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HIỆP HỘI QUỐC TẾ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ (ICCWC) 

PHÂN TÍCH Bộ CÔNG Cụ: VIệT NAM, 2015 

Kế HOạCH THựC HIệN ĐốI VớI CÁC KHUYếN NGHị 

 
STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HÌNH SỰ 

1 Sửa đổi Bộ luật Hình sự và các luật khác 
bao gồm các Nghị định và Thông tư liên 
quan nhằm đưa ra các hình phạt có tính 
ngăn ngừa cao với mục đích ngăn chặn 
các loại tội phạm buôn bán động thực 
vật hoang dã và lâm sản bất hợp pháp 
 

Thành lập một tiểu ban độc 

lập nhằm xây dựng các hình 

phạt có tính ngăn ngừa cao  

để phòng ngừa tội phạm buôn 

bán động thực vật hoang dã 

và đưa các hình phạt này vào 

Bộ luật - Đây là một phần của 

việc rà soát Bộ luật Hình sự 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 

2 Sửa đổi Điều 154 trong Bộ luật Hình sự 
để đưa them vào định nghĩa về “số 
lượng lớn” và “số lượng rất lớn” 

Thành lập một tiểu ban để 

đưa khái niệm “số lượng lớn” 

và “số lượng rất lớn” vào Bộ 

luật - Đây là một phần của việc 

rà soát Bộ luật Hình sự 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 

3 Sửa đổi Điều 191 của Bộ luật Hình sự để 
bổ sung “Pháp nhân” trong các điều 
khoản 

Thành lập một tiểu ban độc 

lập sửa đổi lại Điều 191 nhằm 

đưa “Pháp nhân” vào Bộ luật - 

Đây là một phần của việc rà 

soát Bộ luật Hình sự 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 

4 Sửa đổi Nghị định 82/2006 nhằm 
nghiêm cấm việc sở hữu, sử dụng, và 
cung cấp sừng tê giác.  

1. Tổ chức một hội thảo giữa 
các bên liên quan liên 
ngành để thảo luận về việc 
sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm các 
chuyên gia trong nước để 
dự thảo việc sửa đổi 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 



Page 2 of 17 
 

 
STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

3. Thông qua bản dự thảo 
sửa đổi 

5 Bổ sung các văn bản luật hiện hành để 
đưa vào các loài có nguy cơ tuyệt chủng 
chiểu theo Công ước Quốc tế về Buôn 
bán các loại động thực vật hoang dã 
nguy cấp (CITES) (Viện Kiểm sát đã báo 
cáo về những khó khăn trong việc truy 
tố một vụ buôn bán cá thể hổ đông lạnh 
vì vấn đề này chưa được đề cập đến 
trong luật hiện có) 
 

1. Rà soát các văn bản luật 
liên quan đến việc thực 
hiện CITES 

2. Sửa đổi các văn bản luật 
liên quan 

3. Chỉ định tư vấn trong 
nước để thực hiện nội 
dung 1 và nội dung 2 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 
and CITES MA 

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 

6 Bổ sung các văn bản luật hiện hành để 
đưa vào một cơ chế hoặc một hệ thống 
phù hợp nhằm loại trừ các âm mưu 
buôn bán động thực vật hoang dã trái 
phép mà cụ thể là sừng tê giác và ngà 
voi bị tịch thu trong các vụ án hình sự. 

1. Rà soát các văn bản luật 
liên quan 

2. Sửa đổi các văn bản luật 
liên quan 

3. Chỉ định tư vấn trong 
nước thực hiện nội dung 1 
và nội dung 2 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 

7 Sửa đổi Nghị định 32/2006 nhằm ngăn 
cấm việc mua bán thương mại bất cứ 
loại động thực vật hoang dã nằm trong 
nhóm quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt 
chủng bị thu giữ từ các vụ buôn lậu. 

1. Tổ chức một hội thảo giữa 
các bên liên quan liên 
ngành để thảo luận về việc 
sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm 
chuyên gia trong nước để 
dự thảo các sửa đổi 

3. Thông qua bản dự thảo 
sửa đổi 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

8 Xây dựng một thông tư hướng dẫn việc 
áp dụng các hình phạt hình sự và hình 
phạt hành chính trong Luật Đa dạng 
sinh học, đến khi một văn bản luật mới 
về đa dạng sinh học được chuẩn bị 

1. Tổ chức một hội thảo giữa 
các bên liên quan liên 
ngành để thảo luận về việc 
sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm 
chuyên gia trong nước để 
dự thảo các sửa đổi 

Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

3. Thông qua bản dự thảo 
sửa đổi 

9   
Sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP, loại 

bỏ Điều 6(1)(a), đồng thời tăng ở mức 

phạt cao nhất đối với các tổ chức. 

