 160/2013/NĐ-CP đã liệt kê 
danh mục các loài thực vật rừng, động vật 
rừng nguy cấp, quý, hiếm và loài nguy cấp, 
quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, tuy nhiên, 
các cơ quan chức năng và cán bộ kiểm lâm 
nhiều địa phương thừa nhận không đủ năng 
lực để nhận diện tình trạng và mức độ bảo 
vệ các loài, do đó gặp khó khăn trong việc 
thanh, kiểm tra và giám sát, quản lý hoạt 
động buôn bán ĐVHD. 

Cuối cùng, các khảo sát trang trại, cơ 
sở gây nuôi ĐVHD cho thấy hoạt động này 
chưa được quan tâm đúng mức, cả về vấn 
đề quản lý nuôi nhốt và đảm bảo điều kiện 
chuồng trại, vệ sinh, thú y. Việc nuôi ĐVHD 
tại một số địa phương dường như không 
khác nuôi động vật thông thường. Quan sát 
này đặc biệt đáng quan ngại khi đặt trong 
bối cảnh các nghiên cứu khoa học đã chứng 
minh rằng các dịch bệnh như SARS, dịch 
tả lợn châu Phi (ASF), Hội chứng hô hấp 
Trung Đông (MERS-CoV) và gần đây nhất là 
COVID-19 có nguồn gốc từ ĐVHD. Việc cho 
phép gây nuôi động vật hoang dã nhưng 
thiếu kiểm soát và quản lý chặt chẽ có thể 
gây ra những nguy cơ đối với sức khỏe của 
con người và ĐVHD trong tự nhiên. Chưa kể, 
các chuyến điều tra trong năm 2018 của 
PanNature đã cho thấy tình trạng ĐVHD bị 
“rửa” qua các trang trại gây nuôi này để trở 
thành động vật nuôi và được vận chuyển, 
buôn bán hợp pháp. 

Việc kiểm soát, điều tra, xử 
lý các vi phạm về ĐVHD ở 
các địa phương cần đòi hỏi 
hơn nữa quyết tâm của lãnh 
đạo địa phương trong chỉ 
đạo, đốc thúc, giám sát liên 
ngành cũng như tính trách 
nhiệm của bộ phận thực thi 
pháp luật. 

Động vật hoang dã 
bị buôn bán tại chợ 
Thạnh Hóa, Long An 
(Ảnh: PanNature)
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TẠM KẾT 

Nhiều bằng chứng nghiên cứu và thực 
tế cho thấy vấn nạn buôn lậu ĐVHD tại 
Việt Nam đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm 
trọng đối với các hệ sinh thái tự nhiên và 
tác động tiêu cực lên mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững. Việc Việt Nam trở 
thành một trong những điểm nóng về trung 
chuyển, buôn lậu và tiêu thụ ĐVHD không 
chỉ khiến tài nguyên quốc gia suy giảm mà 
còn tăng nguy cơ phát sinh các đại dịch có 
nguồn gốc từ động vật, vi phạm các cam kết 
và công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết 
và ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trên 
trường quốc tế. 

Nhằm thúc đẩy phòng chống buôn bán 
ĐVHD bất hợp pháp và tăng cường quản lý 
hoạt động gây nuôi ĐVHD trên phạm vi cả 
nước, hạn chế nguy cơ bùng phát các dịch 
bệnh có nguồn gốc từ động vật, các cơ quan 
chức năng nên ưu tiên rà soát và đóng cửa 
toàn bộ các chợ, địa điểm buôn bán ĐVHD 
bất hợp pháp, quy định rõ trách nhiệm của 
chính quyền địa phương các cấp khi để xảy 
ra vi phạm về buôn bán, tiêu thụ ĐVHD bất 
hợp pháp trên địa bàn. Cần thúc đẩy tập 
huấn và truyền thông tại cấp cơ sở để người 
dân có thể phát giác các hành vi vi phạm 
pháp luật và hỗ trợ cơ quan chức năng giám 
sát, quản lý, xử lý vi phạm về buôn bán 
ĐVHD. 

