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Ảnh bìa: Voi và các loài ĐVHD khác ở
châu Phi sẽ biến mất nếu Việt Nam và các
nước liên quan không thực hiện các hành
động khẩn cấp để giải quyết nạn buôn
bán trái phép ĐVHD xuyên quốc gia
Ảnh: ©Brent Stirton / Getty Images
Ảnh trên: Sau sự suy giảm quần thể
trong nhiều thập kỷ do nạn săn trộm
và mất môi trường sống, tháng 03/2021,
sách đỏ IUCN đã xếp voi rừng châu Phi
(Loxodonta cyclotis) vào nhóm ‘’cực
kỳ nguy cấp’’ và voi Xavan châu Phi
(Loxodonta africana) vào nhóm ‘’nguy
cấp’’
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Tóm tắt báo cáo
Trong một thập kỷ qua, vai trò của Việt Nam nhiều lần được
nhấn mạnh trong hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang
dã (ĐVHD) quốc tế. Vì vậy, các nỗ lực gần đây của chính phủ Việt
Nam trong công tác chống tội phạm buôn lậu ĐVHD rất đáng
được ghi nhận, đặc biệt là những bước tiến về công tác xử lý tội
phạm về ĐVHD trong nước.
Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực trong xử lý hoạt động
buôn bán trái phép ĐVHD trong nước, danh tiếng của Việt
vẫn bị giảm sút bởi một thực tế là Việt Nam là điểm đến
chính của các sản phẩm ĐVHD bất hợp pháp có nguồn
gốc từ khắp châu Phi, được vận chuyển trực tiếp hoặc
gián tiếp đến Việt Nam bởi các nhóm tội phạm nhằm đáp
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ứng nhu cầu sử dụng ĐHVD tại Việt Nam và các nước
khác. Hoạt động của những nhóm tội phạm này đang
đẩy nhanh sự suy giảm đa dạng sinh học, làm trầm trọng
thêm tình trạng tham nhũng và chế độ pháp quyền yếu
kém ở nhiều quốc gia nguồn và trung chuyển tại châu
Phi.
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Từ năm 2010, có ít nhất 120 vụ bắt giữ ngà voi, vảy tê tê
và sừng tê giác tại các sân bay và cảng biển tại Việt Nam;
trong đó, ít nhất 51% các lô hàng bị bắt giữ có nguồn gốc
từ châu Phi và nhiều lô hàng có khối lượng lớn.
Từ năm 2018, các vụ bắt giữ ĐVHD quy mô lớn tại các
cảng biển Việt Nam có tổng khối lượng lên tới hơn 15 tấn
ngà voi và 36 tấn vảy tê tê. Tuy nhiên, chưa có bất cứ đối
tượng nào bị bắt hoặc bị kết án liên quan đến các vụ bắt
giữ này. Nói cách khác, thủ phạm liên quan đến các lô
hàng này vẫn còn nhởn nhơ và các nhóm tội phạm người
Việt buôn bán ĐVHD trái phép vẫn tiếp tục hoạt động tự
do bên ngoài lãnh thổ quốc gia.
Việc không theo đuổi các cuộc điều tra bằng cách thu
thập các thông tin tình báo về các vụ bắt giữ quy mô lớn
này, ngay cả khi thông tin chi tiết về một số băng nhóm
và đối tượng liên quan đã được nhiều đối tác chia sẻ với
các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam, là một vấn
đề nghiêm trọng. Điều này cho thấy công tác thực thi
pháp luật liên quan đến tội phạm ĐVHD tại Việt Nam là
Dấu chân Việt Nam tại châu Phi

không đầy đủ hoặc là thiếu nguồn lực và thiếu sự phối
hợp giữa các cơ quan chức năng có liên quan như hải
quan và công an.
Tất nhiên, Việt Nam không thể giải quyết vấn đề này một
mình và cần sự hợp tác chặt chẽ từ cơ quan chức năng
tại các quốc gia mà các hoạt động tội phạm ĐVHD đang
diễn ra, cũng như từ các cơ quan quốc tế hoạt động trong
lĩnh vực chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp và nạn
tham nhũng tiếp tay cho hoạt động này. Những nỗ lực có
mục tiêu tiếp theo của Việt Nam cần phải được thực hiện
để đẩy lùi nạn buôn bán ĐVHD trái phép.
Ảnh trang 4: Trong sáu tháng đầu năm 2021, ít nhất 249 cá thể tê giác đã bị săn
trộm tại Nam Phi, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020
Ảnh trên: Cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ 138kg sừng tê giác nhập
từ Nam Phi vào cảng Tiên Sa tháng 07/2021, cho thấy ĐVHD vẫn được vận
chuyển trái phép đến Việt Nam bất chấp các hạn chế vì đại dịch COVID-19
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Giới thiệu
Khi cả thế giới đang quay cuồng vì ảnh hưởng của COVID-19, mối
liên kết giữa mất đa dạng sinh học và các tác động tiêu cực đến
sức khỏe con người và môi trường ngày càng được công nhận.
Buôn bán ĐVHD bất hợp pháp đóng vai trò quan trọng
trong sự suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu, làm suy
giảm các quần thể hoang dã ở mức báo động và đẩy
nhanh sự tuyệt chủng cục bộ. Chẳng hạn như, một số
quần thể voi tại Tây Phi và Trung Phi đã bị suy giảm
nghiêm trọng hoặc bị tuyệt chủng, và với xu hướng buôn
lậu như hiện nay thì tê tê cũng đang bị đẩy đến bờ vực
tuyệt chủng.
Trong năm 2020 và 2021, bất chấp những hạn chế di
chuyển và vận chuyển quốc tế do đại dịch COVID-19, các
nhóm tội phạm ĐVHD vẫn tiếp tục hoạt động, lợi dụng
sự gián đoạn do COVID-19 và nhanh chóng thích ứng với
những thay đổi trên toàn cầu. Ví dụ, vào sáu tháng đầu
năm 2021, ít nhất 249 cá thể tê giác đã bị săn trộm tại
Nam Phi, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020. Điều này
được Chính phủ Nam Phi cho là có liên quan đến việc
nới lỏng các biện pháp phong tỏa COVID-19.1 Hơn nữa, từ
tháng 01/2021, Nigeria đã thực hiện ba vụ bắt giữ lớn, với
khối lượng xấp xỉ 19 tấn ngà voi và vảy tê tê (một trong ba
vụ được xác nhận vận chuyển đến Việt Nam). Điều này
cho thấy, bất chấp các hạn chế vì COVID-19, các nhóm tội
phạm ĐVHD vẫn tiếp tục vận chuyển trái phép ĐVHD ra
khỏi châu Phi.
Việt Nam góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy nạn
săn trộm ĐVHD cũng như sự suy giảm đa dạng sinh học
ở châu Phi. Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội
phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Việt Nam là điểm
đến chính của các giao dịch bất hợp pháp về ngà voi, vảy
tê tê, sừng tê giác và hồng mộc, đồng thời là điểm trung
chuyển ĐVHD bất hợp pháp đến Trung Quốc.2
Các nhóm tội phạm ĐVHD người Việt đã và đang hoạt
động tại châu Phi được gần hai thập kỷ. Từ năm 2010, chỉ
căn cứ vào các vụ bắt giữ ĐVHD đã được xác nhận trên
toàn cầu, Việt Nam có liên quan đến hoạt động buôn lậu
bộ phận và sản phẩm của ít nhất 18.000 cá thể voi, 111.000
cá thể tê tê và 976 cá thể tê giác. Những con số đáng báo
động này chỉ phản ánh một phần nhỏ thực trạng buôn
bán ĐVHD trái phép mà Việt Nam có liên quan, vì phần
lớn hoạt động buôn lậu này diễn ra mà không bị phát
hiện.
Tại châu Phi, các nhóm buôn bán ĐVHD bất hợp pháp do
người Việt cầm đầu đang thúc đẩy hoạt động khai thác
không bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm
gia tăng tội phạm và nạn tham nhũng, lợi dụng quản trị
yếu kém và cộng đồng địa phương dọc theo chuỗi cung
ứng và vận tải ở châu Phi.
Các cuộc điều tra và nghiên cứu của EIA đã hé lộ vai trò
của các nhóm tội phạm ĐVHD người Việt tại nhiều quốc
gia châu Phi, bao gồm Angola, Cộng hòa dân chủ Cônggô (CHDC Công-gô), Mozambique, Nigeria, Nam Phi và
Uganda. Nhiều trong số các quốc gia này đang phải vật
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lộn với nạn săn trộm ở mức không bền vững và gánh
chịu nặng nề các hình thức tội phạm có tổ chức khác, bất
ổn an ninh và nạn tham nhũng.
Báo cáo này tập trung vào hoạt động của các nhóm tội
phạm người Việt tại châu Phi, buôn lậu ĐVHD và các tài
nguyên thiên nhiên khác đến Việt Nam.
Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết
nhằm ngăn chặn các sản phẩm ĐVHD bất hợp pháp vào
Việt Nam, nhiều trong số đó vẫn chưa được cụ thể hóa
bằng hành động.
Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, cả về hoàn
thiện khung pháp lý lẫn thực thi pháp luật chống tội
phạm ĐVHD. Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung 2017, có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, đã gia tăng đáng
kể khung hình phạt dành cho tội phạm về ĐVHD. Nhiều
bản án nặng có tính răn đe đã được áp dụng cho các đối
tượng bị truy tố về các hành vi tội phạm liên quan tới
ĐVHD.
Các vụ việc này cho thấy, thành công trong công tác
chống buôn bán ĐVHD tại Việt Nam có thể đạt được
thông qua việc nhắm đến các đối tượng cầm đầu các
nhóm buôn lậu ĐVHD. Nhu cầu cấp thiết hiện nay là Việt
Nam cần mở rộng những nỗ lực này để triệt phá các
nhóm buôn bán ĐVHD bất hợp pháp người Việt còn đang
hoạt động tại châu Phi và châu Á.
Theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật,
thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Việt Nam bị ghi
nhận là một quốc gia đáng quan ngại với vai trò là nước
nguồn, trung chuyển và tiêu thụ sản phẩm các loài động,
thực vật hoang dã nguy cấp thuộc danh mục I và II của
CITES.
Vào tháng 08/2019, tại Hội nghị các quốc gia thành viên
CITES, Việt Nam được xác định là “tâm điểm nhập khẩu
ngà voi bất hợp pháp, vượt qua cả Trung Quốc (bao gồm
Đặc khu Hành chính Hồng Kông)”, tình hình buôn bán
ĐVHD trái phép ở Việt Nam “đã tồi tệ hơn nhiều”7 và là
“một trong các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn
buôn lậu sừng tê giác”.8
Nhằm cải thiện vai trò của mình trong công tác chống
buôn lậu ngà voi và sừng tê giác theo yêu cầu của CITES,
Việt Nam đã đưa ra ‘’Kế hoạch hành động quốc gia về ngà
voi và sừng tê giác’’ (NIRAP), cam kết tăng cường hợp tác
quốc tế, nỗ lực “trao đổi thông tin liên tục về các vụ bắt
giữ” và “hợp tác với các quốc gia nguồn tại châu Phi để
trao đổi thông tin về các giải pháp cải thiện tính hiệu quả
về tương trợ tư pháp hình sự’’. Tuy nhiên, có rất ít hợp tác
thực thi pháp luật giữa Việt Nam và các quốc gia chủ chốt
ở châu Phi nhắm vào các nhóm tội phạm về ĐVHD do
người Việt cầm đầu tại châu Phi.
Environmental Investigation Agency

Vào năm 2019, CITES đã yêu cầu Việt Nam thể hiện tiến
trình đấu tranh, xử lý tội phạm về ĐVHD tại các điểm
biên giới và thị trường nội địa thông qua việc bắt giữ, truy
tố và kết án. Mặc dù nhiều bước tiến đã được ghi nhận tại

Việt Nam, những điều đã làm được còn chưa tương xứng
với quy mô công nghiệp của nạn buôn bán ĐVHD diễn ra
trên toàn cầu và có liên quan tới Việt Nam.