1. Tổ chức một hội thảo giữa 
các bên liên quan liên 
ngành để thảo luận về việc 
sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm 
chuyên gia trong nước để 
dự thảo các sửa đổi 

3. Thông qua bản dự thảo 
sửa đổi 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quý I, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

10 Xây dựng một thông tư hướng dẫn việc 
áp dụng các hình thức xử lý hình sự và 
xử lý hành chính trong Nghị định 
160/2013/ND-CP 

1. Tổ chức một hội thảo giữa 
các bên liên quan liên 
ngành để thảo luận về việc 
sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm 
chuyên gia trong nước để 
dự thảo các sửa đổi 

3. Thông qua bản dự thảo 
sửa đổi 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

11 Sửa đổi Quyết định 95/2008 về Quy chế 
quản lý gấu nuôi để Quy chế này phù 
hợp với Công ước CITES 

1. Tổ chức một hội thảo giữa 

các bên liên quan liên 

ngành để thảo luận về việc 

sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm 

chuyên gia trong nước để 

dự thảo các sửa đổi 

3. Thông qua bản dự thảo 

sửa đổi 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
CITES MA 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường  
 
 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

12 Sửa đổi Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ (2007) chiểu theo các điều 
khoản trong tuyên bố CITES 14.69 

1. Tổ chức một hội thảo giữa 

các bên liên quan liên 

ngành để thảo luận về việc 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

sửa đổi 

2. Chỉ định một nhóm 

chuyên gia trong nước để 

dự thảo các sửa đổi 

3. Thông qua bản dự thảo 

sửa đổi 

CITES MA 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

13 Ban hành Dự thảo Thông tư liên tịch về 
“Hướng dẫn khởi tố hình sự vụ án buôn 
lậu, vận chuyển, tàng trữ trái phép sừng 
tê giác và ngà voi từ nước ngoài theo 
Công ước CITES”   

1. Ban hành thông tư Thông tư liên tịch giữa 
Tòa án NDTC, Viện 
KSNDTC, Bộ CA, Bộ TP 
và  Bộ NN&PTNN,  

CAO Quyết định dựa trên 
việc thông qua Bộ 
luật Hình sự mới, 
ban hành ngày 
27/11/2015 

Không áp 
dụng – Đã 

được quyết 
định 

14 
 
 
 

Với nguồn tài trợ từ UNODC và các nhà 
tài trợ khác, chuẩn bị và tổ chức một 
hội nghị chung dành cho thẩm phán và 
công tố viên được lựa chọn từ 3 quốc 
gia thuộc tiểu vùng Sông Mêkông bao 
gồm Việt Nam, Lào, Cam pu chia để chia 
sẻ điểm mạnh và điểm yếu của các hệ 
thống thể chế và hệ thống pháp lý nhằm 
cải thiện hiệu quả của công tác phòng 
chống buôn bán động thực vật hoang 
dã. 

1. Tổ chức và duy trì tọa đàm 
cấp khu vực dành cho 
thẩm phán và công tố viên 

2. Chuẩn bị và công bố báo 
cáo của tọa đàm 

3. Chỉ định các cán bộ nguồn 
trong nước và quốc tế 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Tòa án Tối cao 
Viện Kiểm sát 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

15 
 

Thiết lập một mạng lưới các thẩm phán 
để chia sẻ những thông tin quan trọng 
giữa các tòa án nhân dân cấp tỉnh và tòa 
án nhân dân cấp huyện/quận liên quan 
đến các phiên xét xử và kháng cáo 
nhằm xử lý một cách hiệu quả các vụ án 
vi phạm về bảo vệ rừng và động vật 
hoang dã  

1. Lên danh sách các thẩm 
phán đang tham gia tố 
tụng các vụ buôn bán 
động thực vật hoang dã 

2. Chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết cho việcthiết lập 
mạng lưới các thẩm phán 
và công tố viên 

3. Chỉ định nhóm chuyên gia 
tư vấn trong nước trong 
lĩnh vực công nghệ thông 
tin 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Tòa án Tối cao 
Viện Kiểm sát 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

4. Thực hiện nội dung số 1 
nhằm thiết lập một mạng 
lưới điều phối việc trao 
đổi thông tin 

16 
 
 
 

Thiết kế và chuẩn bị các học phần cho 
khóa đào tạo các thành viên của cơ 
quan tư pháp nhằm nâng cao kiến thức 
và nhận thức trong việc xử lý các vụ xét 
xử tội phạm vi phạm quy định bảo vệ 
rừng và động vật hoang dã. 
 