Theo thông tin từ các chuyến khảo sát 
hiện trường của Nhóm công tác cho thấy 
nguồn gốc chủ yếu của các loài ĐVHD đang 
bị bày bán tại nhiều khu chợ hiện nay một 
phần được săn bắt tại các khu bảo tồn/vườn 
quốc gia lân cận, một phần được nhập lậu 
từ các quốc gia trong khu vực. Các mặt 
hàng này sau đó được đưa vào các trang 
trại nuôi nhốt ĐVHD tại Việt Nam bằng 
nhiều hình thức khác nhau nhằm hợp pháp 
hóa nguồn hàng trước khi đưa ra thị trường 
tiêu thụ. Việc “rửa” ĐVHD thông qua hình 
thức này diễn ra khá phổ biến tại một số địa 
phương có địa điểm tiêu thụ ĐVHD tiếp giáp 

Nhiều bằng chứng nghiên cứu và 
thực tế cho thấy vấn nạn buôn lậu 
ĐVHD tại Việt Nam đang gây ra 
nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với 
các hệ sinh thái tự nhiên và tác 
động tiêu cực lên mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bẫy động vật bị thu giữ tại Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An (Ảnh: PanNature)
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khu vực biên giới như An Giang, Long An, 
Đồng Tháp. Do đó, cần đặc biệt thắt chặt 
việc quản lý hoạt động nuôi nhốt ĐVHD 
vì mục đích thương mại kết hợp với việc 
nghiên cứu, đánh giá và lập danh mục các 
loài được phép gây nuôi. 

Đặc biệt, cần có cơ chế chia sẻ và 
cập nhật định kỳ hệ thống dữ liệu 
này nhằm giúp mọi người dân có 
thể tham gia giám sát hoạt động 
quản lý, xử lý vi phạm.

Bên cạnh mối nguy tuồn, “rửa” ĐVHD, 
nhiều trang trại cũng ít hoặc không chú 
trọng đảm bảo điều kiện chuồng trại và 
an toàn vệ sinh, vấn đề ứng phó và phòng 
chống dịch bệnh khá sơ sài, chủ quan. Do 
đó, cần xây dựng quy trình, kỹ thuật nuôi 
nhốt đối với từng nhóm loài và giám sát chặt 
công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh 
tại các trang trại. 

Song song với các biện pháp về việc 
tăng cường quản lý, giám sát hoạt động 
buôn bán, nuôi nhốt ĐVHD, việc thiết lập 
hệ thống cơ sở dữ liệu chung về vi phạm 
liên quan đến ĐVHD cũng rất quan trọng. 
Đặc biệt, cần có cơ chế chia sẻ và cập nhật 
định kỳ hệ thống dữ liệu này nhằm giúp mọi 
người dân có thể tham gia giám sát hoạt 
động quản lý, xử lý vi phạm.

Cuối cùng, cần thúc đẩy kiểm soát hoạt 
động quảng cáo, giao bán sản phẩm ĐVHD 
bất hợp pháp trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và nền tảng thương mại điện 
tử; truyền thông nâng cao nhận thức cho 
người dân về rủi ro của việc tiêu thụ ĐVHD 
bất hợp pháp; khuyến khích cơ quan báo 
chí đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống 
buôn bán ĐVHD bất hợp pháp, tăng cường 
thông tin về vi phạm buôn bán ĐVHD và 
không cổ súy các món ăn hay phương thuốc 
có nguồn gốc từ ĐVHD. 

Nhiều loài rùa bị buôn bán trái phép 
tại chợ Thạnh Hóa, Long An 
(Ảnh: PanNature)

27Trung tâm Con người và Thiên nhiên | PanNature



Tê tê hiện là động vật có vú bị buôn bán 
nhiều nhất thế giới với số lượng vụ buôn 
lậu bị bắt giữ có nguồn gốc từ châu Phi và 
hướng đến các thị trường châu Á tăng gấp 
10 lần kể từ năm 2014 đến nay (Hoa Lan, 
2020). Từ năm 2014 đến 2018, có khoảng 
370.000 cá thể tê tê bị thu giữ trên phạm vi 
toàn cầu, trong đó nguồn gốc các cá thể bị 
thu giữ chủ yếu ở Tây Phi và Trung Phi. 

