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Danh mục từ viết tắt 

AIS Hệ thống nhận dạng tự động 

ANAC  Cơ quan quản lý các khu vực bảo tồn 

ASB  Cục quan phòng chống buôn lậu 

CITES  Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

DFFE  Bộ Lâm nghiệp, Ngự nghiệp, và Môi trường 

DRC  Cộng hòa Dân chủ Công-gô 
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USD                    Đô la Mỹ 

VND                    Đồng Việt Nam 



3 

Tóm tắt 

Buôn lậu sừng tê giác vẫn là một vấn nạn nghiêm trọng cần được giải quyết với một nhận thức mới về 
tính cấp bách của loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Trong 10 năm qua, việc giết hại tê giác phi 
pháp và buôn lậu sừng của chúng đã tiến triển như một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trên toàn 
cầu, bao gồm nhiều thành phần tội phạm bị chi phối bởi lòng tham và theo đuổi khoản lợi nhuận vô 
cùng lớn. 

Báo cáo Đánh giá mối đe dọa này trình bày một phân tích toàn diện về nạn buôn lậu sừng tê giác 
trong vòng một thập kỷ từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

Bản đánh giá được tổng hợp sau khi phân tích 674 vụ bắt giữ sừng tê giác được thu thập từ các báo 
cáo nguồn mở đã xảy ra trên phạm vi toàn cầu trong vòng một thập kỷ, cùng với 7 năm thu thập thông 
tin tình báo tội phạm và phát hiện từ các cuộc điều tra của tổ chức Wildlife Justice Commission về 
buôn lậu sừng tê giác được thực hiện từ năm 2015, và các nghiên cứu nguồn mở khác.   

Đánh giá này nhằm mục đích khảo sát/xem xét mọi động lực thúc đẩy đằng sau hoạt động buôn bán 
và những thay đổi trong bức tranh/bối cảnh tội phạm. Đánh giá cũng xem xét mối đe dọa đối với tê 
giác vào năm 2022, và đưa ra các khuyến nghị giúp cung cấp thông tin về các biện pháp can thiệp để 
giải quyết vấn nạn này và đảm bảo một ứng phó toàn cầu tương xứng đồng thời nhắm tới mục tiêu 
phù hợp với các nhu cầu ở hiện tại và tương lai. 

1. Tổng quan về hoạt động buôn bán sừng tê giác trong thập kỷ qua

Năm 2012, Nam Phi và Việt Nam được xác định là nơi hình thành nên mối liên hệ của cuộc khủng 
hoảng săn trộm tê giác với các khía cạnh tội phạm mới mà trước đó chưa từng được quan sát, liên 
quan đến những kẻ có chuyên môn về động vật hoang dã nhưng vô lương tâm, những quan chức 
chính phủ đồng lõa, và mạng lưới tội phạm châu Á. Vào thời điểm đó, cái nhìn sâu sắc về vai trò tiềm 
tàng của các quốc gia khác còn mơ hồ, và dữ liệu về thị trường sừng tê giác ở Việt Nam còn rất ít trong 
khi hiểu biết về cấu trúc của các chuỗi cung ứng tội phạm là quá hạn chế.1  

Mười năm trôi qua và bức tranh tình báo giờ đây đã phong phú hơn đáng kể, thay đổi phần lớn những 
gì được biết đến về hoạt động buôn bán sừng tê giác trái phép. Tuy nhiên, bất chấp các biện pháp can 
thiệp rộng rãi ở nhiều quốc gia để đối phó với tội phạm liên quan đến tê giác, không có biện pháp nào 
dẫn đến sự suy giảm liên tục trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp hoặc suy giảm liên tục về giá 
của sừng tê giác như một mặt hàng tội phạm. 