Hoan nghênh những bước tiến của Việt Nam trong công
tác xử lý tội phạm về ĐVHD
Gia tăng đáng kể khung hình phạt: Theo Bộ luật Hình
sự sửa đổi bổ sung năm 2017 của Việt Nam, tội phạm
về ĐVHD được xem là “tội phạm nghiêm trọng” theo
Công ước Liên Hợp Quốc về Phòng chống Tội phạm có
tổ chức xuyên quốc gia (UNTOC) với mức án tối đa lên
đến 15 năm tù và mức phạt hành chính lên đến hai
tỷ VND (87.000 USD) đối với các cá nhân và 15 tỷ VND
(659.000 USD) đối với các pháp nhân thương mại. Ví
dụ: Tháng 12/2020, một đối tượng buôn lậu ĐVHD đã
bị kết án kỷ lục 12 năm 06 tháng tù vì buôn lậu 28,7kg
sừng tê giác từ Mozambique đến Việt Nam.3

Kết án các ‘’ông trùm’’ buôn lậu ĐVHD: Từ năm 2018,
bốn đối tượng cầm đầu các nhóm buôn bán ĐVHD
trái phép lớn đã bị kết án tù tại Việt Nam, và làm tan
rã hoạt động của các băng nhóm này sau đó.5 Bốn
đối tượng đó là (1) Nguyễn Mậu Chiến, bị kết án 23
tháng tù vì buôn lậu sừng tê giác, ngà voi và hổ vào
tháng 09/2020; (2) Nguyễn Văn Nam, bị kết án 8 năm
tù vì buôn lậu ngà voi vào tháng 07/2020; (3) Nguyễn
Hữu Huệ, bị kết án 6 năm tù vì buôn lậu hổ vào tháng
01/2020; và (4) Hoàng Tuấn Hải, bị kết án 4 năm và 6
tháng tù vì buôn lậu rùa biển vào năm 2018.

Gia tăng các vụ tịch thu, bắt giữ và tố tụng: Sau khi
Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực, trong giai đoạn 20182019, số lượng bắt giữ các vụ buôn lậu ĐVHD đã tăng
44%. Trong sáu tháng đầu năm 2020, tỷ lệ các vụ án
ĐVHD có đối tượng bị bắt giữ là 97% và tỷ lệ các vụ án
hình sự về ĐVHD bị đưa ra xét xử có đối tượng bị phạt
tù là 68%. Bên cạnh đó, mức án tù giam trung bình
đối với tội phạm về ĐVHD trong năm 2017 là 15 tháng,
nhưng trong sáu tháng đầu năm 2020, mức án tù
giam trung bình đã tăng lên 4 năm 06 tháng, tăng gần
360% so với năm 2017.4

Lần đầu tiên xét xử vụ án liên quan đế vảy tê tê châu
Phi: Trong khuôn khổ Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ
sung 2017, vào tháng 06/2021 vụ án đầu tiên liên quan
đến vảy tê tê châu Phi đã được đưa ra xét xử tại Việt
Nam. Một bị cáo bị tuyên phạt 5 năm và 3 tháng tù về
tội tàng trữ 780kg vảy tê tê đất (Manis temminckii) và
vảy tê tê bụng trắng (Manis tricuspis) từ châu Phi.6

©Công an Việt Nam

Ảnh dưới: Tháng 09/2020, Nguyễn Mậu Chiến, một
‘’ông trùm’’ buôn lậu ĐVHD bị kết án 23 tháng tù tại
Việt Nam
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Những lời hứa suông: Việt Nam thiếu tiến triển trong việc
biến các cam kết thành hành động
1994: Việt Nam tham gia Công ước CITES
2011: Việt Nam và Nam Phi ký Ý định thư về hợp tác
giữa Bộ công an hai bên
2012: Việt Nam bị xếp là ‘’quốc gia tồi tệ nhất về tội
phạm ĐVHD’’9
2012: Việt Nam được cho là nguyên nhân làm gia
tăng ‘’nạn buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác khủng
khiếp’’10
2012: Việt Nam và Nam Phi ký Biên bản ghi nhớ về
hợp tác bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học (hết hiệu
lực năm 2017)
2012: Việt Nam và Nam Phi đàm phán Dự thảo Hiệp
định Tương trợ Tư pháp hình sự nhưng đến nay vẫn
chưa được ký/phê chuẩn, do đó vẫn chưa thể triển
khai
2013: Theo Công ước CITES, Việt Nam được xác định
là quốc gia ‘’đáng quan ngại’’, vì thế Việt Nam đã đệ
trình Kế hoạch Hành động quốc gia về ngà voi (NIAP)
cam kết chống buôn bán ngà voi bất hợp pháp11

2014: Thủ tướng Việt Nam ban hành chỉ thị Số 03/
CT-TTg kêu gọi tăng cường thực thi pháp luật chống
buôn bán ĐVHD bất hợp pháp
2016: Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà
Nội được báo cáo là điểm nóng về buôn bán ĐVHD
bất hợp pháp tại Việt Nam12
2016: Việt Nam trở thành một trong những quốc gia
nhập khẩu ngà voi bất hợp pháp lớn nhất13
2016: Việt Nam chủ trì Hội nghị cấp cao toàn cầu về
Chống Buôn bán ĐVHD bất hợp pháp tại Hà Nội14
2016: Thủ tướng Việt Nam ban hành chỉ thị Số 28/CTTTg kêu gọi tăng cường các nỗ lực thực thi pháp luật
chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp
2017: Việt Nam và Mozambique thông qua hai Biên
bản ghi nhớ về (1) Hợp tác về bảo tồn và bảo vệ ĐVHD;
và (2) Tăng cường hợp tác trong tố tụng và chống tội
phạm có tổ chức xuyên quốc gia
2018: Việt Nam nộp Kế hoạch Hành động quốc gia về
ngà voi và sừng tê giác (NIRAP) cho CITES

©EIAimage
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2018: Việt Nam và Mozambique thông qua Hiệp định
Tương trợ tư pháp nhằm hợp tác thực thi pháp luật.
Hiệp định này có hiệu lực từ tháng 09/2020

Tháng 07/2020: Thủ tướng Việt Nam ban hành chỉ thị
Số 29/CT-TTg nhằm cải thiện các nỗ lực chống buôn
bán ĐVHD bất hợp pháp

2018: Việt Nam và Nam Phi thông qua Biên bản ghi nhớ
về hợp tác chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
và hỗ trợ tư pháp hiệu quả hơn và nhanh hơn đối với
các vấn đề tội phạm

2020-2021: ĐVHD bất hợp pháp vẫn được vận chuyển
đến Việt Nam cho thấy các nhóm tội phạm người Việt
tiếp tục hoạt động bất chấp đại dịch COVID-19.

Tháng 01/2019 - Tháng 05/2020: Không có Cơ quan
khoa học CITES nào hoạt động tại Việt Nam theo quy
định của Công ước CITES. Do đó, bất cứ giấy phép CITES
nào được ban hành trong giai đoạn này đều không hợp
lệ/không tuân thủ Công ước CITES
2019: Việt Nam và Mozambique thông qua Hiệp định
Dẫn độ và Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt
tù, có hiệu lực từ tháng 05/2021
Tháng 03/2019: Việt Nam bắt giữ 9.120kg ngà voi nhập
từ CHDC Công-gô. Đây là vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất thế
giới từ trước đến nay15
Tháng 04/2019: Singapore bắt giữ hai lô hàng vảy tê
tê có trọng lượng lớn nhất (12,9 tấn) và lớn nhì thế giới
(12,7 tấn) trên đường từ Nigeria đến Việt Nam
2019: Việt Nam được xác định là quốc gia nhập khẩu
ngà voi và vảy tê tê lớn nhất trên toàn cầu
Tháng 08/2019: CITES yêu cầu Việt Nam tăng cường
hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia có liên quan,
bao gồm các hoạt động điều tra chung
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> Tháng 01/2020: Các cơ quan chức năng Singapore
bắt giữ tám sừng tê giác từ một công dân quốc tịch
Nam Phi đang trên đường đến Việt Nam16
> Tháng 11/2020: Một công dân Việt Nam trên đường
di chuyển về Việt Nam bị bắt tại sân bay quốc tế
Maputo, Mozambique vì vận chuyển năm sừng tê
giác (nặng 4,3kg), 36 răng hổ và 127 móng vuốt hổ17
> Tháng 01/2021: Nigeria tịch thu hơn 10 tấn ngà voi,
vảy tê tê và các sản phẩm ĐVHD khác đang trên
đường vận chuyển từ cảng Apapa đến cảng Hải
Phòng, Việt Nam18
> Tháng 05/2021: Các cơ quan chức năng Angola
tịch thu 20kg ngà voi từ một công dân Việt Nam tại
Chibemba19
> Tháng 07/2021: Việt Nam bắt giữ 138kg sừng tê giác
vận chuyển từ Nam Phi. Đây là vụ bắt giữ sừng tê
giác lớn thứ tám thế giới
Ảnh dưới: Voi bị nhóm săn trộm
giết tại Kenya
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Ảnh hưởng của tội
phạm có tổ chức đến
ĐVHD tại châu Phi
Kích thích bởi nhu cầu gia tăng
tại châu Á, hoạt động của các
nhóm tội phạm về ĐVHD do
người Việt cầm đầu được ghi
nhận ở châu Phi đang gây ra
hệ lụy nghiêm trọng đối với
các loài ĐVHD nguy cấp, đảm
nhiệm chức năng sinh thái học
quan trọng như voi, tê tê và tê
giác.
Các cuộc điều tra và nghiên cứu của EIA cho thấy các
nhóm tội phạm do người Việt cầm đầu đang hoạt động
tích cực tại các quốc gia châu Phi, những nơi đang gánh
chịu sự suy giảm lớn về quần thể các loài voi, tê giác và
tê tê do nạn săn trộm và buôn bán bất hợp pháp.
Voi
©EIAimage