Đầu 2020, Mạng lưới giám sát hoạt 
động buôn bán động thực vật hoang dã 
(TRAFFIC) thống kê có khoảng 895.000 cá 
thể tê tê bị buôn bán trái phép trong giai 
đoạn từ năm 2000 đến 2019 tại Đông Nam 
Á. Trung bình 33 quốc gia và vùng lãnh thổ 
dính líu đến buôn lậu tê tê ở cấp độ quốc tế 
mỗi năm. Các tổ chức buôn lậu sử dụng hơn 
150 tuyến đường đặc biệt để vận chuyển tê 
tê trong thời gian từ 2010 đến 2015 và mỗi 
năm bổ sung thêm khoảng 27 tuyến mới. 
Báo cáo chỉ rõ 10 quốc gia liên quan nhiều 
nhất đến buôn lậu tê tê là Trung Quốc, Việt 
Nam, Malaysia, Hồng Kông, Thái Lan, Lào, 
Indonesia, Mỹ, Nigeria và Đức (Nhật Anh, 
2020e), trong đó Việt Nam và Trung Quốc là 
hai nước tiêu thụ tê tê lớn nhất.

Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng Tiên 
tiến (C4ADS) khẳng định 2019 là năm kỷ lục 
buôn lậu tê tê xét về cả về số lượng vảy bị 

tịch thu cũng như số vụ bắt giữ (Nhật Anh, 
2020d). Tại Việt Nam, năm 2019 cũng có 
hàng chục tấn vảy tê tê bị thu giữ tại các 
cảng biển, trong đó vụ thu giữ lớn nhất từ 
trước đến nay diễn ra tại cảng Hải Phòng 
hồi tháng 3/2019 với khối lượng lên tới hơn 
8 tấn vảy nhập từ Nigeria. Sở dĩ tê tê bị săn 
lùng dữ dội là do nhiều người cuồng tín 
vào việc sử dụng vảy tê tê để điều trị các 
bệnh như: ung thư, giải độc, tiêu viêm, hạ 
sốt, hen suyễn, tắc sữa. Ngoài ra, thịt tê tê 
cũng được coi là đặc sản ở một số khu vực. 
Trước sự gia tăng của nạn buôn lậu tê tê, Tổ 
chức Wildlife Justice Commission (WJC) đề 
xuất tội phạm buôn lậu tê tê cần phải được 
coi là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 
(BVR&MT, 2020).

Đầu 2020, dưới tác động của Covid-19, 
hoạt động buôn lậu tê tê giảm mạnh tại 
nhiều quốc gia do loài vật này được xem là 
“nghi phạm” hàng đầu trong việc lây truyền 
virus corona chủng mới sang người (Nhật 
Anh, 2020b). “Tê tê tuy không gây nguy 
hiểm cho con người trong sinh cảnh của 
chúng nhưng khi chúng bị buôn lậu, giết 
mổ và bán ở các chợ bất hợp pháp cùng các 
loài hoang dã khác thì nguy cơ lây truyền 
virus và các mầm bệnh khác sẽ tăng đáng 
kể”, Giám đốc điều hành UNODC Ghada 
Waly cảnh báo.

Trên thế giới hiện còn 8 loài tê tê, trong 
đó 4 loài phân bố ở châu Á và 4 loài ở châu 
Phi. Từ năm 2016, cả 8 loài đều được liệt 
kê trong Phụ lục I của Công ước quốc tế về 
buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng 
(CITES), đồng nghĩa với việc tất cả hình thức 
buôn bán tê tê đều bị cấm. Tại Việt Nam, 
hai loài tê tê gồm tê tê vàng và tê tê Java 
cũng đang được pháp luật bảo vệ ở mức cao 

PHỤ LỤC: HIỆN TRẠNG BUÔN LẬU MỘT SỐ LOÀI QUÝ HIẾM 

Tê tê

28 29Trung tâm Con người và Thiên nhiên | PanNature



nhất. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, 
tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá 
thể, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của từ 
một cá thể tê tê đều có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Tuy nhiên, do tỷ lệ sinh sản 
thấp, sự chuyên biệt về thức ăn và phải chịu 
áp lực lớn về săn bắt, buôn bán và mất vùng 
sinh sống nên các loài tê tê ở Việt Nam vẫn 
có nguy cơ tuyệt chủng cao. 