Tỷ lệ săn trộm trên khắp châu Phi đã giảm hơn 50% kể từ mức đỉnh điểm vào năm 2015, nhưng vẫn 
còn cao, ở mức tương đương khi cuộc khủng hoảng mới bắt đầu.2 Sừng bị săn trộm từ Nam Phi tiếp 
tục là nguồn cung cấp chính cho chuỗi cung ứng bất hợp pháp. Các cuộc điều tra cho thấy thị trường 
tiêu thụ chính là Trung Quốc, nơi có nhu cầu sử dụng sừng tê giác chủ yếu là những sản phẩm chạm 
khắc xa xỉ được săn lùng vì độ quý hiếm của chúng như những món đồ sưu tầm và để khoe cái uy của 
người sở hữu. Việt Nam tiếp tục là một thị trường trọng điểm, đồng thời là cửa ngõ quan trọng của 
hoạt động buôn bán sừng tê giác vào Trung Quốc. Chỉ có một phần nhỏ sừng tê giác được dùng làm 
thuốc, thường được lấy từ các mẩu thừa và các mảnh còn sót lại sau quá trình chạm khắc. 

1 Milliken, T. và Shaw, J. (2012), The South Africa – Vietnam Rhino Horn Trade Nexus. TRAFFIC, Johannesburg, 
Nam Phi.  
2 CITES CoP19 Tài liệu số 75 (Phụ lục 4), “Tê giác châu Phi và Tê giác châu Á - Tình trạng, Bảo tồn và Thương 
mại”, do Nhóm chuyên gia Tê giác châu Phi và Tê giác châu Á của Ủy ban Sinh tồn các loài của IUCN và TRAFFIC 
soạn thảo, trang 30-31. 

https://www.traffic.org/site/assets/files/2662/south_africa_vietnam_rhino_horn_nexus.pdf
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2. Những phát hiện chính về động lực tội phạm

(i) Các vụ bắt giữ sừng tê giác gia tăng đáng kể về trọng lượng bất chấp nạn săn trộm đã
giảm

Phân tích các vụ bắt giữ cho thấy số lượng hơn 7,5 tấn sừng tê giác bị tịch thu do buôn bán bất hợp 
pháp trên toàn cầu trong vòng 10 năm qua, đã nêu ra quy mô cực lớn của vấn nạn này. Phân tích cụ 
thể đối với các lô hàng sừng tê giác châu Phi cho thấy trọng lượng trung bình của lô hàng đã tăng lên 
rõ rệt sau năm 2017, tăng 52% lên tới 28,7 kg trong giai đoạn 2018-2019 và sau đó tăng 55% lên tới 
44,5 kg vào năm 2020-2021 (Biểu đồ 1). Xu hướng này xảy ra bất chấp hoạt động săn trộm tê giác trên 
toàn châu Phi đã giảm trong những năm đó và tiếp tục tăng trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19, mặc 
dù sự gián đoạn hậu cần chuỗi cung ứng được cho là đã dẫn đến việc thuyên giảm toàn bộ hoạt động 
buôn lậu động vật hoang dã toàn cầu.3 Việc tiếp tục mở rộng quy mô các chuyến hàng bất chấp những 
sự kiện này có thể cho thấy sự tham gia lớn hơn của các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khi 
hoạt động buôn bán được độc quyền bởi một số ít mạng lưới chủ chốt hơn là sự tham gia của nhiều 
tác nhân khác nhau, trong khi khối lượng sản phẩm cao hơn được vận chuyển nhằm để tăng tỷ suất 
lợi nhuận trên mỗi chuyến hàng. 

Biểu đồ 1:Trọng lượng trung bình của các lô hàng buôn lậu sừng tê giác châu Phi, 2012-2021 

(ii) Sáu quốc gia và vùng lãnh thổ thống trị các tuyến đường buôn lậu sừng tê giác

Mặc dù có tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ dính líu đến các tuyến đường buôn lậu sừng tê giác 
trong thập kỷ qua, có 6 nơi thống trị chuỗi cung ứng trong suốt những năm qua như là nước xuất xứ, 
nước trung chuyển và nước tiêu thụ, bao gồm:  

• Nam Phi
• Việt Nam
• Mozambique,
• Trung Quốc
• Malaysia và
• Đặc khu hành chính Hongkong