Vào tháng 03/2021, Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên
nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN) đánh giá cả
voi rừng châu Phi (phần lớn được tìm thấy tại Tây Phi
và Trung Phi) và voi Xavan châu Phi (phần lớn được tìm
thấy tại Đông Phi và Nam Phi) đang ngày càng có nguy
cơ tuyệt chủng cao hơn so với đánh giá trước đó.
Trước đó, tình trạng bảo tồn IUCN của voi châu Phi
được đánh giá ở mức “sẽ nguy cấp”, nhưng đến nay voi
Xavan châu Phi đã được liệt vào nhóm “nguy cấp”, nghĩa
là chúng đang đối mặt với rủi ro bị tuyệt chủng rất cao
trong môi trường hoang dã. Trong khi đó, voi rừng châu
Phi được đặt ở mức “cực kỳ nguy cấp” và đang đối mặt
với nguy cơ bị tuyệt chủng cực kỳ cao trong môi trường
hoang dã.20
Theo đánh giá của IUCN, nạn săn trộm nhằm cung cấp
cho hoạt động buôn lậu ngà voi hiện đang là mối đe dọa
chính đối với voi châu Phi.21 Trong giai đoạn 2002-2011,
quần thể voi rừng châu Phi đã giảm hơn 60%. Trong giai
đoạn 2007-2014, quần thể voi Xavan châu Phi giảm 30%,
và ước tính tỷ lệ giảm hiện tại là 8% mỗi năm.22
Dù đã có những nỗ lực nhằm đóng cửa các thị trường
buôn bán ngà voi nội địa và cải thiện thực thi pháp luật,
mối quan ngại lớn nhất hiện nay là quần thể hai loài voi
này vẫn có xu hướng tiếp tục suy giảm do nạn săn trộm
và các hoạt động buôn lậu xuyên lục địa vẫn tiếp tục diễn
ra.23
Nhiều quốc gia châu Phi, nơi các nhóm tội phạm ĐVHD
người Việt đang hoạt động, hiện đang phải vật lộn với
nạn săn trộm voi và có quần thể voi nhỏ. Đây là dấu hiệu
10

cho thấy mức độ và tác động của các hoạt động bất hợp
pháp của các nhóm này đến quần thể voi châu Phi. Điều
này thực sự rõ ràng tại Mozambique, nơi mà các cuộc
điều tra trước đây của EIA đã phát hiện ra các nhóm tội
phạm người Việt đứng sau các hoạt động buôn lậu ĐVHD
quy mô lớn từ châu Phi đến Việt Nam - tâm điểm nhập
khẩu ngà voi bất hợp pháp.24 Ví dụ, từ năm 2010 đến 2015,
quần thể voi Mozambique đã giảm đáng kinh ngạc ở mức
48% do nạn săn trộm, từ 20.000 xuống còn 10.300 con. Voi
Mozambique bị săn trộm để cung cấp ngà cho các nhóm
tội phạm về ĐVHD người Việt và các nước khác.25
Tê tê
Dù là loài động vật có vú bị buôn lậu nhiều nhất trên thế
giới và hàng ngàn cá thể tê tê đã bị giết bởi các đường
dây tội phạm, trong đó có các nhóm do người Việt cầm
đầu, thông tin về quần thể tê tê vẫn khó thu thập. Nguyên
nhân chính là do thiếu các khảo sát thực địa và những
trở ngại trong việc dò tìm tê tê trong môi trường sống của
chúng.
Vì thiếu dữ liệu và nạn buôn bán vảy tê tê bất hợp pháp
đang diễn ra ở mức độ cực kỳ cao, hiện chưa thể xác định
được số lượng cá thể tê tê còn lại trong môi trường hoang
dã. Điều này cho thấy, các nhà hoạch định chính sách
và các cơ quan thực thi pháp luật cần khẩn trương hành
động để cứu tê tê khỏi nguy cơ bị tuyệt chủng. Các số liệu
ước tính cho thấy, nếu tình trạng buôn lậu và tiêu thụ vẫn
tiếp tục diễn ra như hiện nay, tê tê sẽ bị đẩy đến bên bờ
vực tuyệt chủng.26
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Từ năm 2019, nạn buôn lậu tê tê liên lục địa từ châu Phi
đến châu Á gia tăng đáng kể.27 Vào năm 2016, theo Công
ước CITES, tất cả tám loài tê tê được liệt vào danh sách
cần mức bảo vệ cao nhất, đồng nghĩa rằng việc buôn bán
quốc tế các loài này là bất hợp pháp. Vào năm 2019, tình
trạng tê tê được xác nhận tồi tệ hơn khi IUCN xếp loại
ba loài tê tê (hai loài châu Phi và một loài châu Á) vào
nhóm các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở mức cao hơn.28
Bên cạnh đó, quần thể ba loài tê tê được tìm thấy tại Tây
Phi và Trung Phi đều đang suy giảm và đối mặt với nguy
cơ tuyệt chủng nghiêm trọng do hoạt động buôn bán bất
hợp pháp. Điều này đã được chứng minh khi nhiều vụ
bắt giữ vảy tê tê quy mô lớn tại Việt Nam có nguồn gốc từ
Nigeria, Cameroon và CHDC Công-gô.29
Tê giác
Việt Nam chịu trách nhiệm lớn trong việc tàn phá các
quần thể tê giác tại châu Phi. Vào năm 2006, nạn săn
trộm tê giác gia tăng tại Nam Phi và các quốc gia có
nhiều tê giác khác sau khi các công dân Việt Nam bắt
đầu lợi dụng lỗ hổng của luật săn bắn chiến phẩm và
tham nhũng tại Nam Phi để tham gia vào các cuộc “săn
giả”, nơi mà săn bắn chiến phẩm được tổ chức với mục
đích duy nhất là lấy sừng đem bán tại thị trường chợ đen
ở Việt Nam.30
Hơn một thập kỷ qua (2010-2020), ít nhất 9.885 cá thể tê
giác đã bị săn trộm trên khắp châu Phi.31 Nam Phi, ngôi
nhà của phần lớn tê giác châu Phi với ước tính 18.067 tê
giác trắng và 5.495 tê giác đen, chiếm gần 88% tổng số tê
Dấu chân Việt Nam tại châu Phi

giác bị săn trộm trong suốt thập kỷ này.32 Đa số tê giác bị
săn trộm tại Nam Phi tập trung ở Vườn Quốc gia (VQG)
Kruger, nơi mà trong một thập kỷ qua, quần thể tê giác
trắng bị suy giảm mạnh hơn hai phần ba, từ 10.621 cá thể
giảm chỉ còn 3.549 cá thể.33 Trong khi đó, quần thể tê giác
đen có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao cũng bị suy giảm
đáng kể tại VQG Kruger, hiện chỉ còn 268 cá thể, so với
400 cá thể vào năm 2013.34
Nạn buôn lậu ĐVHD tiếp tục đe dọa tê giác khi ít nhất 249
cá thể tê giác đã bị săn trộm tại Nam Phi trong sáu tháng
đầu năm, hơn một nửa số này xảy ra tại VQG Kruger.35
So với cùng kỳ năm 2020, số lượng tê giác bị săn trộm
tăng 50%. Chính phủ Nam Phi cho rằng tình trạng này
có liên quan tới việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa vì
COVID-19.36
Tại quốc gia láng giềng Mozambique, hiện chỉ có khoảng
30 cá thể tê giác trắng còn sót lại,37 trong đó đa số có khả
năng di chuyển qua biên giới không rào chắn giữa VQG
Kruger ở Nam Phi và VQG Limpopo ở Mozambique. Mặc
dù có quần thể tê giác rất nhỏ, Mozambique lại là trung
tâm buôn lậu chính đối với sừng tê giác có nguồn gốc từ
Nam Phi và các quốc gia khác đến Việt Nam.
Ngoài ra, các công dân Việt Nam còn tham gia vào hoạt
động buôn lậu sừng tê giác từ Namibia. Vào năm 2015,
tại Namibia, nạn săn trộm tê giác gia tăng rõ rệt khi có
đến 97 cá thể tê giác đã bị giết so với chỉ bốn cá thể trong
năm 2013.38 Trong năm năm tiếp theo, số lượng tê giác bị
săn trộm thường niên dao động từ 55 đến 81 con.39
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Hình 1: Các nhóm tội phạm Việt Nam hoạt động buôn lậu ĐVHD tại nhiều quốc gia châu Phi
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Thực trạng buôn lậu ĐVHD do người Việt cầm
đầu tại châu Phi
Các nhóm tội phạm về ĐVHD do người Việt cầm đầu đã và đang
hoạt động tại châu Phi gần hai thập kỷ, và góp phần không nhỏ
vào sự phá hủy các nguồn tài nguyên thiên nhiên nơi đây.

Trong giai đoạn từ 2013-2021, số lượng các lô hàng bao
gồm cả vảy tê tê và ngà voi bị buôn lậu cùng lúc ngày
càng tăng. Từ năm 2018, ít nhất 56 tấn vảy tê tê và 27 tấn
ngà voi đã bị bắt giữ cùng lúc từ 13 chuyến hàng quy mô
lớn (500kg hoặc hơn) có nguồn gốc từ châu Phi và có liên
quan đến Việt Nam.41
Những sản phẩm từ ĐVHD bất hợp pháp được thu mua
để đáp ứng nhu cầu tại Việt Nam, nơi những người dùng
thuốc cổ truyền tin rằng sừng tê giác có thể chữa bệnh
ung thư và vảy tê tê giúp đảm bảo sức khỏe sinh sản.42
Sừng tê giác và ngà voi còn được xem là biểu tượng của
địa vị xã hội và thường được dùng để làm quà biếu xa xỉ
bởi tầng lớp trung và thượng lưu.43 Ngoài ra, vì là điểm
trung chuyển chính của các giao dịch bất hợp pháp về
ĐVHD, một số lượng lớn ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê
châu Phi sẽ tiếp tục bị vận chuyển lậu qua các cửa khẩu
biên giới đường bộ từ Việt Nam đến các thị trường cuối
cùng ở Trung Quốc.