Năm 2020, dưới tác động của đại dịch 
Covid-19, Trung Quốc đã đóng cửa các 
trang trại gây nuôi ĐVHD, cấm buôn bán 
ĐVHD làm thực phẩm và loại vảy tê tê khỏi 
dược điển. Tuy nhiên, khảo sát của Cơ quan 
điều tra môi trường quốc tế (EIA) cho thấy 
vảy tê tê vẫn được liệt kê như một thành 
phần trong một số phương thuốc bí truyền 
của Trung Quốc. Thậm chí, có tới 221 công 
ty vẫn được cấp phép bán các sản phẩm có 
chứa vảy tê tê; 56 công ty quảng cáo trực 
tuyến các sản phẩm y học có chứa vảy tê tê; 
64 sản phẩm có liệt kê thành phần là vảy tê 
tê vẫn được quảng cáo trên trang web của 
nhà sản xuất; 6 sản phẩm được bán công 
khai trên các trang thương mại điện tử (EIA, 
2020). 

Để bảo vệ tê tê khỏi nguy cơ tuyệt chủng, 
nhiều quốc gia như Singapore, Nepal… đã 
xây dựng kế hoạch bảo tồn và ban hành các 
quy định về bảo vệ và nghiêm cấm việc bắt, 
giữ và buôn bán thương mại đối với nhóm 
động vật đang bị đe dọa tuyệt chủng này. 
Việt Nam cũng dự kiến đầu tư hơn 85 tỷ 
đồng cho công tác bảo tồn các loài tê tê 
theo “Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo 
tồn các loài tê tê ở Việt Nam giai đoạn 2020 
– 2030”. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn 
là chặn đứng nhu cầu tiêu dùng và buôn lậu 
tê tê tại khu vực châu Á và châu Phi.

Tê giác là một trong những loài hoang dã 
có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất hiện nay. 
Sự tồn tại của chúng đang bị đe dọa bởi nạn 
săn bắn và buôn lậu sừng tê để làm thuốc. 
Thế giới hiện có 5 loài tê giác, trong đó tê 
giác trắng và tê giác đen phân bố ở châu 
Phi, ba loài còn lại gồm tê giác Sumatra, tê 
giác Ấn Độ và tê giác Java phân bố ở châu Á. 
Tính đến năm 2019, thế giới chỉ còn khoảng 
27.300 cá thể tê giác trong tự nhiên, giảm 
1.700 cá thể so với năm 2017 (IRF, 2019).

Theo số liệu do Nam Phi công bố, từ năm 
2018 đến nay, tỷ lệ săn trộm tê giác đã giảm 
so với giai đoạn trước. Năm 2018 có 749 cá 
thể tê giác bị giết tại Nam Phi và năm 2019 
con số này là 594 cá thể, thấp hơn nhiều 
mức 4.420 cá thể tê giác bị giết trong giai 
đoạn 2014 – 2017. Tuy nhiên, hoạt động 
buôn lậu sừng tê tại các quốc gia vẫn rất 
sôi động. Hầu hết các cá thể tê giác bị giết 
nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sừng tại các 
quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Điều 
đáng ngại là với sự ủng hộ của một số quốc 
gia châu Phi, tại Hội nghị CITES CoP18, Nam 
Phi được phép tăng gần gấp đôi số lượng tê 
giác đen có thể bị giết làm chiến lợi phẩm 
sau khi biện hộ rằng số tiền thu được sẽ hỗ 
trợ bảo tồn các loài cực kỳ nguy cấp (Nhật 
Anh, 2019a). 

Tê giác
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Năm 2019 có nhiều tin buồn với tê giác khi 
có đến 15 cá thể bị sát hại tại Botswana trong 
hai tháng 10, 11 (Nhật Anh, 2019c) hay Nam 
Phi bắt giữ hàng trăm nghi phạm săn trộm tê 
giác; tê giác Sumatra tuyệt chủng ở Malaysia; 
Indonesia mất thêm một cá thể tê giác Java; cá 
thể tê giác già nhất thế giới chết tại Tanzania; 
cá thể tê giác trắng Bắc Phi đực cuối cùng chết 
tại Kenya. Năm 2020, dưới tác động bao trùm 
của Covid-19, hoạt động buôn lậu tê giác có 
phần chững lại nhưng nguy cơ với một số loài, 
đặc biệt là tê giác vẫn rất cao. 

