
BẠN CÓ BIẾT?
Đã từng có thời gian, tê giác sống 

rải rác ở nhiều nơi trên khắp các 
lục địa Á – Âu và Châu Phi. Từ thời 
tiền sử, người Châu Âu đã biết đến 

loài tê giác và miêu tả chúng trên 
các bức tranh trong hang động.

 
Tại hầu hết các khu bảo tồn tê giác 

đều có những loài động thực vật 
quý giá khác. Tê giác góp phần làm 

tăng trưởng kinh tế và phát triển 
bền vững thông qua hoạt động du 

lịch, tạo ra cơ hội việc làm và đem 
lại lợi ích trực tiếp cho các cộng 

đồng địa phương lân cận.
 

Tê giác trắng là loài rất dễ bị săn 
trộm do chúng tương đối hiền 

lành và sống thành đàn.

CHẤM DỨT BUÔN BÁN SỪNG TÊ GIÁC
Loài Tê giác đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nhu cầu về sừng tê giác gia tăng tại châu Á, đặc biệt là 
Việt Nam đang tạo nên một cuộc khủng hoảng săn trộm tê giác châu Phi với mức tăng đột biến, 
5000% chỉ từ năm 2007 đến năm 2012 tại Nam Phi. WWF và TRAFFIC đang thực hiện một phần 
Chiến dịch toàn cầu về chống buôn bán trái phép các loài hoang dã ở Việt Nam nhằm giải cứu 
loài tê giác khỏi nạn tuyệt chủng. 

Mặc dù đã có luật bảo vệ tê giác, nhưng chính phủ các nước chưa hành động đủ để giải quyết 
tình trạng buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác từ Châu Phi sang Việt Nam. Vấn đề buôn bán 
bất hợp pháp động thực vật hoang dã vẫn chưa được quan tâm một cách tương xứng với tính 
nghiêm trọng của nó. Ở nhiều nơi, bọn tội phạm tin rằng chúng có thể hoạt động mà gần như 
không bị trừng phạt hoặc lỡ có bị bắt cũng sẽ chỉ bị phạt nhẹ.  Nói tóm lại, buôn bán bất hợp 
pháp các loài động thực vật hoang dã là một hình thức kinh doanh rủi ro thấp nhưng mang lại 
lợi nhuận cao.

Các tội phạm liên quan đến buôn bán bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã đang cung 
cấp vũ khí, đe dọa các cộng đồng và hối lộ các quan chức nhằm đạt được những điều chúng 
muốn.

Các Chính phủ có đủ quyền lực để chấm dứt việc buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã và 
WWF và TRAFFIC mong muốn được hỗ trợ họ. Thông qua chiến dịch quốc gia, WWF-Việt Nam 
và TRAFFIC mong muốn đạt được một cam kết chính trị công khai ở cấp độ cao và một kế hoạch 
hành động từ phía Chính phủ nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác 
tại Việt Nam; giảm tiêu thụ sừng tê giác thông qua nâng cao nhận thức công chúng; và đạt được 
cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc khởi xướng các hoạt động giảm cầu và đẩy mạnh 
các hoạt động thực thi pháp luật, kể cả bắt giữ và khởi tố.

Vai trò của Việt Nam?

Cuộc khủng hoảng săn trộm tê giác châu Phi hiện nay gần như hoàn toàn được thúc đẩy bởi 
nhu cầu tại một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, nơi sừng tê giác được coi là một vị 
thuốc trong đông y để điều trị hàng loạt bệnh từ sốt tới ảo giác và đau đầu, cũng như là biểu 
tượng cho sự giàu có và quyền lực.

Tháng 1 năm 2013, hai người đàn ông Việt Nam bị bắt giữ cùng ngày tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và Băng cốc vì tội vận chuyển trái phép sừng tê giác có cân nặng lần lượt là 16,5 kg và 
10,6 kg.
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Ngày nay trên thế giới còn tồn tại 5 loài tê giác. 
Tại Châu Phi có Tê giác đen và Tê giác trắng, tại 
Châu Á có Tê giác Java, Tê giác Sumatra và Tê 
giác Ấn Độ. Tổng số tất cả các loài tê giác Châu 
Phi ước tính chỉcòn hơn 25.000 cá thể.

 
VIETNAM.PANDA.ORG

TÊ GIÁC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Để biết thêm thông tin 
Xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Tú
tu.nguyenthi@wwfgreatermekong.org 

Brett Tolman 
brett.tolman@traCc.org

Tham gia bình luật tại
facebook.com/VietnamWWF 
IDFHERRN�FRP�7UDI¿FHVHD
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Luật và quy định

Tất cả các loài tê giác, trừ các quần thể tê giác tại Botswana, Namibia, Nam Phi và 
Zimbabwe đều được liệt kê trong Phụ lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các 
loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), buôn bán thương mại quốc tế các 
loài tê giác này, các sản phẩm và dẫn xuất của chúng, kể cả săn bắn cho mục đích 
giành chiến lợi phẩm đều bị nghiêm cấm. 

Việt Nam tham gia công ước CITES từ năm 1994. Nghị định 82/2006/NĐ-CP quy 
định rõ rằng tất cả hoạt động buôn bán trao đổi quốc tế các loài thuộc Phụ lục I 
của công ước CITES, bao gồm tê giác, đều bị cấm trừ phi có giấy phép hợp lệ do 
CITES cấp.

Nghị định 32/2006/NĐ-CP quy định nghiêm cấm buôn bán, sử dụng và khai thác 
Tê giác Java.

Hành vi buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác có thể bị phạt tù tới 7 năm tại Việt 
Nam. 

Những thông tin về chiến dịch toàn cầu

Tại Việt Nam –WWF và TRAFFIC đang khởi động chiến dịch toàn cầu chống buôn 
bán trái phép động vât hoang dã, và vận động thực hiện Biên bản ghi nhớ đã ký kết 
giữa Chính phủ Nam Phi và Chính phủ Việt Nam.

Tại Trung Quốc – WWF và TRAFFIC đang vận động chống lại tình trạng buôn bán 
các bộ phận của hổ và ngà voi.

Tại Thái Lan – Vào tháng 3 năm 2013, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã 
cam kết chấm dứt tình trạng buôn bán ngà voi ở Thái Lan, giành được một thời cơ 
quan trọng để ngăn chặn hoạt động buôn lậu động thực vật hoang dã toàn cầu. 
Cam kết này của bà được đưa ra sau lời kêu gọi của gần 1.5 triệu người ủng hộ 
WWF và Avaaz.

Công tác bảo tồn trong tự nhiên

Năm 2012, nhằm bảo vệ loài cực kỳ nguy cấp là Tê giác đen khỏi bị săn trộm và 
khuyến khích chúng sinh sản nhanh, WWF đã di chuyển 13 cá thể tê giác bằng 
máy bay trực thăng tới các địa điểm mới.

Từ năm 2003, Dự án Mở rộng Vùng phân bố Tê giác đen của WWF đã giúp tạo ra 
tám quần thể mới trong nỗ lực làm tăng số lượng tê giác tại Nam Phi. Những quần 
thể này sống tại KwaZulu-Natal và Limpopo trên một khu đất có tổng diện tích 
hơn 160.000 hécta.

Mời bạn xem phim: “Tê giác bay” trên http://www.youtube.com/
ZDWFK"Y S7:3JB�V.��
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