Trong giai đoạn 2016-2018, các cuộc điều tra của EIA đã
vạch trần một nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ do
Phan Viết Chí cầm đầu. Chí là đối tượng buôn lậu ngà voi
và sừng tê giác khét tiếng, cư trú tại Nam Phi.46 Nhóm của
Chí thường thu mua ngà voi và sừng tê giác có nguồn gốc
từ Nam Phi và Mozambique, sau đó vận chuyển lậu đến
Việt Nam từ cảng Maputo, Mozambique. Vào năm 2015,
nhóm của Chí được cho là đã chuyển lậu thành công ba
lô hàng, tổng cộng nặng 13,5 tấn ngà voi từ Mozambique
đến Việt Nam.
Bất chấp đại dịch COVID-19, nạn buôn lậu sừng tê giác
vẫn tiếp tục diễn ra giữa Nam Phi và Việt Nam. Vào
tháng 07/2021, các cơ quan chức năng tại cảng Đà Nẵng,
Việt Nam đã bắt giữ 138kg sừng tê giác, tương đương 50
cá thể tê giác và 3,1 tấn xương sư tử xuất xứ từ Nam Phi.
Các chuyến hàng quy mô lớn được xem là một trong các
dấu hiệu nhận biết hoạt động của các nhóm tội phạm có
Hình 2: Các quốc gia đứng đầu trong danh sách xuất lậu sừng tê giác đến Việt
Nam từ năm 2010
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Việt Nam đã từng là ngôi nhà của loài tê giác Java có tình
trạng cực kỳ nguy cấp, tuy nhiên cá thể tê giác Java cuối
cùng tại Việt Nam được cho là đã bị bắn chết bởi những
tên săn trộm tại VQG Cát Tiên, và tê giác được xác định là
đã tuyệt chủng ở Việt Nam vào năm 2011.44
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Với quần thể tê giác lớn nhất tại châu Phi, thực thi pháp
luật yếu kém và ngành công nghiệp săn bắn chiến phẩm
dễ dàng bị tham nhũng và lạm dụng, các nhóm tội phạm
người Việt đã mở rộng hoạt động sang Nam Phi để thu
mua sừng tê giác từ quốc gia này.
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Từ năm 2010, Việt Nam liên quan đến các vụ bắt giữ sừng
tê giác xuất xứ từ châu Phi với tổng khối lượng lên đến
gần 1.970kg, trong đó 1.067kg hay 54% có nguồn gốc từ
Nam Phi. Trong giai đoạn 2007-2020, ít nhất 31 công dân
Việt Nam đã bị bắt giữ và/hoặc bị kết án tại Nam Phi vì
tội buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác, ngà voi, xương
sư tử và xương hổ.45 Trong đó, sừng tê giác thường được
buôn lậu qua đường hàng không với đa số các vụ bắt giữ
diễn ra tại sân bay quốc tế O.R Tambo, khi các đối tượng
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Các nhóm người Việt tại châu Phi bắt đầu với hoạt động
buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác và xương mèo lớn tại
Nam Phi vào những năm giữa thập niên 2000, tiếp đến
là ngà voi và vảy tê tê có nguồn gốc hoặc bị buôn lậu từ
nhiều quốc gia khác ở châu Phi.

chuẩn bị lên các chuyến bay về Việt Nam.
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Từ năm 2010, Việt Nam liên quan đến hơn 700 vụ bắt giữ
ĐVHD với tổng cộng ít nhất 123 tấn ngà voi, 111 tấn vảy
tê tê và 2,7 tấn sừng tê giác, trong đó 75% (tính theo khối
lượng) có nguồn gốc từ châu Phi.40
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Các nhóm tội phạm người Việt thường hoạt động ở thủ
đô Maputo để thu mua, đóng gói và xuất khẩu ngà voi và
sừng tê giác đến Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, các
nhóm này sử dụng các khúc gỗ đục rỗng và gỗ xẻ để che
giấu các sản phẩm ĐVHD và thường hối lộ các quan chức
Mozambique để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động
của chúng.48 Ngoài ra, các nhóm này cũng nhận được sự
hỗ trợ từ các cán bộ tham nhũng tại các Đại sứ quán Việt
Nam tại Mozambique49 và Nam Phi.50
Từ năm 2010, Mozambique là quốc gia lớn thứ ba liên
quan đến buôn lậu ngà voi từ châu Phi vào Việt Nam với
xấp xỉ 15 tấn ngà voi,51 và có liên quan đến các vụ bắt giữ
sừng tê giác gửi đến Việt Nam với tổng khối lượng 547kg,
tương đương 197 cá thể tê giác.52 Trong giai đoạn 20122020, ít nhất 11 công dân Việt Nam đã bị bắt tại sân bay
quốc tế Maputo vì buôn lậu sừng tê giác và các sản phẩm
từ sư tử.
Tanzania
Trước năm 2017, Tanzania mất hơn 60% quần thể voi53 và
bị khai thác nghiêm trọng bởi những đối tượng buôn lậu
ĐVHD, nhằm chuyển lậu ngà voi vào châu Á thông qua
Việt Nam.
Các cuộc điều tra của EIA trong giai đoạn 2014-2017 đã
ghi nhận một đường dây buôn lậu ĐVHD do người Trung
Quốc cầm đầu, sử dụng Việt Nam là điểm nhập ngà voi
và các sản phẩm từ ĐVHD bất hợp pháp khác từ Tanzania
và Mozambique.54 Cảng biển Hải Phòng tại miền Bắc Việt
Nam là điểm đến phổ biến của nhiều tấn ngà voi xuất xứ
từ Tanzania.
Trong giai đoạn 2004-2016, Tanzania liên quan đến 17,5
tấn ngà voi gửi đến Việt Nam. Vào năm 2017, các cơ quan
thẩm quyền tại Việt Nam đã bắt giữ Nguyễn Mậu Chiến,
đối tượng cầm đầu một đường dây người Việt tham gia
buôn lậu ĐVHD từ châu Phi đến châu Á. Vào năm 2007,
đối tượng này đã từng bị bắt và kết án tại Tanzania vì tội
buôn lậu các sản phẩm từ ĐVHD.
Kenya
Trước năm 2019, Kenya là điểm trung chuyển phổ biến
được khai thác bởi các nhóm tội phạm người Việt để
buôn lậu sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm từ sư tử
từ châu Phi đến châu Á. Trong giai đoạn 2013-2018, ít
nhất 17 công dân Việt Nam đã bị bắt giữ vì liên quan đến
tội phạm về ĐVHD, đa số diễn ra tại sân bay quốc tế Jomo
Kenyatta. Các đối tượng này thường vận chuyển các sản
phẩm ĐVHD bất hợp pháp từ nhiều quốc gia bao gồm
14

Vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất xuất phát từ Mombasa gửi
đến Việt Nam là lô hàng ngà voi nặng 4,6 tấn bị tịch thu
tại Singapore vào năm 2015. Lô hàng được khai báo là
lá trà và hãng giao nhận vận tải của lô hàng này đã bị
nhà chức trách Singapore xử phạt do không thực hiện
trách nhiệm thẩm định. Tại thời điểm soạn thảo báo cáo,
không có thêm cập nhật nào về việc truy tố các cá nhân
hay pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm về lô hàng,
dù chính phủ Singapore đã tiêu hủy toàn bộ lô hàng này
vào tháng 06/2016.55
Từ năm 2016, không có vụ bắt giữ ĐVHD quy mô lớn nào
được báo cáo từ Mombasa chuyển đến châu Á, bao gồm
Việt Nam. Đây có thể là kết quả của sự cải thiện khả năng
rà soát tại cảng Mombasa và/hoặc các nhóm tội phạm đã
chuyển hoạt động từ Đông sang Tây Phi, chủ yếu thông
qua Nigeria.56 Tuy nhiên, với số lượng lớn ngà voi bất hợp
pháp bị buôn lậu qua Mombasa, vẫn còn có những quan
ngại về “lỗ hổng” trong quản lý cảng bị khai thác bởi các
đường dây buôn lậu ĐVHD, cụ thể là các vấn đề dai dẳng
liên quan đến tham nhũng và thực thi pháp luật yếu
kém.57
Hình 3: Các quốc gia đứng đầu trong danh sách xuất lậu ngà voi đến Việt
Nam từ năm 2010
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Vai trò của các nhóm tội phạm người Việt có tổ chức liên
quan đến buôn lậu ngà voi và sừng tê giác số lượng lớn từ
Mozambique và Nam Phi đến Đông Nam Á đã được ghi
nhận một cách rõ ràng.47

Với phương pháp hoạt động tương tự như buôn lậu sừng
tê giác, các sản phẩm chế tác từ ngà voi cũng thường
được vận chuyển bởi hành khách đi máy bay xuất phát
từ sân bay Jomo Kenyatta. Trong khi đó, ngà voi số
lượng lớn được chuyển từ cảng biển Mombasa, Kenya
đến Việt Nam. Từ năm 2010, Kenya liên quan đến ít nhất
11,5 tấn ngà voi gửi đến Việt Nam, đa số được chuyển từ
Mombasa qua các cảng ở Singapore và Hồng Kông.
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tổ chức. Vụ bắt giữ này là lô hàng sừng tê giác lớn nhất bị
bắt giữ tại Việt Nam kể từ năm 2015, nhấn mạnh vai trò
của các nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ tham gia vào
hoạt động buôn lậu ĐVHD vào Việt Nam. Tại thời điểm
soạn thảo báo cáo này, chưa có đối tượng nào bị bắt giữ
liên quan đến vụ việc này.

Environmental Investigation Agency

Uganda
Uganda là tâm điểm buôn lậu ngà voi và vảy tê tê được
thu mua từ Trung Phi và Đông Phi.58
Từ năm 2010, các cơ quan thẩm quyền tại Uganda đã tịch
thu hơn 16 tấn ngà voi và bốn tấn vảy tê tê, chủ yếu có

nguồn gốc và/hoặc trung chuyển thông qua các quốc gia
láng giềng gồm Burundi, CHDC Công-gô, và Nam Sudan
có liên quan đến Việt Nam.
Kể từ năm 2015, ít nhất 11 công dân Việt Nam đã bị bắt tại
Uganda do buôn bán bất hợp pháp ngà voi, vảy tê tê và
sừng tê giác.