Bên cạnh những mất mát về số lượng, năm 
2019 - 2020, thế giới cũng ghi nhận nỗ lực bảo 
tồn tê giác của nhiều tổ chức phi lợi nhuận và 
các nhóm nghiên cứu. Rất nhiều sáng kiến 
được đề xuất, thực hiện nhằm cứu tê giác trước 
nạn săn trộm như: tiêm hỗn hợp thuốc độc vào 
sừng tê giác; cưa bỏ sừng; chế tạo sừng giả từ 
lông ngựa; nhân giống; thụ tinh nhân tạo; bảo 
tồn chuyển vị; truy quét sản phẩm ĐVHD trên 
Internet; xác định DNA để điều tra tội phạm; 
hợp tác bảo tồn tê giác xuyên biên giới; tái hiện 
tê giác bằng kỹ thuật số; phát hành trái phiếu tê 
giác; thành lập các nhóm chống săn trộm; các 
chương trình nâng cao nhận thức về bảo tồn tê 
giác…

Việt Nam từng là ngôi nhà của một trong 
năm loài tê giác thế giới - tê giác Java hay tê 
giác một sừng (Rhinoceros sondaicus). Thế 
nhưng sự kiện cá thể tê giác Java cuối cùng bị 
bắn chết vào năm 2010 đã đánh dấu mốc tuyệt 
chủng phân loài này tại Việt Nam. Hiện Việt 
Nam được xem là điểm trung chuyển và điểm 
đến số một thế giới về sừng tê giác cũng như 
các bộ phận của hổ, ngà voi, vảy tê tê (Vân Anh, 
2019). Thống kê cho thấy trong 5 năm (2013-
2017), các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt 
giữ 41 vụ với hơn 380 kg sừng tê giác bị tịch thu 

(WCS, 2017). Trong năm 2018 – 2019, không 
ít vụ buôn lậu tê giác bị phát hiện và bắt giữ. 
Đặc biệt, tháng 9/2020, Việt Nam xét xử sơ 
thẩm lại vụ án ông trùm buôn lậu sừng tê 
giác xuyên quốc gia Nguyễn Mậu Chiến và 
tuyên phạt đối tượng này 23 tháng tù giam, 
tăng nặng thêm 7 tháng tù so với bản án 
trước đó. Đáng chú ý là năm 2019 từng xảy 
ra trường hợp một bệnh nhân 22 tháng tuổi 
ở TP. HCM bị ngộ độc sừng tê giác sau khi 
được gia đình cho uống bột mài từ sừng tê 
với hy vọng điều trị hạ sốt. Đây là lời cảnh 
tỉnh cho những cá nhân cuồng tín vào tác 
dụng bị thổi phồng của sừng tê giác có thể 
chữa được các bệnh như chữa ung thư, giải 
độc, sốt cao, hôn mê.

Mỗi năm có ít nhất 20.000 cá thể voi 
châu Phi bị giết bất hợp pháp để lấy ngà 
nhằm phục vụ chủ yếu cho thị trường châu 
Á, trong đó ba quốc gia tiêu thụ ngà voi lớn 
nhất gồm Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan 
(UNODC, 2016). Cuối năm 2019, đầu năm 
2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến 
nhu cầu tiêu dùng ngà voi tại các quốc gia 
giảm (Nhật Anh, 2020a), bao gồm cả thị 
trường Trung Quốc, tuy nhiên, dữ liệu thu 
giữ ngà voi và sừng tê giác lậu cho thấy 2019 
vẫn là năm kỷ lục về buôn lậu hai nhóm sản 
phẩm này. Thậm chí, theo điều tra kéo dài 

Voi
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gần một năm của Ủy ban Công lý ĐVHD (WJC), 
các mạng lưới tội phạm đang có xu hướng dịch 
chuyển từ các quốc gia tăng cường thực thi 
pháp luật như Trung Quốc và Việt Nam sang 
các nước dễ bị tổn thương hơn, ít nguồn lực hơn 
như Campuchia (WJC, 2020). Nhiều bằng chứng 
được thu thập cho thấy Campuchia đang trở 
thành một trung tâm chạm khắc và sản xuất các 
mặt hàng ngà voi nhắm vào khách hàng Trung 
Quốc chứ không chỉ dừng ở một thị trường bán 
lẻ thông thường. Bên cạnh đó, WJC cũng phát 
hiện giá ngà voi thô có xu hướng giảm vì đại 
dịch nhưng sự sụt giảm này lại hối thúc các tổ 
chức tội phạm chuyển sang buôn lậu ngà chế 
tác thay vì ngà thô để dễ bề vận chuyển (Nhật 
Anh, 2020c). Về phương thức chuyển hàng, 
ngày càng nhiều nhóm tội phạm sử dụng tuyến 
buôn lậu đường biển thay vì hàng không, trong 
đó ngà voi thường được ngụy trang trong các 
hộp giả gỗ.

