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NỘI DUNG: xoay quanh vấn nạn buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) quy mô lớn trái 
phép đang de dọa các loài nguy cấp như loài hổ; nêu bật  hoạt động của các cơ quan 
chức năng, các tổ chức phi chính phủ trước vấn đề này; và thảo luận về sự tham gia của 
các tổ chức xã hội dân sự trong cuộc chiến chống lại tội phạm liên quan tới ĐVHD.

Để biết thêm thông tin chi tiết và xác nhận tham dự, xin vui lòng gửi email tới 
hoangthuhoa.env@gmail.com; siwaporn@freeland.org; hoặc gọi điện thoại tới số  (+84) 904 75 
82 86; (+66) 81 990- 8552 ;
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Trình chiếu phim và cập nhật thông tin điều tra

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012 - Bộ phim tài liệu “Nạn buôn bán Hổ trái phép” sẽ 
ra mắt công chúng tại buổi trình chiếu phim đặc biệt cùng với cuộc thảo luận về giải 
pháp ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD tại Châu Á. Nằm trong loạt phim phóng sự tài liệu 
đặc sắc “Tội ác chống lại Thiên nhiên” được phát trên kênh National Geographic, bộ 
phim phản ánh quá trình điều tra bí mật của các cơ quan thực thi pháp luật, phối hợp với  
các nhà bảo tồn để phá vỡ một trong những đường dây buôn lậu hổ lớn nhất khu vực.

Bộ phim mô tả chi tiết quá trình các điều tra viên gần đây đã phát hiện và bắt giữ những 
thành viên chủ chốt trong đường dây buôn lậu hổ từ Thái Lan sang Việt Nam và Trung 
Quốc. Một điều đặc biệt, các điều tra viên có mặt trong bộ phim sẽ hiện diện tại buổi 
trình chiếu để thảo luận về các vấn đề liên quan tới Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm 
hoạt động hiệu quả trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán ĐVHD trái phép.

Chính phủ và các nhà bảo tồn Châu Á đang nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo vệ quần thể 
hổ còn lại trong tự nhiên thoát khỏi những kẻ săn bắt và buôn lậu trái phép. Chỉ mười 
năm trước đây Việt Nam là ngôi nhà của hơn 100 cá thể hổ, ngày nay, con số này đã 
giảm mạnh xuống còn khoảng 30 cá thể. Nếu tình trạng này vẫn tái diễn, các cá thể hổ tự 
nhiên của Việt Nam sẽ bị săn bắt tới tuyệt chủng trong vòng 5 năm tới.

Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong các nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn lậu 
xuyên biên giới diễn ra tại khu vực. Trên thực tế, các cơ quan chức năng như Cảnh sát 
Môi trường Hà Nội đã có những đóng góp đáng kể trong cuộc chiến này thông qua việc 
phát hiện và triệt phá nhiều vụ buôn bán hổ trái phép trong vài năm gần đây.

Đông Nam Á là điểm nóng của nạn buôn bán ĐVHD trái phép, cung ứng cho thị trường 
“chợ đen” toàn cầu ước tính từ 10 đến 30 tỷ Đô la Mỹ mỗi năm. Vấn nạn săn bắt và  
buôn bán trái phép đang làm suy giảm đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên thiên  
nhiên với tốc độ đáng báo động; và đe dọa đến an ninh, sức khỏe và sinh kế trong khu 
vực.

Lực lượng đặc nhiệm trong phim đã được đào tạo và hỗ trợ bởi tổ chức chống buôn lậu 
quốc tế FREELAND, dưới sự tài trợ của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) 
và Quỹ Bảo vệ Hổ (Save the Tiger).

Tổ chức FREELAND và các đối tác liên minh trong khu vực, bao gồm Trung tâm Giáo 
dục Thiên nhiên (ENV), Kênh National Geographic và Mạng lưới thực thi pháp luật về 
ĐVHD ASEAN (ASEAN-WEN), vẫn đang tiếp tục xây dựng năng lực, tăng cường thực 
thi pháp luật và thúc đẩy sự hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ trong khu vực để ngăn 
chặn nạn buôn bán ĐVHD trái phép. Những nỗ lực này được tập hợp, thống nhất thông 
qua chương trình “Châu Á hành động trước nạn buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt 
chủng” (Asia’s  Regional  Response  to  Endangered  Species  Trafficking  -  gọi  tắt  là 
ARREST) do USAID tài trợ.



 

Nhà tổ chức 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) được thành lập năm 2000 - tự hào là tổ chức 
phi chính phủ đầu tiên của Việt Nam chuyên sâu vào lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo 
dục môi trường. Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích người dân Việt Nam nâng cao 
hiểu biết về những vấn đề môi trường như bảo vệ động thực vật hoang dã, các hệ sinh thái  
tự nhiên và chống biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu. Bằng các chiến 
lược mang tính sáng tạo và đổi mới, chúng tôi mong muốn chuyển biến thái độ của người 
dân Việt Nam, khuyến khích họ cùng hành động để bảo vệ tài nguyên quý giá của đất nước 
cũng như hướng đến những giải pháp chung sống hòa hợp với thiên nhiên. Để biết thêm 
thông  tin  chi  tiết,  tham  khảo  trang  www.envietnam.org (Tiếng  Anh)  hoặc 
www.thiennhien.org (Tiếng Việt) 

Tổ chức FREELAND là tổ chức quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực ngăn chặn nạn buôn 
bán ĐVHD và buôn lậu người trái phép. FREELAND hoạt động trên khắp Châu Á, thông 
qua chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng năng lực địa phương nhằm bảo 
vệ hệ sinh thái trọng yếu, bảo vệ ĐVHD và những người dễ bị tổn thương. FREELAND là 
đối tác chính trong chương trình ARREST do USAID tài trợ. Để biết thêm thông tin, vui 
lòng xem chi tiết tại www.freeland.org và http://www.facebook.com/freelandfoundation

Châu Á hành động trước nạn buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng (ARREST)  là 
chương trình kéo dài  5 năm do USAID tài trợ và được triển khai bởi tổ chức FREELAND. 
Chương trình ARREST chống lại nạn buôn bán ĐVHD bất hợp pháp tại Châu Á thông qua 
ba hình thức: giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ ĐVHD; tăng cường thực thi pháp luật; tăng 
cường hợp tác trong khu vực và củng cố mạng lưới chống buôn bán ĐVHD. ARREST là  
sự kết hợp nỗ lực của các nước thành viên trong khối ASEAN, Trung Quốc và Nam Á, các 
tổ chức phi chính phủ và các tổ chức tư nhân nhằm trợ giúp Châu Á đối mặt với những 
thách thức to lớn trong công cuộc bảo vệ các loài ĐVHD quý hiếm trong khu vực. Để biết 
thêm  thông  tin  chi  tiết,  tham  khảo  trang   www.freeland.org/arrest and 
http://www.facebook.com/arrestprogram 

Nhà tài trợ

Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) là cơ quan chính của chính phủ Hoa Kỳ 
chuyên cung cấp dịch vụ phát triển kinh tế và hỗ trợ nhân đạo cho người dân trên toàn thế 
giới từ năm 1961. Tại Châu Á, USAID hỗ trợ các chương trình xuyên quốc gia như buôn 
bán người qua biên giới, nạn buôn lậu ĐVHD trái phép, các bệnh về truyền nhiễm, bảo tồn 
tài nguyên thiên nhiên và xúc tiến thương mại.
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