Uganda: Bỏ lỡ cơ hội triệt phá
đường dây tội phạm lớn liên
quan đến ĐVHD của người
Việt
Tháng 01/2019, các cán bộ từ Cơ quan Quản lý Doanh
thu Uganda (URA) đã bắt giữ một lô hàng chứa các khúc
gỗ đục rỗng được lấp lại bằng sáp paraffin để che giấu
762 khúc ngà voi, nặng 3.299kg và hơn 423kg vảy tê tê.
Đây là vụ tịch thu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại
Uganda.
Phạm Văn Chiều, một công dân Việt Nam đã bị bắt tại
chỗ, hai công dân Việt Nam khác là Nguyễn Sơn Đông
và Phùng Thị Liên cũng bị bắt sau đó. Dựa vào thông tin
được cung cấp, URA sau đó đã đăng thông tin truy nã
18 công dân Việt Nam khác vì có liên quan đến vụ điều
tra. Vào tháng 03/2019, hai người trong danh sách này là
Nguyễn Văn Thanh và Đinh Văn Chung đã bị bắt tại sân
bay quốc tế Entebbe khi đang cố trốn khỏi Uganda.
Cuối cùng, Ban chống tham nhũng, Tòa án Tối cao
Uganda đã cáo buộc bốn công dân Việt Nam bao gồm
Nguyễn Sơn Đông, Phạm Văn Chiều, Phùng Thị Liên và
Đinh Văn Chung tội tàng trữ và sử dụng các sản phẩm
từ ĐVHD, căn cứ theo Luật Quản lý Hải quan Cộng đồng
Đông Phi 2004 và Luật về ĐVHD Uganda.59
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Trong hai năm rưỡi sau đó, quy trình tố tụng các bị cáo
này vẫn chưa có kết quả do các phiên điều trần liên tiếp
bị trì hoãn, một phần vì đại dịch COVID-19, phần khác vì
không có nhân viên thông dịch và các cán bộ tòa án cũng
bận rộn với các vụ việc khác. Được biết, các bị cáo này đã
được tại ngoại, bỏ trốn và công tố viên buộc phải hoãn vụ
án vô thời hạn cho đến khi các bị cáo bị bắt lại.
Với việc các bị cáo tản đi khắp nơi, vụ án dường như đang
bị bỏ lửng. Phạm vi điều tra hẹp, sự phối hợp hạn chế
giữa Việt Nam và Uganda, và thủ tục tòa án kéo dài đã
làm vuột mất cơ hội xác định và triệt phá nhóm tội phạm
về ĐVHD do người Việt cầm đầu liên quan đến vụ án này.
Ảnh: Năm 2019, chính quyền Uganda tịch thu gần bốn tấn ngà voi
và vẩy tê tê và bắt giữ hai công dân Việt Nam Phạm Văn Chiều và
Nguyễn Sơn Đông vì liên quan đến vụ án
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Angola
Từ năm 2015, Angola nổi lên là quốc gia đáng quan ngại
về buôn lậu sừng tê giác vào Việt Nam qua đường hàng
không. Xu hướng này diễn ra đồng thời với nạn săn trộm
tê giác tại đáng quan ngại ở quốc gia láng giềng Namibia,
nơi một số công dân Việt Nam được xác định có liên
quan đến hoạt động buôn lậu sừng tê giác từ Namibia
đến Angola.
Đã có ít nhất 10 vụ bắt giữ sừng tê giác được gửi từ
Angola đến Việt Nam, với tổng khối lượng lên đến 134kg.
Trong giai đoạn dịch COVID-19, từ tháng 12/2020 đến
tháng 03/2021, hơn 60kg sừng tê giác đã bị tịch thu từ các
hành khách về Việt Nam trên các chuyến bay hồi hương
từ Angola.60
Ngoài ra, Angola cũng bị khai thác bởi các nhóm người
Việt để buôn lậu ngà voi. Từ năm 2012, ít nhất 43 công
dân Việt Nam bị bắt giữ trên toàn cầu về tội buôn lậu ngà
voi từ Angola đến châu Á. Tháng 08/2018, năm công dân
Việt Nam đã bị bắt vì liên quan đến vụ tịch thu khoảng
800kg ngà voi, 900kg vảy tê tê và 27kg sừng tê giác tại
thủ đô Luanda, Angola.61 Vụ bắt giữ cũng phát hiện thêm
hai xưởng chế tác ngà voi do một nhóm người Việt điều
hành và các đối tượng bị bắt được cho là thành viên của
một nhóm tội phạm người Việt có tổ chức hoạt động tại
Angola. Tại thời điểm soạn thảo báo cáo này, không có
thêm cập nhật về việc truy tố các đối tượng này.
Hình 4: Các quốc gia đứng đầu trong danh sách xuất lậu vảy tê tê đến
Việt Nam từ năm 2010
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CHDC Công-gô là quốc gia đứng đầu liên quan đến các vụ
bắt giữ ngà voi chuyển đến Việt Nam từ châu Phi, với xấp
xỉ 25 tấn ngà voi bị tịch thu từ năm 2015 (tương đương
27% lượng ngà voi được gửi từ châu Phi đến Việt Nam).
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Phần lớn các vụ bắt giữ này diễn ra tại châu Á cho thấy
công tác rà soát còn hạn chế từ các cảng xuất khẩu tại
CHDC Công-gô. Các vụ bắt giữ ngà voi xuất phát từ CHDC
Công-gô liên quan đến Việt Nam bao gồm vụ bắt giữ ngà
voi lớn nhất thế giới (9.120kg) tại Việt Nam và lớn thứ hai
thế giới (8.795 kg) tại Singapore, cả hai đều diễn ra vào
năm 2019.
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Liên quan đến hoạt động buôn bán vảy tê tê bất hợp pháp,
CHDC Công-gô là quốc gia đứng thứ hai thế giới liên quan
đến vận chuyển bất hợp pháp vảy tê tê từ châu Phi đến
Việt Nam, với xấp xỉ 21 tấn bị bắt giữ từ năm 2015.
Environmental Investigation Agency

Nigeria
Tại Tây Phi, từ năm 2015, Nigeria đã trở thành điểm xuất
khẩu ngà voi và vảy tê tê từ châu Phi đến châu Á lớn nhất
thế giới.62 Nigeria cũng là quốc gia châu Phi chủ chốt liên
quan đến các vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê gửi đến Việt
Nam, với lần lượt 19 tấn và 62 tấn (tương đương 21% lượng
ngà voi và 73% vảy tê tê được gửi từ châu Phi đến Việt
Nam).63
Vào năm 2019, năm kỷ lục với các vụ tịch thu vảy tê tê
khối lượng lớn, Việt Nam là điểm đến của ba lô hàng vảy
tê tê lớn nhất thế giới bị bắt giữ tại Singapore, xuất phát
từ Nigeria và CHDC Công-gô. Theo UNODC, Việt Nam là
điểm trung chuyển chính của các lô hàng vảy tê tê gửi từ
châu Phi đến Trung Quốc.64

nhóm buôn lậu có thể gửi các lô hàng trực tiếp từ Nigeria
đến các cảng biển tại Việt Nam như Hải Phòng, Đà Nẵng
và Sài Gòn, hầu hết các nhóm thường chọn cách gửi
chuyển tải và/hoặc quá cảnh qua Singapore và Malaysia
nhằm che giấu điểm đến cuối cùng và tránh bị phát hiện.
Bất chấp đại dịch COVID-19, ngà voi và vảy tê tê số lượng
lớn vẫn tiếp tục được thu mua, tích trữ và xuất khẩu từ
Nigeria. Điều này đã được chứng minh qua vụ tịch thu
một lô hàng vảy tê tê và ngà voi quy mô lớn có điểm đến
là Việt Nam vào tháng 01/2021, và hai vụ việc tiếp theo
vào tháng 07/2021 và tháng 09/2021.
Ảnh trên: Cảng container quốc tế Apapa, Nigeria nơi các nhóm tội phạm do
người Việt cầm đầu khai thác để buôn lậu ĐVHD đến châu Á

Cảng Apapa tại Lagos, Nigeria là cảng xuất khẩu chính
cho các lô hàng vảy tê tê và ngà voi đến Việt Nam. Dù các
Dấu chân Việt Nam tại châu Phi
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Hiện trạng: Bùng phát nạn buôn lậu gỗ từ Cameroon do
người Việt cầm đầu
Trước đây, Việt Nam từng phụ thuộc vào nhập khẩu
gỗ từ các quốc gia láng giềng như Campuchia và Lào
để phát triển công nghiệp chế biến gỗ. Tuy nhiên,
với nguồn cung gỗ bị suy yếu và sự cải thiện các quy
định pháp luật cũng như thực thi pháp luật trong khu
vực, các đường dây người Việt bắt đầu chuyển hoạt
động đến châu Phi vào khoảng năm 2015.65
Cuộc điều tra của EIA Hoa Kỳ đã ghi nhận nhiều
nhóm người Việt đang lợi dụng khung quản trị rừng
quốc gia yếu kém của Cameroon để khai thác gỗ bất
hợp pháp, rửa tiền, gian lận, và vi phạm các điều luật
khác của Cameroon.66 Theo báo cáo, ít nhất

132.000m3 gỗ tròn đã được xuất khẩu từ Cameroon
đến Việt Nam từ tháng 01/2016 đến tháng 07/2020 dù
vi phạm các luật cấm xuất khẩu gỗ.67
Đây là thách thức lớn đối với Hệ thống Bảo đảm Gỗ
hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) có hiệu lực từ ngày
30/10/2020. VNTLAS là trọng điểm của Hiệp định Đối
tác Tự nguyện (VPA) giữa Liên minh châu Âu (EU)
và Việt Nam ký vào năm 2018, nhằm đảm bảo chỉ gỗ
hợp pháp được nhập khẩu vào Việt Nam, và sau đó
xuất tới các thị trường tiêu thụ nội địa và quốc tế.
Ảnh trên: Bãi gỗ của một công ty Việt Nam tại hoạt động
Cameroon với nhiều vi phạm về xuất khẩu gỗ và luật lao
động