1. UNODC trao đổi với Bộ Tư 
pháp và thống nhất các ưu 
tiên tập huấn 

2. UNODC tìm kiếm các 
nguồn tài trợ 

3. UNODC thực hiện tuyển 
dụng tư vấn quốc tế để 
xây dựng nội dung giáo 
trình tập huấn 

4. UNODC nhận các khoản 
tài trợ 

5. Thực hiện tập huấn 

UNODC, 
Bộ Tư pháp 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

17 
 

Tổ chức một chuỗi các tọa đàm cho 
thẩm phán để nâng cao kiến thức và 
nhận thức về bản chất đặc thù của các 
vụ việc về động vật hoang dã và rừng 

1. UNODC kết hợp với Bộ Tư 
pháp để xác định tham dự 
viên của tọa đàm 

2. UNODC tìm kiếm các 
nguồn tài trợ 

3. Thực hiện tọa đàm 

UNODC, 
Bộ Tư pháp 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

18 
 
 

Thiết kế và chuẩn bị các học phần cho 
khóa tập huấn công tố viên cung cấp các 
kỹ thuật đặc biệt phục vụ công tác điều 
tra các vụ tội phạm về rừng và động vật 
hoang dã, trong đó bao gồm lưu trữ 
tang vật của tội phạm trong các vụ án 
này. 

1. UNODC hợp tác với Viện 
Kiểm sát và xác định các 
ưu tiên tập huấn 

2. UNODC tìm kiếm các 
nguồn tài trợ 

3. UNODC tuyển dụng tư vấn 
quốc tế để xây dựng nội 
dung giáo trình tập huấn 

4. Tổ chức tập huấn 
 

UNODC, 
Viện Kiểm sát 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

19 
 

Thiết kế và chuẩn bị một danh mục các 
văn bản luật liên quan đến hành vi vi 

1. Thu thập các văn bản tài 
liệu có liên quan đến buôn 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 



Page 6 of 17 
 

 
STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

 
 
 

phạm quy định bảo vệ rừng và động vật 
hoang dã (danh mục này bao gồm các 
luật hiện hành, quy định, pháp lệnh, 
nghị định của Thủ tướng chính phủ và 
các Bộ trưởng, thông tư, quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng) 

bán động thực vật hoang 
dã cả ở dạng sơ cấp và thứ 
cấp 

2. Chỉ định tư vấn trong 
nước 

3. Lập một danh mục các văn 
bản luật về buôn bán động 
thực vật hoang dã  

Bộ Tư pháp, 
 

20  
 
Thành lập các bộ phận thẩm phán 
chuyên trách xét xử tội phạm môi 
trường hoặc mở các tòa án rút gọn tại 
tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp 
huyện/quận để xử lý kịp thời và hiệu 
quả các vụ vi phạm quy định về rừng và 
động thực vật hoang dã 

1. Chỉ định tư  vấn trong 
nước và quốc tế 

2. Chuẩn bị nghiên cứu 
3. Rà soát lại các nghiên cứu 

và thành lập các bộ phận 
thẩm phán chuyên trách 
xét xử tội phạm môi 
trường hay đưa ra phiên 
xét xử rút gọn về tội phạm 
buôn bán động thực vật 
hoang dã 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 
Tòa án Tối cao 
Tòa án cấp tỉnh và cấp 
huyện 

DÀI HẠN Quý IV, năm 2017 Sẽ được 
thống nhất 

LAW ENFORCEMENT MEASURES 

21  
Rà soát tổng thể các vụ việc mà lực 
lượng Kiểm lâm đã không thể xử lý 
thành công nhằm tìm ra và giải quyết 
những nguyên nhân vì sao tỷ lệ kết án 
lại thấp 
 

1. UNODC phối hợp với Cục 
Kiểm lâm, Bộ Công an, và 
Viện Kiểm sát để xác định 
phạm vi và rà soát 

2. Chỉ định tư vấn trong 
nước và quốc tế 

3. Thực hiện rà soát 
4. Phổ biến nội dung báo cáo 

đến Cục Kiểm lâm, Viện 
Kiểm sát và Bộ Công an 

UNODC, 
Cục kiểm lâm, 
Bộ Công an 
Viện kiểm sát 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

22  
Tăng cường các lớp tập huấn kỹ năng 
điều tra cơ bản và nâng cao cho cán bộ 
tiền tuyến của lực lượng Kiểm lâm 

1. UNODC thực hiện đánh 
giá nhu cầu tập huấn 

2. Tổ chức hội thảo liên 
ngành các bên liên quan 

Cục Kiểm lâm, 
UNODC, 
WWF, 
WCS, 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