Từ năm 2018 trở đi, đã có một sự thay đổi đáng kể theo hướng các tuyến buôn lậu trực tiếp đến Việt 
Nam và Trung Quốc với ít điểm trung chuyển hơn, trong khi giai đoạn 2020-2021 có mức độ nhất quán 

3 Như đã gợi ý bởi việc giảm thiểu các vụ bắt giữ động vật hoang dã bất hợp pháp và thông tin tình báo thu 
thập được từ những kẻ buôn lậu động vật hoang dã cho thấy chúng tìm mọi cách đối phó để vận chuyển các lô 
hàng qua biên giới: WILDLIFE JUSTICE COMMISSION (2020), Rapid assessment of the Impact of COVID-19 on 
Wildlife Trafficking.  
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https://wildlifejustice.org/measures-to-curb-covid-19-impact-wildlife-trafficking-but-organised-criminal-networks-are-still-active-and-gearing-up-to-increase-operations-says-new-report/
https://wildlifejustice.org/measures-to-curb-covid-19-impact-wildlife-trafficking-but-organised-criminal-networks-are-still-active-and-gearing-up-to-increase-operations-says-new-report/
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và đơn giản hóa cao nhất trong các tuyến buôn lậu. Thay đổi này được nhận định là do sự hạn chế về 
các phương án vận chuyển trong thời kỳ đại dịch. 

(iii) Nam Phi và Việt Nam tiếp tục là hai quốc gia liên tục có liên quan đến buôn lậu sừng tê
giác

Nam Phi có liên quan đến một nửa số sừng tê giác bị thu giữ trên toàn cầu trong 10 năm qua và Việt 
Nam chỉ chiếm hơn 1/4. Mặc dù những kết quả này có thể đoán trước được do Nam Phi có quần thể 
tê giác lớn nhất thế giới, nhưng mức độ buôn lậu liên quan đến hai quốc gia này có thể cho thấy quy 
mô tội phạm được đặt trong cả hai quốc gia. Trừ một số trường hợp ngoại lệ đáng chú ý gần đây, việc 
thiếu truy tố và kết án đối với tội phạm cấp cao đã cho phép các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên 
quốc gia tiếp tục hoạt động của chúng với mức độ gián đoạn tối thiểu. 

(iv) Malaysia ngày càng đóng vai trò quan trọng như một điểm trung chuyển cho các chuyến
hàng từ Châu Phi đến Châu Á

Trong khi các tuyến đường buôn lậu liên quan đến Malaysia như một điểm trung chuyển đã thay đổi 
thường xuyên trong những năm qua, thì khối lượng sừng tê giác bị thu giữ có liên quan đến Malaysia 
đã tăng lên đáng kể tính từ năm 2018. Đặc biệt, trong 2 năm qua, quốc gia này đã nổi lên là điểm trung 
chuyển hàng đầu với 32% tổng số sừng tê giác bị thu giữ trên toàn cầu, thay thế Đặc khu hành chính 
Hồng Kông trở thành điểm trung chuyển chính của châu Á cho các chuyến hàng sừng tê giác. Điều này 
có thể liên quan đến các nhân tố như mức độ nhận thức về các yếu tố tham nhũng trong hàng không 
và cảng biển của Malaysia để bảo toàn các chuyến hàng và sự hiện diện của những người hỗ trợ vận 
tải quan trọng trong nước. 