©EIA US
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Hiện trạng: Buôn bán xương sư tử và hổ từ Nam Phi
Tại Nam Phi, việc gây nuôi sư tử và hổ với mục đích
buôn bán thương mại các bộ phận và dẫn xuất của
chúng vẫn còn hợp pháp68, dù gần đây Bộ trưởng Bộ
Môi trường đã cam kết chấm dứt hoạt động gây nuôi
sử tử vì các mục đích thương mại.69
Trong giai đoạn 2008-2016, ước tính 6.058 bộ xương
sư tử, nặng 70 tấn đã được xuất khẩu từ Nam Phi.70
Vào tháng 06/2018, Nam Phi đã đề xuất tăng hạn
ngạch xuất khẩu bộ xương sư tử thường niên từ 800
lên 1.500 bộ71, nhưng đã giảm xuống 800 bộ do hứng
phải các chỉ trích rộng rãi72 và bị tạm dừng sau phán
quyết của tòa án kết luận hệ thống hạn ngạch này là
không hợp pháp.73
Trong nhiều trường hợp, xương sư tử được biết là đã
được bán như xương hổ cho những người mua kém
nhận biết tại châu Á.74 Điều này góp phần phá hoại
các nỗ lực nhằm chấm dứt nạn buôn bán hổ bất hợp
pháp và làm gia tăng mối đe dọa nghiêm trọng từ
hoạt động buôn bán lên 4000 cá thể hổ nguy cấp còn
lại trong môi trường hoang dã tại châu Á.
Từ giữa những năm 2000, các nhóm người Việt đã
có chỗ đứng vững chắc trong hoạt động gây nuôi
sư tử và hổ tại Nam Phi. Chu Đăng Khoa, một tay
buôn lậu ĐVHD người Việt khét tiếng, được cho là
sở hữu Voi Game Lodge - một cơ sở gây nuôi ĐVHD
tại Klerksdorp, tây bắc Nam Phi. Theo báo cáo, cơ sở
này từng nuôi nhốt 50 cá thể hổ và nhiều sư tử75 và
có liên quan đến các lô hàng xương sư tử “hợp pháp”
gửi trực tiếp đến Việt Nam.76 Vào năm 2019, cơ sở này
của Chu Đăng Khoa bị nghi ngờ liên quan đến vụ tịch

thu 100 sừng tê giác và xác bốn cá thể hổ. Hai công
dân Việt Nam và một công dân Nam Phi đã bị bắt vì
liên quan đến vụ việc này.
Vào năm 2018, theo báo cáo, Việt Nam là nước nhập
khẩu thương mại lớn nhất đối với xương sử tử từ
Nam Phi, gồm 607 bộ xương sư tử.77 Hơn nữa, Việt
Nam còn nhập khẩu hổ sống từ quần thể hơn 450 cá
thể hổ nuôi nhốt ở Nam Phi,78 với mục đích thương
mại và sở thú.79
Hổ không phải loài bản địa ở Nam Phi, do đó việc
“gây nuôi” và nạn buôn bán hổ tiếp tục diễn ra dưới
các điều luật lỏng lẻo và năng lực thực thi yếu kém ở
Nam Phi là mối quan ngại lớn.80 Đây là mối quan tâm
chính, sẽ được xem xét dưới các nghĩa vụ được đề
xuất với Việt Nam trong khuôn khổ Công ước CITES.81
Hiện nay, các nhóm tội phạm ĐVHD người Việt
thường khai thác các lỗ hổng pháp lý liên quan đến
việc gây nuôi sư tử để vận chuyển bất hợp pháp
xương hổ ra khỏi Nam Phi, dưới cái mác xương sư
tử.82 Các nhóm này cũng sản xuất cao xương hổ và
sư tử, được làm bằng cách nấu xương hổ và sư tử với
các thành phần khác, để vận chuyển dễ dàng hơn từ
Nam Phi đến châu Á.83
Do thị hiếu của người tiêu dùng đối với các bộ phận
hổ có nguồn gốc tự nhiên, sự gia tăng của các trang
trại hổ và sư tử tại Nam Phi đang gây áp lực lên quần
thể hổ hoang dã thông qua việc gia tăng nhu cầu tiêu
thụ, từ đó kích thích nạn săn bắn hổ trái phép.
Ảnh dưới: Hơn ba tấn xương sư tử có nguồn gốc từ Nam
Phi bị bắt giữ tại cảng Tiên Sa tháng 07/2021
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Bên trong thế giới của một nhóm tội phạm
người Việt tại châu Phi
Tổng quan

còn kiểm soát chặt chẽ đường dây buôn lậu ĐVHD từ
Campuchia sang Trung Quốc thông qua Việt Nam.

Các điều tra và nghiên cứu của EIA bắt đầu từ năm 2016
đã phát hiện hoạt động của Nhóm Việt (ẩn danh, sau
đây sẽ được gọi là Nhóm Việt hoặc Nhóm), một nhóm tội
phạm có tổ chức xuyên quốc gia tham gia vào hoạt động
buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ ĐVHD gồm ngà
voi, vảy tê tê và sừng tê giác từ châu Phi đến châu Á.

Nhóm Việt có cấu trúc linh hoạt, với các thành viên chủ
chốt chủ yếu là người trong gia đình, được hỗ trợ bởi đội
ngũ tay sai và công nhân. Cơ cấu Nhóm thể hiện các yếu
tố của một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt (một lãnh
đạo duy nhất với tính kỷ luật nội bộ cao và nhiều cấp/bộ
phận) và phân cấp ủy quyền (cơ cấu theo vùng, mỗi vùng
có hệ thống phân cấp và khả năng tự quyết riêng). Đây
là hai đặc tính của các băng nhóm tội phạm có tổ chức
xuyên quốc gia.84

Nhóm Việt được thành lập tại một thành phố ở miền Bắc
Việt Nam vào cuối những năm 2000, bởi một đối tượng
tội phạm khét tiếng trong vùng gọi là V. và có liên quan
đến nhiều vụ bắt giữ ĐVHD. Vào năm 2012, Nhóm này bắt
đầu hoạt động tại châu Phi để tự thu mua các sản phẩm
ĐVHD và tăng cường kiểm soát chuỗi cung ứng ĐVHD bất
hợp pháp.

Từ năm 2016, Nhóm Việt được xác định có liên quan đến
ít nhất bốn vụ bắt giữ ĐVHD quy mô lớn (500kg hoặc
hơn), với tổng cộng 6,3 tấn ngà voi và 7,2 tấn vảy tê tê
được gửi từ châu Phi và đến Việt Nam.

Chi nhánh đầu tiên của Nhóm Việt được thành lập tại thủ
đô Maputo, Mozambique, và các chi nhánh tiếp theo được
đặt tại thủ đô Kampala, Uganda; các thành phố Beira và
Nampula, Mozambique; và Lagos, Nigeria. Nhóm này còn
được cho là có hoạt động tại các quốc gia châu Phi khác
bao gồm Angola, CHDC Công-gô, Liberia, Madagascar,
Nam Phi, Tanzania và Zambia. Ngoài ra, Nhóm này

Nhóm này còn vận hành một cấu trúc doanh nghiệp
phức tạp bằng cách thành lập nhiều công ty tại các quốc
gia mà Nhóm có hoạt động buôn lậu ĐVHD. Các công ty
này đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm xuất
nhập khẩu, xây dựng, chế biến gỗ, tái chế nhựa, kho vận,
và bất động sản và dùng các thành viên khác nhau của
Nhóm đứng tên các công ty nhằm tránh bị phát hiện các
hoạt động bất hợp pháp.

Hình 5: Cấu trúc Nhóm Việt
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Thu mua ĐVHD từ khắp châu Phi
Tại châu Phi, các thành viên Nhóm này hợp tác với các
nhà cung cấp địa phương tại Mozambique, Uganda và
Nigeria để thu mua các sản phẩm từ ĐVHD để xuất sang
châu Á.
Tại Mozambique ngà voi được thu mua từ trong nước và
các quốc gia láng giềng, sau đó chúng được tập hợp tại
phía bắc Mozambique trước khi chuyển lậu xuống phía
Nam đến Maputo để xuất đi. Vào năm 2019, Nhóm này
được tin là đã tích trữ được gần hai tấn ngà voi, 150kg
sừng tê giác và 40-50 container gỗ ở khắp Mozambique.
Vì quần thể voi và tê giác của Mozambique đã giảm
mạnh do nạn săn trộm, số ngà voi và sừng tê giác do
Nhóm này thu mua được tin là có xuất xứ từ Tanzania và
Nam Phi.
Tại Uganda, Nhóm làm việc với các nhà cung cấp thu
mua ngà voi từ CHDC Công-gô, Zambia, và Nam Sudan
để vận chuyển đến thủ đô Kampala. Vào năm 2017, các
nguồn tin cho biết Nhóm này sở hữu ba tấn ngà voi được
cất giấu tại một địa điểm ở Kampala. Các nhà cung cấp
của Nhóm tại Uganda hầu hết là công dân Tây Phi. Chúng
cũng có thể cung cấp cho Nhóm này gỗ từ Nam Sudan và
các vật liệu khác để che giấu hàng ĐVHD như ắc quy ô tô
đã hết hạn sử dụng.
Tại Nigeria, Nhóm này thu mua ngà voi rừng và vảy tê
tê có nguồn gốc chủ yếu từ Cameroon và được tập kết
tại Nigeria. Ngà voi thường được cắt khúc để dễ dàng
ngụy trang và vận chuyển. Vào năm 2018, Nhóm đã thu
mua được khoảng 15-20 tấn vảy tê tê và 8-9 tấn ngà voi
từ chỉ một nhà cung cấp tại Nigeria. Các nhà cung cấp
của Nhóm tại Nigeria cũng có thể cung cấp gỗ, than củi

và bông để làm vật liệu ngụy trang cho các sản phẩm từ
ĐVHD.
Sử dụng vận tải liên phương thức
Tại Mozambique, các sản phẩm từ ĐVHD bất hợp pháp
thường được vận chuyển bằng các xe tải chở gỗ theo
đường bộ, từ các địa điểm nguồn đến các kho hàng của
Nhóm. Hàng hóa sau đó được vận chuyển đến các xưởng
nhựa để đóng gói, trước khi chuyển đến các cảng quốc
tế để gửi đến châu Á trong các container được kê khai
là phế thải nhựa. Việc sử dụng vận tải liên phương thức
giúp chúng làm đứt gãy chuỗi cung ứng, từ đó làm giảm
khả năng bị truy vết.
Những chuyến hàng này chỉ được chở bởi các tài xế
người bản địa để tránh bị cướp và giảm rủi ro bị bắt giữ
cho các thành viên của Nhóm. Thông thường, ngà voi
và các sản phẩm từ ĐVHD khác được giấu bên trong các
khúc gỗ đục rỗng. Khi các xe tải đưa hàng đến xưởng,
chúng sẽ đốt bỏ các khúc gỗ và đóng gói ngà voi thành
các lô hàng xuất đi. Được biết, các nhà xưởng của Nhóm
tại Mozambique đều được bao quanh bởi tường cao và có
các địa điểm bí mật để cất giấu các sản phẩm ĐVHD bất
hợp pháp.
Tại Nigeria, để tránh bị phát hiện vị trí các kho hàng,
Nhóm này không để các nhà cung cấp vận chuyển các
sản phẩm ĐVHD bất hợp pháp trực tiếp đến các kho. Thay
vào đó, Nhóm hẹn gặp các nhà cung cấp tại một địa điểm
trung gian, sau đó tự vận chuyển hàng về kho của Nhóm.
Ảnh dưới: Cảng Maputo ở Mozambique bị Nhóm
Việt khai thác triệt để nhằm vận chuyển ĐVHD trái
phép từ châu Phi sang châu Á
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Sử dụng gỗ và nhựa tái chế để che giấu ĐVHD bất hợp
pháp
Tại các quốc gia châu Phi nơi Nhóm này hoạt động,
chúng thường thành lập một số công ty kinh doanh gỗ và
nhựa tái chế để che giấu hoạt động buôn bán ĐVHD bất
hợp pháp. Các công ty được dùng để đăng ký làm “đơn vị
gửi hàng” trên vận đơn cho các lô hàng gửi từ châu Phi
đến châu Á, nơi mà các công ty khác của Nhóm được
đăng ký làm “đơn vị nhận hàng”. Nhóm này sở hữu các
kho hàng dùng để cất giữ, chế biến gỗ và nhựa để che
giấu các sản phẩm ĐVHD. Để bảo đảm an toàn cho hoạt
động của mình, Nhóm thường tự đóng hàng tại các kho
tập kết, dù đôi khi chúng cũng thuê các nhà cung cấp
thực hiện khâu đóng hàng.
Trong giai đoạn 2016-2018, Nhóm được xác định có liên
quan đến các vụ bắt giữ ngà voi được giấu trong các lô
hàng chứa vỏ chai nhựa ở châu Phi và châu Á.
Vào tháng 9/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban
hành Chỉ thị triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm
tăng cường sự quản lý, nhập khẩu và sử dụng phế liệu.
Theo Chỉ thị này, giấy phép nhập khẩu phế thải nhựa chỉ
được cấp cho các công ty trực tiếp sử dụng chúng để làm
nguyên liệu thô trong lĩnh vực kinh doanh của họ.85
Vì thế, rất có thể Nhóm này đã giảm phụ thuộc vào phế
thải nhựa và sử dụng các sản phẩm khác để ngụy trang
cho các lô hàng ĐVHD trái phép. Ngoài gỗ và nhựa, các
sản phẩm phổ biến được Nhóm này sử dụng bao gồm đậu
nành, ngô, lạc, vải, bông và than củi.
Vai trò chủ chốt của các đại lý thông quan