Việt Nam ngoài việc là thị trường cuối và là 
quốc gia tiêu thụ còn là quốc gia trung chuyển 
ngà voi và các sản phẩm ĐVHD khác từ châu 
Phi sang các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. 
Ước tính trong vòng 10 năm qua, khối lượng ngà 
voi nhập vào Việt Nam vượt trên 76 tấn, tương 
đương hơn 11.500 cá thể voi bị sát hại (Phạm 
Thùy, 2020). Chỉ tính từ đầu năm 2010 đến cuối 
năm 2018, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên 
(ENV) ghi nhận khoảng 150 vụ việc vi phạm về 
ngà voi với tổng khối lượng ngà bị thu giữ lên 
đến hơn 53 tấn (Hùng Võ - Văn Hoàng, 2019). 
Tính riêng trong năm 2019, cơ quan chức năng 
đã bắt giữ 3 vụ buôn lậu ngà lớn với trên 21 tấn 
ngà bị tịch thu, tương ứng hàng ngàn cá thể voi 
bị giết. 

Dù là mặt hàng cấm nhưng ngà voi được bày 
bán khá công khai tại các tiệm vàng, cửa hàng 
lưu niệm, trung tâm thương mại, trung tâm du 

lịch. Nghiên cứu xuất bản năm 2016 của Tổ 
chức Save the Elephants cho thấy trong 49 
cửa hàng họ khảo sát tại Buôn Ma Thuột 
(Đắk Lắk) có tới 24 cửa hàng bày bán ngà và 
các sản phẩm từ voi với tổng số 1.965 mặt 
hàng, tại Buôn Đôn (Đắk Lắk) có 16/23 cửa 
hàng bày bán 703 món đồ lưu niệm bằng 
ngà hoặc được làm từ các bộ phận khác của 
voi (Vigne & Martin, 2016). Năm 2017, khảo 
sát của Traffic cũng chỉ ra “các cửa hàng 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột 
và Bản Đôn có số lượng mặt hàng bày bán 
cao nhất, có nơi bày bán hơn 150 sản phẩm 
được làm từ ngà voi. Hai khu vực Bản Đôn 
và Lắk tuy có số cửa hàng bán ngà voi ít hơn 
nhưng nguồn cung ứng lại khá lớn” (Nguyen 
et al., 2018). 

Đáng chú ý là các nhóm đối tượng ngày 
càng sử dụng các nền tảng trực tuyến để 
quảng cáo, giao bán ngà voi. Chỉ cần gõ 
cụm từ “mua bán ngà voi” sẽ cho ra hàng 
triệu kết quả chỉ trong 1/3 giây. Khảo sát của 
Tổ chức WildAct cho thấy từ giữa năm 2015 
đến đầu 2016 đã có gần 21.000 sản phẩm 
từ voi bao gồm ngà và lông đuôi voi bị rao 
bán trên mạng xã hội (Nhật Anh, 2020c). 
TRAFFIC mới đây cũng công bố báo cáo 
cảnh báo có hàng ngàn mặt hàng ngà voi 
được giao dịch mỗi tháng trên các phương 
tiện truyền thông xã hội ở Indonesia, Thái 
Lan và Việt Nam từ 2016 – 2019, trong đó, 
Việt Nam có tỷ lệ mặt hàng ngà voi được 
giao bán lớn nhất (Indraswari et al., 2020). 

Nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu ngà 
voi, Việt Nam đã thắt chặt hơn các quy định 
về xử lý vi phạm liên quan đến tàng trữ, vận 
chuyển, buôn bán ngà trái phép. Theo đó, 
Bộ luật Hình sự hợp nhất năm 2017 quy định 
hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái 
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phép ngà voi có khối lượng từ 2 kg trở lên có thể 
bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuối 
năm 2016, Việt Nam cũng tiêu hủy 2 tấn ngà 
voi cùng 70 kg sừng tê giác. Ước tính hiện còn 
hàng chục tấn ngà voi, sừng tê giác bị thu giữ 
trong các vụ án chưa được tiêu hủy. Trung tâm 
Giáo dục và Thiên nhiên (ENV) kiến nghị các cơ 
quan quản lý nên tổ chức tiêu hủy thường niên 
đối với ngà voi, sừng tê giác và tang vật bị tịch 
thu nhằm góp phần ngăn chặn tội phạm ĐVHD 
và giảm tình trạng quá tải trong các kho dự trữ 
nhà nước. 

