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I. Giới thiệu về Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

1. Giảm thiểu nhu

cầu tiêu thụ ĐVHD

Các lĩnh vực trọng tâm mang tính chiến lược

2. Tăng cường thực thi

pháp luật về ĐVHD

3. Tăng cường thể chế, 

chính sách bảo vệ ĐVHD



II. Tình hình buôn bán hổ trái 

phép tại Việt Nam



Số vụ vi phạm về hổ trong giai đoạn 2016 – 2020
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV
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II. Tình hình buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam



Tình hình xử lý các vụ án về hổ trong giai đoạn 2016 – 2020
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV
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II. Tình hình buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam



Một số bản án nghiêm khắc (Từ năm 2016 – 2020) 
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV

Tòa án xét 

xử

Ngày xét 

xử
Đối tượng Hình phạt Hành vi vi phạm

TAND thành 

phố Hạ Long
14/9/2018

Hoàng Đình Quân

(Yên Thành, Nghệ

An)

10 năm tù

Vận chuyển trái phép 05 cá thể hổ con đông lạnh, một

bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của hổ và

nhiều sản phẩm khác của hổ cũng như của các loài

ĐVHD khác từ tỉnh Nghệ An về tỉnh Quảng Ninh

TAND thành

phố Hà Nội
15/1/2020

Nguyễn Hữu Huệ

(Diễn Châu, Nghệ

An)

6 năm tù Vận chuyển trái phép 07 cá thể hổ con đông lạnh

TAND huyện 

Minh Hóa 

(Quảng Bình)

13/11/2018 Nguyễn Bá Thìn 5 năm tù
Vận chuyển trái phép nhiều sản phẩm ĐVHD trong

đó có nanh móng hổ từ Lào về Việt Nam

TAND tỉnh 

Bình Dương
8/7/2020 Nguyễn Bá Lâm 4 năm tù

Vận chuyển trái phép 01 tiêu bản đầu hổ và tàng trữ

trái phép nhiều sản phẩm, bộ phận khác của hổ

II. Tình hình buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam



Vụ án điển hình – Nguyễn Hữu Huệ và đồng phạm vận chuyển trái phép 7 cá thể hổ con đông lạnh
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV

II. Tình hình buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam

• Nguyễn Hữu Huệ được biết đến là một trong các

“ông trùm” về hổ tại Nghệ An. Nhiều nguồn tin cho

thấy Huệ có đầu tư vào cơ sở nuôi nhốt hổ tại Lào

• 1/2017: Cơ quan chức năng phát hiện 2 cá thể hổ

đông lạnh trang trại nuôi bò của nhà ông Huệ -> Phạt

hành chính cháu Huệ 100 triệu đồng;

• 7/2019: Huệ và 2 đồng phạm bị bắt tại Hà Nội với

tang vật 7 cá thể hổ con đông lạnh. Cơ quan chức

năng không khám được nhà Huệ tại Diễn Châu.

• 1/2020: Huệ bị kết án 6 năm tù, mỗi đồng phạm lĩnh

án 5 năm tù.



Đánh giá của ENV về tình hình buôn bán hổ trái phép tại Việt Nam

II. Tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép tại Việt Nam

• Trong hầu hết các vụ án có tang vật là hổ phát hiện tại các địa phương,

hổ thường được khai báo có nguồn gốc từ Nghệ An;

• Đã có những bản án nghiêm khắc với các tội phạm về hổ, đặc biệt từ

thời điểm Bộ luật Hình sự có hiệu lực;

• Các hoạt động buôn bán, tiêu thụ hổ và các sản phẩm từ hổ vẫn diễn

biến phức tạp tại Việt Nam và không có dấu hiệu “giảm nhiệt” qua các

năm, đặc biệt phổ biến là hoạt động quảng cáo buôn bán các sản phẩm

từ hổ trên Internet

• Hoạt động buôn bán hổ trái phép chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu thụ

trong nước.

• Cần tập trung đầu tư thời gian, nguồn lực xử lý các đối tượng cầm đầu

chuyên buôn bán, vận chuyển hổ trái phép



III. Tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ 

trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An



Tình hình xử lý các vụ án về hổ tại Nghệ An từ năm 2016 – 2020
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV

III. Tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Số vụ việc 0 2 2 1 2 3

Số đối tượng có liên

quan
0 2 3 1 2 6

Số vụ án được đưa ra 

xét xử
0 0 1 1 2 0

Số vụ án áp dụng

hình phạt tù
0 0 0 1 0 0

Số bị cáo bị áp dụng

hình phạt tù
0 0 0 1 0 0



Các bản án về hổ đã được xét xử trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Từ năm 2016 – năm 2020)
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV

Tòa án xét 

xử

Ngày xét 

xử
Đối tượng Địa chỉ Hình phạt Hành vi vi phạm

TAND thị xã

Hoàng Mai
24/3/2015

Nguyễn

Văn Lập

Xóm 8, Quỳnh 

Hồng, Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

1 năm tù Vận chuyển trái phép 01 cá thể hổ đông lạnh

TAND 

huyện Thanh 

Chương

20/7/2015

Nguyễn

Thị

Nhượng

Xã Thanh Văn, 

huyện Thanh 

Chương tỉnh 

Nghệ An

3 năm tù nhưng

được hưởng án

treo

Vận chuyển trái phép 01 cá thể hổ đông lạnh

TAND tỉnh

Nghệ An
22/8/2019

Bùi Văn

Hiếu

Xóm 8 xã Quỳnh 

Thanh, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh 

Nghệ An

1 năm 6 tháng

tù nhưng được

hưởng án treo

Vận chuyển trái phép 05 cá thể hổ con đông

lạnh

TAND tỉnh

Nghệ An
22/8/2019

Nguyễn

Văn Chính

Huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

1 năm 6 tháng

tù nhưng được

hưởng án treo

Vận chuyển trái phép 05 cá thể hổ con đông

lạnh

III. Tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An



Các bản án về hổ đã được xét xử trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Từ năm 2016 – năm 2020)
Nguồn: Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV

Tòa án xét 

xử

Ngày xét 

xử
Đối tượng Địa chỉ Hình phạt Hành vi vi phạm

TAND 

huyện Thái

Hòa

30/11/2019
Lô Văn

Tuấn

Khối 3, thị trấn 

Kim Sơn, huyện 

Quế Phong, tỉnh

Nghệ An

3 năm tù nhưng

được hưởng án

treo

Vận chuyển, buôn bán trái phép 02 cá thể hổ

con đông lạnh

TAND 

huyện Quỳnh

Lưu

30/11/2020
Bùi Văn

Hương

Thôn 7, xã 

Quỳnh Giang, 

huyện Quỳnh 

Lưu, tỉnh Nghệ 

An

2 năm 6 tháng

tù nhưng được

hưởng án treo

Vận chuyển trái phép 02 cá thể hổ con đông

lạnh

TAND 

huyện Diễn

Châu

05/2/2021
Cao Xuân

Lượng

Xóm 6, xã Diễn

Tháp, huyện

Diễn Châu, tỉnh

Nghê An

2 năm tù nhưng

được hưởng án

treo

Nuôi nhốt trái phép 02 cá thể hổ

III. Tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An



Đánh giá của ENV về tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An

III. Tình hình buôn bán, nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn tỉnh Nghệ An

• Theo nhiều nguồn tin, có hàng trăm cá thể hổ hiện vẫn đang bị nuôi nhốt trái phép trong hầm tại nhiều hộ dân

trên địa bàn các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Yên Thành. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm tại

Nghệ An và lần đầu tiên được phản ánh vào năm 2012;

• Hổ con thường có nguồn gốc từ các cơ sở gây nuôi tại Lào và được các đầu nậu thu mua đưa về nuôi nhốt

tại Nghệ An đến khi đạt độ tuổi trưởng thành trước khi đưa đi tiêu thụ khắp cả nước;

• Tất cả các cá thể hổ nuôi nhốt đều không có giá trị bảo tồn, việc cứu hộ và nuôi nhốt là vô cùng tốn kém và

chỉ nhằm mục đích nhân đạo.

• Các đối tượng nuôi nhốt hổ tại Nghệ An thường là giáo dân, gây khó khăn nhất định cho việc bắt giữ. Sau bắt

giữ, việc xử lý các đối tượng vi phạm còn chưa thực sự nghiêm khắc vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

• Trong thời gian vừa qua, Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết

liệt, dẫn đến các hoạt động phát hiện, bắt giữ hổ bị vận chuyển, nuôi nhốt thời gian gần đây.

• Tuy nhiên, chỉ một vài vụ bắt giữ là chưa đủ, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần lấy đây là động lực để

triệt để xử lý tình trạng nuôi nhốt, buôn bán hổ trái phép tại 3 huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu

trước khi tình trạng này trở nên không thể kiểm soát như hoạt động nuôi nhốt gấu trái phép đã từng diễn ra 

tại Việt Nam vào năm 2005.

• Cần sự hỗ trợ của các cơ quan thông tấn, báo chí để các cơ quan chức năng không “chùn bước” trong quá

trình thực thi pháp luật tại Nghệ An.



Trân trọng cảm ơn 

Quý vị đã lắng nghe!

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)

Đường dây nóng: 1800 1522

Email: env@fpt.vn

Website: www.thiennhien.org

mailto:env@fpt.vn

