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1. Các quy định về quản lý

(06 Luật liên quan)

❖Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14;

❖Luật Thủy sản số 18/2017/QH14;

❖Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

❖Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12;

❖Luật Thú y số 79/2015/QH13;

❖Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14.

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
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(07 Nghị định)

❖Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 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

❖Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu
chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh
mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

❖Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của
Chính phủ Sửa đổi Điều 7 Nghị định số
160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về
tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc
Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo
vệ

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
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❖Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Thủy sản;

❖Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 quy
định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi
trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
kế hoạch bảo vệ môi trường;

❖Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo
vệ môi trường;

❖Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020
hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN
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(05 Thông tư liên quan)
❖ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy

định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;

❖ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế
hoạch bảo vệ môi trường;

❖ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định
về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

❖ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định
về các biện pháp phòng, chống bệnh động vật thủy sản;

❖ Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016 hướng dẫn
mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh
học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc Danh mục
loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo
tồn đa dạng sinh học;
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2. Các quy định về xử lý vi phạm

(04 Luật)

❖Bộ luật hình sự đã sửa đổi bổ sung (quy định các tội
liên quan Đ234 Tội vi phạm quy định về bảo vệ động
vật hoang dã và Đ244 Tội vi phạm quy định về bảo vệ
động vật nguy cấp, quý, hiếm)

❖Bộ luật Tố tụng hình sự (Quy định về trình tự, thủ tục
tố tụng hình sự trong có có quy định liên quan đến xử lý
các tội về động vật hoang dã).

❖Luật Tổ chức cơ quan Điều tra hình sự.

❖Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung
bởi 03 Luật (Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Luật
Thủy sản số 18/2017/QH14 và Luật số 67/2020/QH14).
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(03 Nghị định)

❖Nghị định số 135/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực Lâm nghiệp;

❖Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

❖Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 155/2016/NĐ-CP.
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❖Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018
của HĐTP-TANDTC hướng dẫn áp dụng Điều 234 về
tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều
244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy
cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN



Company Logo

❖Loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ: chế độ
quản lý bảo vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định
160/2013/NĐ-CP và Nghị định số 64/2019/NĐ-CP.

❖Loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm: chế độ quản
lý bảo vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định
06/2019/NĐ-CP (nhóm IB, nhóm IIB);

❖Thuộc Phụ lục CITES: chế độ quản lý bảo vệ thực
hiện theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP (Phụ
lục I, II, III);

❖Động vật rừng thông thường (quản lý bảo vệ theo quy
định tại Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT);

❖Các loài ĐVHD thông thường khác (không phải ở
rừng): chưa có quy định quản lý.

VỀ PHÂN LOẠI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
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Hiện cả nước đang nuôi trên
200 loài động vật hoang dã với
trên 2.5 triệu cá thể và trên
20,000 cơ sở nuôi (tập chung
chủ yếu ở khu vực Nam Bộ và
Đồng bằng sông Hồng)

VỀ TÌNH HÌNH GÂY NUÔI
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VỀ TÌNH HÌNH GÂY NUÔI

CƠ SỞ BẢO 

TỒN ĐDSH

HÌNH THỨC 

NUÔI

➢ Nuôi sinh sản: nuôi giữ động vật hoang dã để sinh đẻ ra các thế

hệ kế tiếp trong môi trường có kiểm soát

➢ Nuôi sinh trưởng: nơi nuôi giữ con non, trứng của các loài động

vật hoang dã khai thác từ tự nhiên để nuôi lớn, cho ấp nở thành

các cá thể con trong môi trường có kiểm soát.

HÌNH THỨC NUÔI

MÔI 

TRƯỜNG 

CÓ KIỂM 

SOÁT

➢ Có sự quản lý của con người nhằm mục đích tạo ra những 
loài thuần chủng hoặc những con lai

➢ Đảm bảo ngăn ngừa sự xâm nhập hoặc phát tán của động vật, 
trứng, …. ra ngoài hoặc vào trong.

Là cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ, nhân giống
loài hoang dã đặc hữu, có giá trị; lưu giữ, bảo quản
nguồn gen và mẫu vật di truyền phục vụ mục đích
bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
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XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐVHD

Theo số liệu thống kê 05 năm gần
đây thì số vụ vi phạm về các loài
động vật vật hoang dã là 1.033 vụ,
giảm qua các năm (năm 2016 là 323
vụ, năm 2017 là 190 vụ, năm 2018 là
219 vụ, năm 2019 là 203, năm 2020
là 98 vụ).
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XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐVHD

Tại một số nơi vẫn có những diễn biến
phức tạp, thủ đoạn của đối tượng
ngày càng tinh vi để đối phó với lực
lượng chức năng; nhất là những địa
phương còn nhiều rừng tự nhiên, nơi
còn nhiều động vật thuộc loài nguy
cấp, quý, hiếm, những tỉnh giáp ranh
biên giới với Trung Quốc, Lào,
Campuchia, khu vực cửa khẩu quốc
tế, đương mòn, lối mở...
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XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐVHD

Tại Nghệ An cơ quan chức năng đã liên
tiếp phát hiện một số vụ vi phạm liên
quan đến loài động vật nguy cấp, quý,
hiếm (tê tê, hổ với số lượng lớn) có
tính chất mức độ hết sức nguy hiểm,
nghiêm trọng.
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XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HỔ

Hổ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm ưu tiên
bảo vệ quy định tại Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa
đổi, bổ sung tại Nghị định 64/2019/NĐ-CP); Danh mục
loài nguy cấp, quý hiếm nhóm IB tại Nghị định số
06/2019/NĐ-CP và thuộc Phụ lục I Công ước CITES.
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XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HỔ

Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận
chuyển, buôn bán trái phép
Hổ bị xem xét xử lý hình sự
quy định tại Điều 244. Tội vi
phạm quy định về bảo vệ
động vật nguy cấp, quý,
hiếm của Bộ luật Hình sự
năm 2015 đã được sửa đổi,
bổ sung 2017.
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XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HỔ

Đối với cá nhân vi phạm:
- Vi phạm dưới 3 cá thể: thì bị phạt tiền từ 500tr đ 
đến 2 tỷ đ hoặc phạt tù từ 01 - 05 năm;
- Vi phạm từ 3-5 cá thể: thì bị phạt tù từ 05 - 10 năm;
- Vi phạm từ 6 cá thể trở lên: thì bị phạt tù từ 10-15 
năm;
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 05 năm.



Company Logo

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HỔ

Đối với pháp nhân thương mại vi phạm:
Tùy theo từng trường hợp cụ thể có thể bị phạt tiền
đến 15 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6
tháng đến 3 năm.
Pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng
thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố
môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an
toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra
hoặc pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện
tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.



Company Logo

XỬ LÝ VẬT CHỨNG (HỔ)

Thực hiện theo quy định tại Điều 106 Bộ luật
Tố tụng hình sự; Điều 7 Nghị quyết số
05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của HĐTP
Tòa án nhân dân tối cao; Điều 10 và khoản 3
Điều 40 Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày
22/01/2019 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.
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XỬ LÝ VẬT CHỨNG (HỔ)

✓ Đối với những cá thể còn sống: ngay sau khi có kết
luận giám định phải giao cho cơ quan quản lý
chuyên ngành để trả về tự nhiên, giao cho trung
tâm cứu hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc
gia hoặc giao cho cơ quan, tổ chức khác theo quy
định của pháp luật (việc xử lý theo thứ tự ưu tiên
sau: Thả lại môi trường tự nhiên phù hợp với sinh
cảnh và phân bố tự nhiên của loài nếu mẫu vật
khỏe mạnh; hoặc chuyển giao cho cơ sở cứu hộ
động vật, vườn động vật hoặc vườn thực vật nếu
mẫu vật yếu cần cứu hộ hoặc tiêu hủy).
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XỬ LÝ VẬT CHỨNG (HỔ)

✓ Đối với những cá thể đã chết: thì tiêu hủy hoặc
giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm
quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

✓ Xử lý khác theo quyết định của Thủ tướng Chính
phủ (điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định
29/2018/NĐ-CP).
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Khó khăn

❖Các quy định pháp luật còn chồng chéo và quy
định trong nhiều văn bản khác nhau khó tra cứu
và thực hiện.

❖Các đối tượng hoạt động liều lĩnh, manh động,
nhiều vụ việc các đối tượng thường kích động,
lôi kéo, dụ dỗ nhiều người tham gia

trong thực tế nhiều vụ việc được che dấu hết sức
tinh vi như dấu ngà voi, sừng tê giác trong các hộp
gỗ, đúc trong tảng đá, nhốt hổ trong hầm…
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Đề xuất giải pháp

❖Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định
của pháp luật cho phù hợp với thực tiễn
hiện nay.

❖Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến
giáo dục pháp luật, thường xuyên sâu,
rộng.

❖Tích cực phối hợp kiểm tra, ngăn chặn, xử
lý nghiêm.
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Đề xuất giải pháp

❖Tăng cường biên chế, trang thiết bị kỹ
thuật, phương tiện cho lực lượng Kiểm
lâm.

❖Tăng cường phối kết hợp, trao đổi thông
tin, kinh nghiệm thường xuyên giữa các
lực lượng chức năng (Kiểm lâm, Công an,
Quân đội, Hải quan, Quản lý thị trường…).

❖Tăng cường sự phối kết hợp, trao đổi
thông tin, kinh nghiệm và hợp tác quốc tế
giữa các lực lượng chức năng của các
quốc gia trước hết là khu vực Đông Nam
Á).



LOGO

http://blogcongdong.com