2011). Sự suy giảm này bắt nguồn chủ yếu 
từ nạn săn bắn trái phép, buôn lậu hổ và 
tình trạng mất sinh cảnh sống, suy giảm 
con mồi. Khảo sát của Traffic cho thấy từ 
năm 2000 - 2018, lực lượng chức năng 
đã thu giữ 2.359 cá thể hổ trong 1.142 vụ 
vi phạm tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ 
(Ramacandra Wong & Krishnasamy, 2019). 
Trong đó, 95% vụ bắt giữ được ghi nhận ở 
các quốc gia là nơi cư trú của hổ. Ấn Độ - 
quốc gia sở hữu quần thể hổ hoang dã lớn 
nhất thế giới là nơi có tổng số vụ bắt giữ cao 
nhất và số lượng hổ bị thu giữ nhiều nhất, 
chiếm 40,5% tổng số vụ và 26,5% tổng số hổ 
(Karmakar, 2019). Đặc biệt, da và xương hổ 
là hai bộ phận bị buôn lậu nhiều nhất. 

Về số lượng hổ nuôi nhốt trong các trang 
trại, thế giới có khoảng 12.000 cá thể, trong 
đó có 6.057 cá thể được nuôi ở Trung Quốc. 
Điều đáng nói là không ít cơ sở trong số này 
dính líu với các mạng lưới buôn lậu (UNODC, 
2020). Nghiên cứu của Traffic cho thấy có 
đến 58% số hổ bị bắt giữ ở Thái Lan và 30% 
ở Việt Nam được xác định có nguồn gốc từ 
các cơ sở nuôi nhốt, trong đó tỷ lệ lớn nhất 
đến từ một vụ bắt giữ 187 cá thể hổ tại đền 
Hổ ở Thái Lan vào năm 2016 (Karmakar, 
2019). Gần gây, do tác động của Covid-19 
nên hoạt động buôn lậu hổ cầm chừng hơn, 
tuy nhiên, UNODC cảnh báo giới buôn lậu 
ngày càng có xu hướng dùng các bộ phận 
cơ thể sư tử, báo đốm và báo hoa mai để 
thay thế hổ. Sự gia tăng các vụ thu giữ sản 
phẩm từ hổ, thường bao gồm xương để 
nấu rượu hoặc cao hổ ở Trung Quốc và Việt 
Nam đã thúc đẩy các nhóm buôn lậu dần 
chuyển sang nguồn cung ứng các bộ phận 
từ những loài mèo lớn khác như báo gấm, 
báo tuyết và báo đốm. 

Hổ
Thời gian cho hổ hoang dã đang cạn dần. Số 

lượng các cá thể mèo lớn đã giảm trên 96% sau 
một thế kỷ, hiện chỉ còn trên 3.900 cá thể trong 
tự nhiên (Ramacandra Wong & Krishnasamy, 
2019) so với 100.000 cá thể cách đây một thế 
kỷ. Trừ Ấn Độ hiện là nơi sinh sống của trên 
2.900 cá thể, còn lại 12 quốc gia châu Á đều 
trong tình trạng đáng báo động vì suy giảm hổ. 
Đặc biệt, 5 quốc gia mấp mé bờ vực tuyệt chủng 
hổ gồm Campuchia (0 cá thể), Lào (2 cá thể), 
Myanmar (không có số liệu), Việt Nam (<5 cá 
thể) và Trung Quốc (> 7 cá thể) (WWF, 2016). 
Theo một nghiên cứu công bố cuối 2019 thì hổ 
đã tuyệt chủng ở Lào (WWF, 2019). 