để thảo luận về việc tổ 
chức các tập huấn cơ bản 
và tập huấn dành cho 
chuyên gia 

3. Các tổ chức phi chính phủ 
trong và ngoài nước tìm 
kiếm các nguồn tài trợ cho 
tập huấn 

4. Quyết định chương trình 
tổ chức tập huấn 

Freeland 

23 Cung cấp cho cán bộ tiền tuyến của lực 
lượng Kiểm lâm các thiết bị bảo vệ cá 
nhân và tiếp cận được với hệ thống viễn 
thông qua vệ tinh trong khi đi tuần tra ở 
các khu vực hẻo lánh. 

1. Hiệp hội Quốc tế bảo vệ 
động vật hoang dã xác 
định đơn vị chủ trì 

2. Đơn vị chủ trì có trách 
nhiệm tìm kiếm các nguồn 
tài trợ 

3. Đơn vị chủ trì phối hợp với 
Cục Kiểm lâm xác định 
những ưu tiên về thiết bị 

4. Phân phối thiết bị  

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã, 
Cục Kiểm lâm 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

24  
Khẩn cấp sửa chữa hoặc thay thế các 
thiết bị, máy chụp X-quang đã bị hỏng 
tại cửa khẩu Lao Bảo  

1. Sửa chữa hoặc thay thế 
máy quét X-quang 
 Repair or Replace X-Ray 
machine 

Hải quan, 
Bộ Tài chính 

CAO Quý IV, năm 2015 Sẽ được 
thống nhất 

25 Hỗ trợ đầu tư kỹ thuật chuyên dụng và 
trang thiết bị nhằm tăng cường quản lý 
và kiểm sát trong điều tra Hải quan. 

1. ICCWC xác định đơn vị 
đứng đầu. 

2. Đơn vị đứng đầu tìm kiếm 
nguồn tài trợ 

3. Đơn vị đứng đầu liên lạc 
với Hải quan và xác định 
các kỹ thuật và trang thiết 
bị cần ưu tiên. 

4. Đơn vị đứng đầu tìm kiếm 
nguồn tài trợ cho việc 

ICCWC, Hải quan TRUNG 

BÌNH 
Quý I, năm 2017 Sẽ được 

thống nhất 



Page 8 of 17 
 

 
STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

cung cấp kỹ thuật và trang 
thiết bị. 

5. Phân phối trang thiết bị và 
tổ chức các khóa tập huấn 
liên quan 

26 Tăng cường các khóa tập huấn cơ bản 
và tập huấn nâng cao về điều tra cùng 
kiến thức và kỹ năng định danh loài 
theo quy định của CITES cho cán bộ Hải 
quan trong việc phát hiện, điều tra và 
xử lý các vụ vi phạm. 

1. UNODC tiến hành đánh giá 
nhu cầu tập huấn  

2. Tổ chức hội thảo liên 
ngành nhằm thảo luận về 
việc tổ chức các khóa tập 
huấn cơ bản và tập huấn 
chuyên gia. 

3. Các tổ chức của chính phủ 
nước ngoài và tổ chức phi 
chính phủ Việt Nam tìm 
kiếm nguồn tài trợ cho tập 
huấn. 

1. Quyết định chương trình 
tổ chức tập huấn. 

Hải quan, UNODC, 
TRAFFIC, WCS, Freeland 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

27 Thành lập một Lực lượng tác chiến với 
thành phần là các đơn vị thực thi pháp 
luật và Viện Kiểm sát để điều tra về các 
trường hợp nhập lậu sừng tê giác vào 
Việt Nam dưới danh nghĩa có giấy phép 
săn bắn hợp pháp 

2. Thành lập một nhóm công 
tác để xác định vai trò và 
trách nhiệm của đơn vị 
chủ trì trong lực lượng đặc 
nhiệm 

3. Xác định phạm vi và 
khoảng thời gian của Lực 
lượng đặc nhiệm 

4. Mỗi đơn vị cung cấp nhân 
viên và nguồn lực cho lực 
lượng đặc nhiệm 

5. Đơn vị chủ trì cung cấp 
văn phòng cho lực lượng 
đặc nhiệm 

Viện Kiểm sát 
CITES MA, 
Bộ Công an 
Hải quan, 
Bộ đội biên phòng 
Cục Kiểm lâm 

CAO Quý I, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

28 Bắt đầu tiến hành thu thập thông tin 1. Thành lập một nhóm công Bộ Tài chính CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

nghiệp vụ để xác định các vấn đề mang 
tính thực tiễn và vấn đề mang tính 
chiến lược xung quanh nạn buôn bán 
sừng tê giác và ngà voi vào Việt Nam 

tác để xác định vai trò và 
trách nhiệm, xác định đơn 
vị chủ trì và thiết lập cơ 
chế chia sẻ thông tin 