(v) Một khối lượng đáng kể sừng tê giác thu hoạch bị chuyển từ các kho dự trữ hợp pháp
sang buôn bán bất hợp pháp

Kể từ năm 2016, có ít nhất 974 kg sừng tê giác bị bắt giữ trong 11 vụ được xác nhận là có nguồn gốc 
từ trộm cắp hoặc buôn bán trái phép sừng từ các kho dự trữ hợp pháp, bao gồm cả kho dự trữ thuộc 
sở hữu tư nhân và sở hữu của chính phủ. Những vụ việc này chiếm 18% tổng số sừng tê giác bị thu giữ 
trong giai đoạn 2016-2021. Các vụ bắt giữ bao gồm những vụ nổi tiếng như vụ 181 chiếc sừng bị thu 
giữ ở Nam Phi vào năm 2019 từ kho của đối tượng chăn nuôi tê giác tư nhân John Hume;4 19 chiếc 
sừng bị thu giữ ở Nam Phi vào năm 2021 có liên quan đến chủ trại chăn thú Dawie Groenewald nhưng 
lại có nguồn gốc từ kho dự trữ của chính phủ;5 và lô hàng 250 kg sừng tê giác ở Trung Quốc vào năm 
2019, bao gồm 70 chiếc sừng đã được gắn vi mạch.6 Phân tích sâu hơn về dữ liệu các vụ bắt giữ cho 
biết 1.546 kg sừng tê giác trong toàn bộ thời gian 10 năm cũng có khả năng thể hiện sự chuyển hướng 
khỏi các kho dự trữ hợp pháp, cùng với các trường hợp đã được xác nhận sẽ lên tới con số 2.520 kg, 
hoặc lên đến 1/3 khối lượng tất cả sừng tê giác bị thu giữ trên toàn cầu. 

4 https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/breeder-fails-to-get-back-181-confiscated-rhino-horns-worth-
r10-million-1fbdcfce-e764-4f55-937c-a63e4338393f  
5 https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/game-farmer-businessman-caught-with-rhino-horns-get-bail-
f82fb080-f018-4949-92d0-649f7efdbae6 
Ngoài ra, theo thông tin tình báo, những chiếc sừng có nguồn gốc từ kho dự trữ của chính phủ tại một khu bảo 
tồn Tây Bắc đã bị một quan chức bảo tồn tham nhũng cung cấp cho Dawie Groenewald.  
6 https://www.chinanews.com.cn/sh/2021/07-19/9523130.shtml  

https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/breeder-fails-to-get-back-181-confiscated-rhino-horns-worth-r10-million-1fbdcfce-e764-4f55-937c-a63e4338393f
https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/breeder-fails-to-get-back-181-confiscated-rhino-horns-worth-r10-million-1fbdcfce-e764-4f55-937c-a63e4338393f
https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/game-farmer-businessman-caught-with-rhino-horns-get-bail-f82fb080-f018-4949-92d0-649f7efdbae6
https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/game-farmer-businessman-caught-with-rhino-horns-get-bail-f82fb080-f018-4949-92d0-649f7efdbae6
https://www.chinanews.com.cn/sh/2021/07-19/9523130.shtml
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Hình ảnh 1: Một lô hàng sừng tê giác nặng 82,5 kg bị tịch thu tại Đặc khu hành chính Hồng Kông vào 
tháng 4 năm 2019, có vẻ trộn lẫn cả sừng bị săn trộm và sừng được thu hoạch. Lô hàng này chứa một 
số sừng có phần trên nhẵn, phẳng và phần đế bằng (thường được gọi là “ổ bánh mì” trong tiếng lóng 
của dân buôn bán bất hợp pháp), cho thấy chúng có thể là kết quả của quy trình cưa sừng lần thứ hai 
hoặc liên tiếp. Nguồn: Hải quan Hồng Kông. 

(vi) Các nhóm tội phạm thường xuyên khai thác điểm yếu trong các hệ thống kho dự trữ để
tiếp cận sừng tê giác đã được thu hoạch nhằm mục đích buôn bán bất hợp pháp