hợp tác với các đại lý thông quan - những người có vai
trò quan trọng, chịu trách nhiệm thu xếp các giấy tờ cần
thiết, hối lộ các quan chức và tất cả các bên liên quan có
tham gia vào quy trình xuất hàng. Trong giai đoạn này,
những thông dịch viên của Nhóm đóng vai trò là người
liên hệ chính với các đại lý thông quan.
Nhóm có thể sử dụng công ty của những đại lý này để
làm “đơn vị gửi hàng” trên vận đơn cho các lô hàng, hoặc
sử dụng chính các công ty của Nhóm đăng ký ở các nước
châu Phi để xuất hàng. Cảng Maputo ở Mozambique được
Nhóm này sử dụng thường xuyên để gửi các lô hàng
ĐVHD trái phép từ châu Phi đến châu Á. Nguồn tin của
EIA cho thấy, Nhóm này dựa vào mối quan hệ mật thiết
với các quan chức chính phủ tại các quốc gia châu Phi
để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của chúng ở
đây.
Trong giai đoạn 2016-2018, một số thành viên của Nhóm
đã bị truy nã bởi cơ quan chức năng Mozambique do có
liên quan đến một vụ bắt giữ ĐVHD tại cảng Maputo.
Tuy nhiên, những thành viên này đã trốn thoát khỏi
Mozambique thành công nhờ sự hỗ trợ của các quan
chức tham nhũng. Sau đó, một số thành viên khác của
Nhóm cũng trốn khỏi Mozambique nhờ vào giấy thông
hành được cung cấp bởi một đối tượng được cho là có
quan hệ mật thiết với Đại sứ quán Việt Nam tại Maputo.
Tại châu Á, Nhóm hợp tác chặt chẽ với các đối tác
và đồng minh để thông quan các lô hàng nhập vào
Campuchia và Việt Nam bằng đường hàng không và
đường biển. Sau đó, các lô hàng bất hợp pháp này tiếp
tục được chuyển lậu đến Việt Nam và Trung Quốc bằng
đường bộ.

Để gửi các lô hàng từ châu Phi đến châu Á, Nhóm này
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Cẩn trọng trong giao tiếp để tránh bị phát hiện
Nhóm này được biết là có hoạt động cực kỳ bí mật với các
quy định khắt khe được đưa ra cho các thành viên. Ví dụ,
các thành viên của Nhóm được lệnh phải tắt chức năng
định vị GPS trên điện thoại và tránh tiếp xúc với thành
viên của các nhóm người Việt Nam khác.
Những thông dịch viên người Việt đóng vai trò quan
trọng trong các hoạt động buôn bán của Nhóm tại châu
Phi, vì họ thường xuyên tháp tùng các thành viên chủ
chốt đi thu mua các sản phẩm ĐVHD và sắp xếp để xuất
khẩu các lô hàng. Trong giai đoạn 2016-2018, có ít nhất ba
thông dịch viên làm việc cho Nhóm này tại châu Phi. Tại
châu Á, một thành viên của Nhóm có thể giao tiếp bằng
tiếng Trung Quốc lưu loát và có thể trao đổi trực tiếp với
khách hàng người Trung Quốc. Ngoài ra, Nhóm còn giữ
liên lạc với các nhà cung cấp, các đại lý thông quan và
khách hàng thông qua các ứng dụng nhắn tin bảo mật và
mạng xã hội.
Dòng tiền lớn trên phạm vi toàn cầu
Thông thường, Nhóm này chuyển một lượng lớn tiền từ
Việt Nam sang châu Phi thông qua các ngân hàng Trung
Quốc. Tại châu Phi, các thành viên của Nhóm thanh toán
tiền hàng thông qua các ngân hàng chính thức. Nhóm
cũng được cho là sử dụng các dịch vụ chuyển tiền quốc
tế để gửi tiền từ châu Phi về Việt Nam.

vào các tài khoản ngân hàng khác nhau của các nhà
cung cấp. Nhóm có thể trả bằng đô la Mỹ hoặc bằng
tiền nội địa như đồng Naira (Nigeria) hoặc đồng Shilling
(Uganda) vốn thường được lựa chọn hơn. Một thành viên
của Nhóm và các cộng sự đã có lần chuyển mỗi người
20 triệu Naira (tương đương khoảng 50.000 đô la Mỹ) cho
một nhà cung cấp để tránh vượt hạn mức thanh toán cho
mỗi giao dịch.
Ảnh hưởng của COVID-19
Do đại dịch COVID-19, nhiều thành viên của Nhóm chưa
thể quay lại châu Phi từ năm 2020. Tuy nhiên, hoạt động
buôn bán ĐVHD bất hợp pháp từ châu Phi qua Việt Nam
được tin là sẽ gia tăng khi thương mại và vận tải toàn cầu
được nới lỏng. Hiện Nhóm này vẫn tiếp tục hoạt động
tích cực tại Đông Nam Á và có khả năng đã thích ứng với
đại dịch COVID-19 để tiến hành các giao dịch từ xa.
Ảnh trái: Gỗ là sản phẩm được dùng phổ biến để che giấu hàng
ĐVHD xuất lậu từ châu Phi sang châu Á bởi các nhóm tội phạm
Việt Nam
Ảnh trên: Lượng tiền lớn được gửi từ châu Á sang châu Phi và
trong nội bộ châu Phi để phục vụ cho hoạt động buôn bán ĐVHD
bất hợp pháp bởi Nhóm Việt

Những khoản thanh toán dành cho hàng hóa bất hợp
pháp thường được chia thành nhiều phần và được trả
Dấu chân Việt Nam tại châu Phi
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Đánh mất cơ hội – Thiếu hành động sau các vụ
bắt giữ ĐVHD quy mô lớn
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những bước
tiến đáng kể trong xử lý tội phạm về ĐVHD, cả về phương diện cải
thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật trong biên giới lãnh thổ
quốc gia.
Tuy nhiên, việc thiếu những nỗ lực trong công tác thực
thi pháp luật một cách chủ động nhằm triệt phá các
nhóm tội phạm xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu
đang hoạt động trên phạm vi quốc tế, đã khiến Việt Nam
trở thành một quốc gia đáng quan ngại về buôn bán
ĐVHD bất hợp pháp trên toàn cầu.
Mặc dù những thành tựu về thực thi pháp luật và cải
cách pháp lý là rất đáng hoan nghênh, những biện pháp
của Chính phủ Việt Nam cho đến nay vẫn chưa đủ và
không tương xứng với thực trạng buôn bán ĐVHD bất
hợp pháp quy mô lớn do các nhóm tội phạm người Việt
Nam cầm đầu, tham gia vào hoạt động khai thác các loài
ĐVHD bị đe dọa là voi, tê tê, tê giác và các loài động, thực
vật hoang dã khác ở châu Phi.
Từ năm 2010, có ít nhất 120 vụ bắt giữ ĐVHD liên quan
đến voi, tê tê và tê giác diễn ra tại các cảng hàng không
và cảng biển của Việt Nam, trong số đó, ít nhất 61 vụ (51%)
có nguồn gốc từ châu Phi. Trong số những vụ bắt giữ
này, sừng tê giác thường xuyên được vận chuyển bất hợp
pháp vào Việt Nam thông qua đường hàng không tại Sân
bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, trong khi đó, các lô hàng ngà
voi và vảy tê tê quy mô lớn (500kg hoặc hơn) được nhập
lậu qua các cảng biển trên khắp Việt Nam. Tính đến thời
điểm này, cảng Hải Phòng ở miền Bắc là cảng biển bị
khai thác nhiều nhất trong các giao dịch bất hợp pháp về
ĐVHD tại Việt Nam.
Trong số 120 vụ bắt giữ ĐVHD kể trên, chỉ có 17 vụ hoặc
14% có đối tượng tội phạm bị phạt tù.86 Từ năm 2018, có 11
vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê quy mô lớn diễn ra ở các
cảng biển của Việt Nam, bao gồm vụ bắt giữ ngà voi lớn
nhất thế giới, với hơn chín tấn ngà voi bị tịch thu tại cảng
Đà Nẵng và vụ bắt giữ vảy tê tê lớn nhất Việt Nam, với
hơn tám tấn vảy tê tê bị tịch thu tại cảng Hải Phòng vào
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tháng 03/2019. Các vụ bắt giữ này có tổng khối lượng lên
đến 15 tấn ngà voi và 36 tấn vảy tê tê. Tuy nhiên, không
một vụ bắt giữ nào trong số này đưa tới kết quả là sự bắt
giữ và kết án đối tượng phạm tội.87
Đến nay, không có cá nhân hay pháp nhân thương mại
nào liên quan đến các vụ bắt giữ ĐVHD quy mô lớn tại
các cảng biển Việt Nam từ năm 2018 bị bắt giữ hay xét
xử. Sự thiếu hiệu quả trong công tác điều tra các vụ bắt
giữ này là một lỗ hổng quan trọng cho thấy việc thực thi
pháp luật vẫn còn hạn chế và thiếu sự phối hợp chặt chẽ
giữa các cơ quan chức năng liên quan, bao gồm hải quan
và công an.
Khối lượng vảy tê tê và ngà voi bị tịch thu kể trên tương
đương ít nhất 2.200 cá thể voi và 36.000 cá thể tê tê bị
sát hại, là bằng chứng cho thấy các nhóm tội phạm có
tổ chức tiếp tục khai thác Việt Nam như tâm điểm nhập
khẩu trong hoạt động buôn bán ĐVHD bất hợp pháp.
Việt Nam đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ về ĐVHD, nhưng
vẫn chưa đủ để răn đe các nhóm tội phạm buôn lậu
ĐVHD vốn chỉ coi các vụ bắt giữ là những vụ thua lỗ nhỏ
trong kinh doanh, dễ dàng được bù lại bằng các lô hàng
tiếp theo. Hơn nữa, các vụ bắt giữ chỉ là phần nổi của
tảng băng, vì trên thực tế khối lượng các sản phẩm ĐVHD
bất hợp pháp đến và rời Việt Nam mà không bị phát hiện
còn lớn hơn nhiều.
Việt Nam cần khẩn trương tăng cường các biện pháp để
cải thiện vai trò của mình trong chuỗi cung ứng ĐVHD
bất hợp pháp, giúp bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng
như voi, tê tê và tê giác không bị biến mất trong tự nhiên.
Ảnh trên: Cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ 9.120kg ngà voi tại cảng Tiên
Sa năm 2019 – vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất thế giới từ trước đến nay