Không chỉ giảm 96% số lượng quần thể, sinh 
cảnh của hổ cũng bị thu hẹp 93% (Hồng Vân, 
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Thế giới có 9 phân loài hổ thì 3 phân loài đã 
bị tuyệt chủng gồm hổ Java, hổ Bali và hổ Caspi; 
phân loài hổ Hoa Nam gần như tuyệt chủng 
trong tự nhiên; 5 phân loài còn lại là hổ Bengal, 
hổ Đông Dương, hổ Sumatra, hổ Siberi và hổ 
Mã Lai. Việt Nam nằm trong vùng phân bố của 
loài hổ Đông Dương nhưng 5 năm trở lại đây, 
các báo cáo điều tra về đa dạng sinh học đều 
không ghi nhận hổ trong tự nhiên. Nhiều dự báo 
cho rằng sau tê giác, hổ sẽ là loài thú lớn tiếp 
theo của Việt Nam bị đưa vào danh sách tuyệt 
chủng trong tự nhiên (Thu Trang, 2019). Từ 
năm 2010, Việt Nam đã tham gia chương trình 
bảo tồn hổ toàn cầu và năm 2014 đã phê duyệt 
Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 
2014 – 2022, tuy nhiên, nguồn lực thực hiện còn 
rất hạn chế, chưa kể nhu cầu sử dụng các bộ 
phận từ hổ vẫn gia tăng và hoạt động buôn lậu 
hổ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. 

tuyệt chủng, bao gồm rùa Hoàn Kiếm và rùa 
Trung bộ của Việt Nam (ENN, 2010). 

Rùa phân bố khắp các châu lục nhưng 
châu Á là nơi có tới 17/25 loài thuộc nhóm bị 
đe dọa cao nhất thế giới. Trung Quốc và Ấn 
Độ là hai thị trường trọng điểm về buôn lậu 
rùa. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia tiêu 
thụ rùa lớn nhất thế giới với tổng giá trị 750 
triệu USD/năm với hơn 300 triệu cá thể rùa 
bị buôn bán hàng năm. Tại Ấn Độ, thống kê 
từ 2009 - 2019 cho thấy có ít nhất 111.310 
cá thể rùa nước ngọt hoang dã bị buôn lậu 
(Nhật Anh, 2019b). Riêng tại Việt Nam, gần 
1/3 trong số hơn 26.000 bộ phận ĐVHD bị tịch 
thu từ năm 2013 đến 2017 là rùa (WCS, 2017). 

Việt Nam có khoảng 32 loài và phân loài 
rùa thì có đến 30 loài và phân loài đang đối 
mặt với nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên. 
Từ năm 2011, Liên minh Bảo tồn Rùa đã đưa 
3 loài rùa Việt Nam là Giải sin-hoe hay Rùa 
Hoàn Kiếm, Rùa hộp ba vạch và Rùa Trung 
Bộ vào danh sách 25 loài rùa cạn và rùa nước 
ngọt nguy cấp nhất trong tổng số 331 loài rùa 
của thế giới (Nguyễn Hằng, 2019). Tại Hội 
nghị CITES (CoP18) được tổ chức tại Geneva 
tháng 8/2019, Việt Nam cũng đề xuất đưa ba 
loài rùa đặc hữu, nguy cấp phân bố tại Việt 
Nam từ Phụ lục II lên Phụ lục I gồm Rùa hộp 
Việt Nam (Coura picturata), Rùa Trung Bộ 
(Mauremys annamensis), Rùa hộp bua-rê 
(Coura bourreti) và đề xuất này nhận được 
đồng thuận cao từ các nước thành viên. 
Năm 2019, Chương trình bảo tồn các loài 
rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 cũng đã được phê 
duyệt. Tuy nhiên, chặng đường bảo tồn rùa 
vẫn rất chông gai do thiếu nguồn lực và nạn 
buôn lậu hoành hành không ngớt.

Rùa nước ngọt
Từ nhiều thập kỷ trước, rùa đã bị buôn bán 

trái phép với số lượng lớn, đặc biệt là các loài 
rùa cạn và rùa nước ngọt. Từ trứng, con non 
tới cá thể trưởng thành cùng các bộ phận cơ 
thể - tất cả đều bị khai thác và buôn lậu nhằm 
phục vụ nhu cầu về thực phẩm, làm thuốc và 
vật nuôi. Từ năm 2010, Tổ chức Bảo tồn quốc tế 
(CI) đã cảnh báo có hơn 1/3 trong tổng số 280 
loài rùa nước ngọt trên thế giới có nguy cơ bị 
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