Thông tin tình báo thu thập được trong các cuộc điều tra của tổ chức Wildlife Justice Commission chỉ 
ra rằng các nhóm tội phạm thường xuyên tiếp cận các kho dự trữ sừng tê giác thu hoạch nhằm mục 
đích buôn bán bất hợp pháp. Một số nhà cung cấp gửi các lô hàng hỗn hợp gồm 20-40% sừng bị săn 
trộm cùng với 60-80% sừng được thu hoạch, điều này ám chỉ họ có mối liên hệ với mạng lưới săn trộm 
tê giác. Vấn đề này đã được chứng minh thông qua việc thu giữ các lô hàng như vậy (Hình 1) và là dấu 
hiệu của tội phạm có tổ chức đã được hình thành mạnh mẽ. Một ước tính về khối lượng sừng thu 
hoạch được đưa vào chuỗi cung ứng so với sừng lấy từ tê giác bị săn trộm cho thấy khả năng cách 
thức cung ứng hàng này có thể tăng lên kể từ khi lệnh cấm buôn bán sừng tê giác nội địa ở Nam Phi 
được dỡ bỏ vào năm 2017 (Biểu đồ 2).7  

7 https://www.dffe.gov.za/mediarelease/molewa_notes_constitutionalcourtdecision 

https://www.dffe.gov.za/mediarelease/molewa_notes_constitutionalcourtdecision
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Biểu đồ 2: Nguồn cung ước tính của sừng tê giác châu Phi bị buôn bán bất hợp pháp giai đoạn 2012-
2021 dựa trên thông tin được báo cáo về nạn săn trộm tê giác ở châu Phi và sự chuyển hướng ước 
tính từ các kho dự trữ hợp pháp, so với khối lượng sừng tê giác được các cơ quan thực thi pháp luật 
phát hiện và bắt giữ trên toàn cầu. (Dựa trên số liệu và tính toán trong báo cáo này). 

(vii) Một phần ba số sừng tê giác được nhập lậu khi không hề ngụy trang, cho thấy có khả
năng nhờ cậy vào tham nhũng để vận chuyển các chuyến hàng trong chuỗi cung ứng

Phân tích các phương thức ngụy trang trong các báo cáo về các vụ bắt giữ cho thấy sừng tê giác thường 
được buôn lậu mà không cần ngụy trang. Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với các sản phẩm động 
vật hoang dã khác có chuỗi cung ứng tương tự từ châu Phi đến châu Á, như ngà voi và vảy tê tê, hầu 
như những sản phẩm này luôn được ngụy trang trong các hàng hóa hợp pháp. Đó cũng là một sự khác 
biệt so với quy tắc rộng hơn, vì các nhóm tội phạm có tổ chức của bất kỳ loại tội phạm nào thường 
đầu tư rất nhiều công sức vào việc ngụy trang các hoạt động bất hợp pháp nhằm tối đa hóa tiềm năng 
hoạt động của chúng. Điều này có thể chỉ ra rằng những kẻ buôn lậu dựa vào các phần tử tham nhũng 
để vận chuyển các lô hàng sừng tê giác trong chuỗi cung ứng, khiến cho việc ngụy trang sản phẩm là 
không cần thiết. 

(viii) Sừng tê giác thường xuyên bị buôn lậu qua các hãng hàng không thương mại, nhưng xu
hướng hiện nay là chuyển từ các kiện hàng nhỏ trong hành lý của hành khách sang các
lô hàng lớn hơn bằng đường hàng không

