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Kính gửi Ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc!

Đại diện cho các tổ chức ký tên dưới đây, chúng tôi xin được chúc mừng Ngài đối với những nỗ lực của Chính 
phủ Việt Nam trong công tác giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã  bất hợp pháp. Điều này đã được 
thể hiện thông qua nỗ lực điều tra và thực thi pháp luật mang tính đột phá với kết quả là phiên toà xét xử sơ 
thẩm sắp tới đối với đối tượng Nguyễn Mậu Chiến và các đồng phạm bao gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Mậu 
Thuận và Lê Thị Hồng. Nguyễn Mậu Chiến là đối tượng chủ chốt trong một đường dây bị nghi ngờ tham gia 
vào hoạt động buôn bán bất hợp pháp hổ và các loài động vật hoang dã khác trên quy mô toàn cầu.

Nguyễn Mậu Chiến điều hành một cơ sở nuôi nhốt hổ tại tỉnh Thanh Hóa từ năm 2006, sau khi đối tượng này 
mua 16 cá thể hổ được cho là có nguồn gốc bất hợp pháp. Các hoạt động khảo sát của các tổ chức phi chính 
phủ vào tháng 12 năm 2017 đã phát hiện 11 cá thể hổ bị nuôi nhốt tại cơ sở này, vốn nằm ở một điểm nóng về 
sản xuất “cao hổ”, một trong những sản phẩm chủ yếu thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ hổ tại Việt Nam.

Các sự việc sau đây là căn cứ để nghi ngờ rằng Chiến đã thực hiện hoạt động buôn bán hổ bất hợp pháp thông 
qua cơ sở nuôi nhốt này. Việc quan sát các mẫu sọc vằn trên da và độ tuổi của những cá thể hổ hiện đang 
được nuôi nhốt trong cơ sở này cho thấy, chúng là các cá thể hổ khác với các cá thể hổ được nuôi từ đầu. Hai 
cá thể hổ chết đã được tìm thấy trong một tủ đông lạnh tại cơ sở này vào năm 2010, và Chiến bị cho là có liên 
quan tới nhiều vụ bắt giữ các cá thể hổ đông lạnh khác sau đó. Chúng tôi rất quan ngại rằng việc buôn bán 
bất hợp pháp hổ từ và thông qua các cơ sở nuôi nhốt như vậy sẽ duy trì và kích thích nhu cầu tiêu thụ hổ và 
những sản phẩm từ các loài mèo lớn khác, là nguyên nhân thúc đẩy nạn săn bắn hổ hoang dã ở châu Á và các 
loài mèo lớn trên toàn cầu. 

Hơn nữa, Chiến và đường dây của mình từ lâu đã bị nghi ngờ tham gia vào hoạt động buôn bán trái phép động 
vật hoang dã xuyên lục địa, ít nhất là từ năm 2007 khi Chiến bị bắt giữ và bị xử phạt hành chính tại Tanzania 
vì hành vi buôn bán động vật hoang dã.  Chiến bị nghi ngờ là chủ sở hữu của các lô hàng lớn ngà voi, sừng tê 



giác và vảy tê tê bị bắt giữ tại các cảng biển lớn ở Việt Nam trong năm 2015 và 2016. Đường dây tội phạm của 
Chiến cũng bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều vụ án hình sự ở châu Phi. 

Nguyễn Mậu Chiến đã bị bắt vào tháng 5, năm 2017 dưới sự phối hợp của Phòng 2 Cục cảnh sát Phòng chống 
tội phạm buôn lậu (C74) và Công an hai quận Hoàn Kiếm và Hà Đông, sau quá trình theo dõi và giám sát chặt 
chẽ hoạt động của đường dây tội phạm này. Một số lượng lớn hàng lậu là động vật hoang dã đã bị tịch thu tại 
nhà của Chiến bao gồm sừng tê giác, hai cá thể hổ đông lạnh (mà Chiến xác nhận là có nguồn gốc từ cơ sở 
nuôi nhốt của mình) và một số lượng lớn các sản phẩm chế tác từ ngà voi. 

Việc bắt giữ Nguyễn Mậu Chiến và đồng phạm đánh dấu bước đi đầu tiền trong việc triệt phá đường dây tội 
phạm có quy mô toàn cầu, đặc biệt là việc bắt giữ thành công một đối tượng được cho là đầu sỏ trong đường 
dây tội phạm này. Những nỗ lực thực thi pháp luật rất đáng được biểu dương, thể hiện thông qua vụ bắt giữ 
này đã chứng minh quyết tâm của Việt Nam trong việc giải quyết nạn buôn bán trái phép hổ và các loài động 
vật hoang dã khác. Nếu như những nỗ lực này đem lại kết quả là việc truy tố và hình phạt thích đáng dành 
cho các đối tượng, thì đây cũng sẽ là sự đánh dấu tiến triển của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết 
quốc tế, đặc biệt là Kế hoạch hành động quốc gia về ngà voi nằm trong khuôn khổ Công ước về buôn bán quốc 
tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và sự thành công của các Hội nghị về Chống buôn bán 
trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã (IWT) được tổ chức tại London, Kasane và Hà Nội. 

Với tinh thần hoan nghênh sự thành công của vụ bắt giữ, chúng tôi sẽ quan tâm và theo dõi sát sao hoạt động 
xét xử vụ việc này. Chúng tôi hy vọng hệ thống tư pháp hình sự của Việt Nam sẽ xử lý một cách thích đáng 
các tội phạm về động vật hoang dã.
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