2. Đơn vị chủ trì thu thập và 
phân tích các thông tin có 
sẵn 

3. Đơn vị chủ trì phổ biến các 
báo cáo tình báo đến các 
LEA khác 

CITES MA, 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 
Bộ đội Biên phòng 

thống nhất 

29  
Tổ chức một diễn đàn khu vực cho các 
đơn vị thực thi pháp luật từ Lào, Cam 
pu chia, Việt Nam, và Trung Quốc để 
thảo luận về việc trao đổi thông tin 
nghiệp vụ, và điều phối một đơn vị phản 
ứng nhanh cấp khu vực đối với nạn 
buôn lậu sừng tê giác và ngà voi, đồng 
thời thiết lập các cơ chế để kiểm soát 
hoạt độnggiao nhận vận chuyển hàng 
hóa  

1. UNODC phối hợp với các 
đơn vị Việt Nam và quốc 
tế tương ứng để chuẩn bị 
cho diễn đàn 

2. Mỗi nước xác định một 
đơn vị chủ trì cho công tác 
chia sẻ thông tin nghiệp vụ 

3. Các đơn vị tương ứng ở 
mỗi nước xác định cơ chế 
cho phép việc chuyển giao 
thông tin liên quan đến 
thực thi pháp luật 

4. Mỗi nước xác định các 
nhân tố chính và phổ biến 
thông tin này cho các đối 
tác nước ngoài 

UNODC, 
Đại diện các cơ quan 
chức năng đến từ bốn 
nước. 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

30 Cung cấp cho Cục Kiểm lâm bộ công cụ 
di động với chức năng điều tra hiện 
trường cơ bản bằng tay 
 

1. Hiệp hội Quốc tế Bảo tồn 
động vật hoang dã xác 
định đơn vị chủ trì 

2. Đơn vị chủ trì tìm kiếm các 
nguồn tài trợ 

3. Đơn vị chủ trì phối hợp với 
Cục Kiểm lâm để xác định 
những ưu tiên về thiết bị 
về công cụ điều tra hiện 

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã, 
Cục Kiểm lâm 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

trường 
4. Phân phát các công cụ 

điều tra hiện trường 

31 Cung cấp khóa tập huấn về khám 
nghiệm hiện trường cho các cán bộ 
thực thi pháp luật từ những cơ quan 
thực thi pháp luật liên quan 

1. UNODC tiến hành đánh giá 
nhu cầu tập huấn 

2. UNODC tìm kiếm các 
nguồn tài trợ để tổ chức 
tập huấn 

3. Tổ chức hội thảo liên 
ngành giữa các bên liên 
quan để thảo luận về 
những lĩnh vực ưu tiên cần 
thực hiện tập huấn điều 
tra hiện trường 

4. UNODC tuyển dụng tư vấn 
quốc tế để xây dựng nội 
dung giáo trình tập huấn 

5. Tổ chức tập huấn 

UNODC, 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 
Bộ Tài chính 
Bộ Công an 
Bộ đội Biên phòng 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

32 Nguồn kinh phí để Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật có thể tiến hành xét 
nghiệm các mẫu ADN từ ngà voi và sừng 
tê giác bị thu giữ bởi các cơ quan thực 
thi pháp luật có liên quan 

1. Hiệp hội Quốc tế Bảo tồn 
động vật hoang dã xác 
định đơn vị chủ trì 

2. Đơn vị chủ trì phối hợp với 
Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật xác định 
các nhu cầu về nguồn tài 
trợ 

3. Đơn vị chủ trì tìm kiếm 
nguồn tài trợ 

4. Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật tiến hành 
xét nghiệm các mẫu vật 

5. Các kết quả thu được 
được cung cấp cho CMA 
Việt Nam để phổ biến tới 
các đơn vị quốc tế có liên 

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã, 
Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật 
CITES MA 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

quan 
 

33 Thành lập một đơn vị trực thuộc Cục 
Cảnh sát Môi trường để điều tra về việc 
buôn bán trên mạng internet các sản 
phẩm có nguồn gốc từ tội phạm vi 
phạm quy định bảo vệ rừng và động 
thực vật hoang dã. 
UNODC tìm nguồn tài trợ cho việc cung 
cấp các thiết bị, tập huấn, và cố vấn cho 
đơn vị này. 