Environmental Investigation Agency

Cơ hội triệt phá các nhóm tội phạm về ĐVHD
người Việt
Là một loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nghiêm trọng,
công tác chống buôn bán ĐVHD bất hợp pháp đòi hỏi sự hợp tác
quốc tế giữa các bên liên quan.
Dù không thể đơn phương giải quyết vấn nạn này, Chính
phủ Việt Nam có thể triển khai một số hành động cụ thể
để ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn bán ĐVHD bất hợp
pháp từ châu Phi sang thị trường châu Á.

Việt Nam có thể bắt đầu từ hôm nay bằng cách tiếp tục
điều tra các vụ bắt giữ quy mô lớn đã diễn ra tại Việt Nam
(Hình 6 bên dưới) và điều tra hoạt động của Nhóm Việt
nêu trên cũng như các nhóm buôn bán ĐVHD bất hợp
pháp khác đã được biết đến

Hình 6: Các vụ bắt giữ ngà voi và vảy tê tê quy mô lớn diễn ra tại các cảng biển tại Việt Nam từ năm 2018 mà Chính phủ Việt Nam chưa thành công trong điều
tra sau bắt giữ. Cần ưu tiên tiếp tục điều tra về các vụ bắt giữ này.

TT

Ngà voi (V)/Vảy tê tê (T)

Thời gian

Trọng lượng

Cảng biển

Bản án

1

Vảy tê tê

Tháng
4/2018

3.750kg

Cát Lái

Không ai bị
kết án

2

Vảy tê tê

Tháng
5/2018

3.300kg

Sài Gòn

Không ai bị
kết án

3

Ngà voi và vảy tê tê

Tháng
10/2018

Tiên Sa

Không ai bị
kết án

4

Vảy tê tê

Tháng
11/2018

Hải Phòng

Không ai bị
kết án

5

Ngà voi và vảy tê tê

Tháng
1/2019

Hải Phòng

Không ai bị
kết án

6

Ngà voi và vảy tê tê

Tháng
1/2019

Hải Phòng

Không ai bị
kết án

7

Ngà voi

Tháng
3/2019

9.124kg

Tiên Sa

Không ai bị
kết án

8

Vảy tê tê

Tháng
3/2019

8.340kg

Hải Phòng

Không ai bị
kết án

9

Ngà voi và vảy tê tê

Tháng
4/2019

Hải Phòng

Không ai bị
kết án

10

Vảy tê tê

Tháng
5/2019

Cái Mép

Không ai bị
kết án

11

Ngà voi và vảy tê tê

Tháng
12/2019

Hải Phòng

Không ai bị
kết án

Dấu chân Việt Nam tại châu Phi

1.803,7kg (V);
6.334,2kg (T)
528 kg
515kg (V);
1.541kg (T)
109 kg(V);
1.339 kg(T)

3.446kg (V);
3.977kg (T)
5.264kg
330kg (V);
1.796.1kg (T)
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Khuyến nghị
Tăng cường hợp tác thực thi
pháp luật quốc tế
Việt Nam tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống
tham nhũng (UNCAC) vào năm 2009 và Công ước Liên
hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
(UNTOC) vào năm 2012. Đây là hai Công ước giúp tiếp cận
với khung pháp lý mang tính toàn cầu có hiệu quả trong
hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và tham nhũng.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa sử dụng những cơ chế này
một cách hiệu quả để hợp tác với các quốc gia xuất khẩu,
trung chuyển và nhập khẩu chủ chốt nhằm đẩy lùi nạn
buôn bán ĐVHD trái phép.
Việt Nam đã thông qua một số hiệp định song phương
với Mozambique và Nam Phi nhằm tạo điều kiện hợp tác
thực thi pháp luật chống buôn bán ĐVHD trái phép. Tuy
nhiên, những thỏa thuận này đa phần vẫn còn trên giấy
tờ và chưa có hiệu quả trong việc triệt phá các nhóm tội
phạm có tổ chức liên quan đến buôn lậu ngà voi và sừng
tê giác ở hai quốc gia châu Phi này.
Đáng lo ngại hơn, có rất ít thông tin về hợp tác thực thi
pháp luật giữa Nigeria và Việt Nam, dù hai nước này được
xác định là các điểm xuất khẩu và nhập khẩu ngà voi và
vảy tê tê có nguồn gốc từ châu Phi lớn nhất thế giới.
Việt Nam cũng cần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật
với các nước trung chuyển như Campuchia, Malaysia,
Singapore và nước nhập khẩu về ĐVHD như Trung Quốc
để giải quyết vấn nạn này.
Cần có nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác thực thi pháp
luật để xử lý hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép như
một loại tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, đòi hỏi
sự phối hợp đa ngành và hướng tiếp cận đa quốc gia. Các
cơ quan chức năng của Việt Nam cần thu thập và chia sẻ
thông tin với các quốc gia liên quan tại châu Phi và châu
Á để thực hiện các cuộc điều tra xuyên quốc gia về các
vụ bắt giữ ĐVHD quy mô lớn diễn ra tại các cảng biển của
Việt Nam.
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Nhắm vào những đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu
ĐVHD
Kể từ năm 2018, bốn ‘’ông trùm’’ buôn bán ĐVHD bất hợp
pháp đã bị khởi tố và phạt án tù tại Việt Nam, khiến hoạt
động của các nhóm này bị tan rã theo.88

nhắm vào các đối tượng người Việt cầm đầu các nhóm
buôn bán ĐVHD trái phép, đứng sau các lô hàng ĐVHD
quy mô lớn nhập lậu từ châu Phi vào Việt Nam.

Những vụ án này chứng minh rằng các cơ quan thực thi
pháp luật của Việt Nam có thể triệt phá thành công các
nhóm buôn lậu ĐVHD nếu nhắm đến những tên cầm đầu
của các nhóm này.

Bên cạnh đó, công tác điều tra tội phạm tài chính như
rửa tiền, hối lộ và trốn thuế sẽ giúp xác định và ngăn
chặn hoạt động của các thành viên chủ chốt của các
đường dây này. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục
là đối tượng đánh giá của Lực lượng đặc nhiệm tài chính
quốc tế (FATF) về công tác triển khai các khuyến nghị
và chuẩn mực của FATF nhằm ngăn chặn tội phạm lạm
dụng hệ thống tài chính.89 Điều quan trọng là phải bảo
đảm rằng các cơ quan liên quan trong khu vực công và
khu vực tư nhân tại Việt Nam coi buôn bán ĐVHD là một
nguy cơ lớn cho hoạt động rửa tiền.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam như Tổng
cục Hải quan Việt Nam; Cục Cảnh sát phòng chống tội
phạm về môi trường (C05); Cục Cảnh sát điều tra tội
phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03); và Đơn vị
tình báo tài chính (FIU) cần tiếp tục hành động quyết liệt

Chấm dứt tình trạng tham nhũng tiếp tay cho tội phạm về ĐVHD
Tham nhũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động buôn lậu ĐVHD vào Việt
Nam, đặc biệt là tại các cảng, khu vực biên giới do hải
quan quản lý.90 Hơn nữa, tình trạng tham nhũng tại một
số Đại sứ quán Việt Nam tại châu Phi cũng gây trở ngại
cho công tác điều tra các nhóm tội phạm về ĐVHD do
người Việt cầm đầu.91 Ngoài ra, tham nhũng liên quan
đến buôn lậu ĐVHD còn có sự đồng lõa của các nhân viên
tại các công ty vận tải hoạt động tại các cảng biển, sân
bay và cửa khẩu biên giới. Chúng thường cấu kết với các
nhóm tội phạm do người Việt cầm đầu để tạo điều kiện
cho hoạt động buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia trái phép.
Mặc dù chống tham nhũng được liệt kê là cam kết chính
trong Kế hoạch hành động quốc gia về ngà voi (NIAP)
trước đây của Việt Nam, cam kết này đã bị xóa khỏi Kế
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hoạch hành động quốc gia về ngà voi và sừng tê giác
(NIRAP) gần đây mà không có bất kỳ giải thích nào.92 Việt
Nam đã không thực hiện được các biện pháp chống tham
nhũng hiệu quả nhằm xử lý vai trò chủ chốt của các cán
bộ nhà nước tham nhũng tiếp tay cho nạn buôn lậu các
loài ĐVHD trong danh mục của Công ước CITES.
Việt Nam phải thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm
giải trình của Chính phủ để ứng phó tốt hơn đối với nạn
tham nhũng tiếp tay cho buôn lậu ĐVHD, đặc biệt là tại
các điểm biên giới trọng điểm trên tuyến đường vận
chuyển ĐVHD bất hợp pháp từ châu Phi đến Việt Nam.
Điều này bao gồm việc tiến hành các cuộc điều tra tài
chính để xác định các dòng tiền có khả năng liên quan
đến hối lộ nhằm thông quan các lô hàng ĐVHD bất hợp
pháp vào Việt Nam của các nhóm tội phạm có tổ chức.
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