1. UNODC tiến hành đánh giá 
nhu cầu 

2. UNODC tìm kiếm các 
nguồn tài trợ cho thiết bị 
và tổ chức tập huấn 

3. Cảnh sát môi trường 
thành lập một Đơn vị để 
giám sát trực tuyến hoạt 
động mua bán các sản 
phẩm có nguồn gốc từ 
động thực vật hoang dã 

4. UNODC tuyển dụng tư vấn 
quốc tế để xây dựng nội 
dung tập huấn, tổ chức 
tập huấn, và cung cấp cố 
vấn cho Đơn vị 

UNODC,  
Cảnh sát Môi trường, 
Bộ Công an 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

34 Chỉ định một đơn vị đánh giá độc lập 
nhằm xác định cách giải quyết tốt nhất 
đối với hổ nuôi trong các trang trại ở 
Việt Nam. 

1. CITES MA tuyển dụng tư 
vấn quốc tế để thiết kế 
chương trình cho các cá 
thể hổ bị nhốt giữ trong 
các trại nuôi 

2. Tư vấn quốc tế đưa ra 
khuyến nghị cho nhóm 
công tác của các bên liên 
quan để xem xét 

3. Các khuyến nghị cuối cùng 
được chuyển tới các cán 
bộ của văn phòng Thủ 
tướng để xem xét  

CITES MA, 
Văn phòng Thủ tướng 
Chính phủ 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

35 Triển khai chương trình chó nghiệp vụ 
tham gia phát hiện động vật hoang dã 
tại Sân bay Tân Sơn Nhất và Sân bay Nội 

1. UNODC đánh giá nhu cầu 
tại sân bay, hải cảng, và 
các cửa khẩu biên giới 

Hải quan, 
Bộ Tài chính, 
WDC, 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 
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STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

Bài và một đơn vị cơ động để sử dụng 
tại các cửa khẩu trên biên giới đất liền. 

2. UNODC tìm kiếm nguồn 
tài trợ để mở triển khai 
chương trình WDC hoặc 
thành lập mọt chương 
trình chó nghiệp vụ 

3. Triển khai chương trình 

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã 

36 Tập huấn chung về phòng chống rửa 
tiền cần được thực hiện dành cho các 
thành viên của Viện Kiểm sát và các cơ 
quan thực thi pháp luật liên quan 

1. UNODC tìm kiếm nguồn 
tài trợ cho hoạt động tập 
huấn 

2. Tổ chức hội thảo liên 
ngành giữa các bên liên 
quan để thảo luận về việc 
tổ chức tập huấn phòng 
chống rửa tiền 

3. UNODC tuyển dụng tư vấn 
quốc tế để xây dựng nội 
dung tập huấn 

4. Tổ chức tập huấn 

UNODC, 
Viện Kiểm sát, 
Hải quan, 
Bộ Tài chính 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

37 Tìm kiếm nguồn tài trợ cho các phần 
mềm và phần cứng phân tích dữ liệu 
điện thoại di động 

1. Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã xác 
định đơn vị chủ trì 

2. Đơn vị chủ trì thực hiện 
đánh giá nhu cầu về việc 
cung cấp các phần mềm và 
phần cứng phân tích viễn 
thông 

3. Đơn vị chủ trì tìm kiếm các 
nguồn tài trợ 

4. Tổ chức hội thảo liên 
ngành giữa các bên liên 
quan để thảo luận về việc 
phân phát thiết bị và phần 
mềm 

5. Phân phát phần mềm và 
phần cứng phân tích mạng 

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã 
Hải quan, 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 
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Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

viễn thông 

38 Tiến hành đánh giá nhu cầu để xác định 
những thiếu sót trong giám định pháp y 
của các cơ quan thực thi pháp luật có 
liên quan của Việt Nam và đánh giá thực 
trạng này này có ảnh hưởng như thế 
nào đến năng lực của họ trong việc 
giám định hiện trường 

1. UNODC thực hiện đánh 
giá nhu cầu để xác định 
những thiếu sót trong 
công tác giám định pháp lý 
của các cơ quan thực thi 
pháp luật của Việt Nam 

2. UNODC tìm kiếm nguồn 
tài trợ cho việc phân phát 
các thiết bị và tổ chức tập 
huấn nhằm xử lý các thiếu 
sót pháp lý còn tồn tại 

3. Tổ chức hội thảo liên 
ngành giữa các bên liên 
quan để thảo luận về kết 
quả của đánh giá nhu cầu 
và xác định thực hiện 
những nội dung ưu tiên 

4. Tuyển dụng chuyên gia 
quốc tế (hoặc tuyển dụng 
một đơn vị) để thực hiện 
các tập huấn về pháp lý 

5. Chuẩn bị cho việc phân 
phát các thiết bị 

UNODC, 
Hải quan 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, 
Bộ đội Biên phòng 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

39 Thành lập một ủy ban các đơn vị thực 
thi pháp luật có liên quan cùng với đại 
diện của các tổ chức phi chính phủ 
trong nước và phi chính phủ quốc tế 
nhằm xác định nhu cầu và kiểm soát các 
tập huấn về tội phạm vi phạm quy định 
về rừng và các loài động thực vật hoang 
dã ở Việt Nam 

1. Tổ chức hội thảo liên 
ngành giữa các bên liên 
quan để thảo luận về yêu 
cầu nhu cầu tập huấn và 
năng lực để tổ chức tập 
huấn 

2. Đơn vị chủ trì phối hợp với 
các đơn vị được xác định 

3. Tổ chức tập huấn phải tập 
trung vào những lĩnh vực 

Hải quan 
Bộ Tài chính 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 
Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã, 
WWF, 
WCS, 
Freeland, 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 
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mà công tác tập huấn còn 
thiếu hoặc được ưu tiên ở 
mức cao 

4. Điều phối việc tổ chức tập 
huấn 

5. Tìm kiếm các nguồn tài trợ 
để tổ chức tập huấn 

Trung tâm Giáo dục 
Thiên nhiên 

 
CÁC BIỆN PHÁP THU THẬP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN NGHIỆP VỤ 

40 
 
 

Sử dụng cơ sở dữ liệu chia sẻ như một 
kho dữ liệu quốc gia về các vấn đề của 
WLFC để tất cả các cơ quan thực thi 
pháp luật liên quan có thể cùng chia sẻ  
 
 
 

1. UNODC tìm kiếm các 
nguồn tài trợ để mở rộng 
nguồn dữ liệu 

2. Tổ chức hội thảo liên 
ngành giữa các bên liên 
quan để thảo luận và tính 
khả thi của việc sử dụng 
hệ thống như một kho dữ 
liệu quốc gia trong đó bao 
gồm thông tin về các loại 
tội phạm lâm nghiệp và 
động vật hoang dã 

3. Chỉ định chuyên gia tư vấn 
trong nước về công nghệ 
thông tin 

4. Thực hiện nội dung số 1 
để thiết lập một mạng lưới 
điều hành thông tin thu 
được và trao đổi thông tin 

UNODC 
Hải quan 
Bộ Tài chính 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

41 Thực hiện đánh giá về hiệu quả của 
Mạng lưới thực thi pháp luật về các loài 
hoang dã Việt Nam (Vietnam WEN) 

1. UNODC mời các tư vấn 
quốc tế để thực hiện một 
rà soát về tính hiệu quả 
của Mạng lưới thực thi 
pháp luật về các loài 
hoang dã Việt Nam 

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã, 
Hải quan 
Bộ Tài chính 
Bộ Công an 
Bộ Nông nghiệp và Phát 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 



Page 15 of 17 
 

 
STT 

 
Khuyến nghị Hoạt động cần thực hiện 

Cơ quan 
chịu trách nhiệm 

Mức độ 
Ưu tiên 

Trình tự thời gian 
Nguồn 
tài trợ 

(Vietnam WEN) 
2. Tư vấn quốc tế để phát 

hiện và đưa ra những 
khuyến nghị đối với nhóm 
công tác của các bên liên 
quan để xem xét 

triển Nông thôn 
Mạng lưới thực thi bảo 
vệ động vật hoang dã 
ASEAN (ASEAN-WEN), 
Mạng lưới thực thi bảo 
vệ động vật hoang dã 
Việt Nam (Viet Nam 
WEN) 

 
HỢP TÁC QUỐC TẾ 

42 
 
 

Thành lập cơ chế đáng tin cậy và an 
toàn để chia sẻ thông tin nghiệp vụ và 
thông tin cấp quốc tế dựa trên nền tảng 
dữ liệu từ Mạng lưới Kiểm soát Hải 
quan (CENCOMM) 

1. Các cuộc họp cấp quốc gia 
giữa Bộ  Công an, Hải 
quan, CITES MA để thiết 
lập những biện pháp bảo 
vệ và đồng thuận về kho 
dữ liệu cấp trung ương và 
các quy định về phổ biến 
thông tin 

2. Các đại biểu được đề cử 
gặp gỡ WCO-CEN để thảo 
luận và đề xuất quy trình 
quản lý trong việc chia sẻ 
thông tin 

3. Các cơ quan WLFC tiến 
hành giám định, xét 
nghiệm, và xác minh trong 
hệ thống CENCOMM 
nhằm đảm bảo các chứng 
cứ đủ thuyết phục và bảo 
mật để các thông tin và tin 
nghiệp vụ được xử lý một 
cách an toàn. 

4. Biên bản ghi nhớ (MoU) và 
các nghi thức ngoại giao 
được các bên thỏa thuận 

CITES MA, CITES Ban 
thư ký, 
Bộ Công an 
Mạng lưới thực thi pháp 
luật Hải quan của Tổ 
chức Hải quan thế giới 
WCO CEN 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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nhằm tạo điều kiện cho 
thông tin và tin nghiệp vụ 
được phê duyệt nhằm 
ngăn chặn các tội phạm 
nghiêm trọng, gây ra nguy 
hại và thiệt hại 

5. Trao đổi thông tin và tin 
nghiệp vụ 

43 Thành lập thí điểm các cán bộ liên lạc về 
tội phạm vi phạm quy định bảo vệ rừng 
và các loài hoang dã ở Nam Phi và 
Kenya, với nhân sự lấy từ Tổng cục Cảnh 
sát Thanh tra  

1. UNODC điều hành một hội 
thảo với đại diện đến từ 
các cơ quan ở Nam Phi, 
Kenya và Việt Nam để 
thảo luận về việc bổ 
nhiệm các vị trí cán bộ liên 
lạc WLFC. 

2. Thành viên của Hiệp hội 
Quốc tế Bảo vệ động vật 
hoang dã tìm kiếm các 
nguồn tài trợ cho việc bổ 
nhiệm các cán bộ liên lạc 
WLFC ở Nam Phi và Kenya 

Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ 
động vật hoang dã, đại 
diện các cơ quan đến từ 
ở Nam Phi, Kenya và 
Việt Nam. 

CAO Quý IV, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

44 Việt Nam cần đàm phán về Hiệp định 
Tương trợ Tư pháp (MLATs) với những 
nước là nơi cung cấp bất hợp pháp các 
sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ và các loài 
hoang dã vào Việt Nam 

1. UNODC điều hành hội 
thảo khu vực của nhóm 
các nước thành viên Hiệp 
định Tương trợ Tư pháp 
(MLAT) với đại diện đến từ 
các nước Châu Phi và Việt 
Nam 

UNODC, 
Các cơ quan đại diện 
của Việt Nam và Châu 
Phi 

DÀI HẠN Quý IV, năm 2017 Sẽ được 
thống nhất 

Counter Corruption Measures 

45 
 

Thành lập một đường dây nóng bảo mật 
và chuyên trách cho việc báo cáo về các 
cán bộ và vụ việc tham nhũng, và đảm 
bảo bảo vệ về mặt pháp lý cho người tố 
cáo và những người gọi đến đường dây 

Một tiểu ban độc lập cần được 
thành lập nhằm đánh giá các 
văn bản luật và chiến lược 
phòng chống tham nhũng 

Thanh tra Chính phủ 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 
Bộ Quốc phòng 
Bộ Tư pháp 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 
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nóng Hải quan 

46 
 
 

Đánh giá độc lập về những vị trí công 
việc dễ có nguy cơ bị hối lộ và các tuyến 
đường buôn lậu để lên kế hoạch thực 
hiện các cơ chế hiệu quả và thiết thực 
nhằm chống lại các hành vi tham nhũng 
và tìm cách xử lý những nhân viên 
không trung thực. 

Một tiểu ban độc lập cần được 
thành lập nhằm đánh giá các 
văn bản luật và chiến lược 
phòng chống tham nhũng 

Thanh tra Chính phủ 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 
Bộ Quốc phòng 
Bộ Tư pháp 
Hải quan 

CAO Quý II, năm 2016 Sẽ được 
thống nhất 

47 Đưa vào Bộ Luật Hình sự chế định rõ 
ràng và đã được công nhận về tội hối lộ 
trong khu vực công và tư kèm theo chế 
tài và hình phạt nghiêm khắc cho hành 
vi này.  

Một tiểu ban độc lập cần được 
thành lập nhằm đánh giá các 
văn bản luật và chiến lược 
phòng chống tham nhũng 

Thanh tra Chính phủ 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 
Bộ Quốc phòng 
Bộ Tư pháp 
Hải quan 

TRUNG 

BÌNH 
Quý IV, năm 2016 Sẽ được 

thống nhất 

 

 