Sừng bị buôn lậu giấu trong hành lý của hành khách chiếm 143 vụ với tổng khối lượng là 1.920 kg, đạt 
đỉnh trong giai đoạn 2016 - 2017 với 48 vụ sau đó giảm xuống chỉ còn 6 vụ trong giai đoạn 2020-2021, 
có thể là do các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19. Mặc dù các vụ bắt giữ hàng hóa bằng đường 
hàng không vẫn ở mức tương đối thấp trong suốt thập kỷ, với 17 vụ có tổng khối lượng là 854 kg, khối 
lượng sừng bị thu giữ từ cách thức phạm tội này đã tăng lên rõ rệt kể từ giai đoạn 2018-2019. Những 
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xu hướng này đã bắt đầu từ trước đại dịch và trùng hợp với những thay đổi chủ yếu khác như việc sử 
dụng các tuyến đường buôn lậu trực tiếp hơn đối với các chuyến hàng này, có khả năng vạch ra sự 
tham gia lớn hơn của các nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và khả năng của chúng trong việc 
vận chuyển khối lượng lớn sản phẩm thông qua dây chuyền nguồn cung đã được hợp lý hóa. Mặc dù 
lúc này không có xu hướng đáng chú ý nào về số lượng vụ bắt giữ hoặc khối lượng sừng nhập lậu qua 
đường biển (có 12 vụ bắt giữ với tổng cộng 676 kg trong suốt thập kỷ), một số vụ bắt giữ lớn nêu bật 
lên mối đe dọa mà phương thức vận chuyển này gây ra, bao gồm cả việc tịch thu 250 kg sừng tê giác 
trên tuyến đường từ Mozambique đến Trung Quốc bằng tàu cá vào năm 2019.8 Kết quả điều tra của 
Wildlife Justice Commission cho thấy nhiều chuyến hàng lớn sừng tê giác đã được vận chuyển thành 
công bằng đường biển trong những năm qua, song thực tế rất ít chuyến hàng bị chặn có thể cho thấy 
rằng vận chuyển hàng hải là một mối đe dọa chưa được trình bày rõ ràng. 

(ix) Tỷ lệ phát hiện buôn lậu sừng tê giác là không đáng kể tại các điểm trung chuyển
Việc phát hiện các lô hàng sừng tê giác bất hợp pháp tại các điểm trung chuyển trọng điểm bởi cơ 
quan thực thi pháp luật nhìn chung còn thấp. Phát hiện này đặc biệt đúng với trường hợp Malaysia 
liên quan đến các vụ vận chuyển sừng tê giác trái phép lớn nhất trong 2 năm qua, cũng như trường 
hợp của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar. Dữ liệu các vụ bắt giữ cho thấy 2 quốc gia 
này là một trong những điểm trung chuyển được sử dụng thường xuyên nhất, tuy nhiên Qatar mới chỉ 
báo cáo công khai 1 vụ bắt giữ sừng tê giác. Có thể các cơ quan chức năng có ít động lực hơn trong 
việc lập hồ sơ hoặc kiểm tra các lô hàng quá cảnh có đích đến là một khu vực tài phán khác, nhưng 
phát hiện này cũng chỉ ra một cơ hội nơi những nỗ lực thực thi pháp luật có thể được cải thiện. 

(x) Buôn lậu sừng tê giác châu Á đang có xu hướng giảm, nhưng Myanmar có thể đặt ra
một mối đe dọa tiềm tàng

Sừng tê giác châu Á thường ít bị bắt giữ trong buôn bán bất hợp pháp so với sừng tê giác châu Phi, 
chiếm 14,4% tổng số vụ bắt giữ sừng tê giác toàn cầu nhưng chỉ chiếm 0,8% tổng trọng lượng hàng 
lậu bị thu giữ. Theo quan sát, số lượng và khối lượng của các vụ bắt giữ sừng tê giác châu Á kể từ giai 
đoạn 2014-2015 đã có xu hướng giảm ổn định. Tuy nhiên, tuyến đường buôn lậu từ Ấn Độ vào 
Myanmar để sau đó vào Đông Nam Á và Trung Quốc dường như đang ngày càng gia tăng. Cùng với 
các yếu tố chính trị - xã hội tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động tội phạm phát triển mạnh, nguy cơ 
buôn lậu qua Myanmar có thể gây ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với tê giác châu Á. 

(xi) Sừng tê giác thường xuyên bị buôn lậu như một mặt hàng động vật hoang dã độc hữu
Phân tích các vụ bắt giữ được báo cáo cho thấy rằng sừng tê giác thường bị buôn lậu ra khỏi châu Phi 
như một sản phẩm động vật hoang dã độc hữu (chiếm 80% trong số các vụ bắt giữ), hơn là bị trộn lẫn 
với các loài khác trong lô hàng. Phát hiện này có thể phản ánh bản chất chuyên biệt hơn của chuỗi 
cung ứng sừng tê giác, hoặc rằng sừng cần được vận chuyển nhanh chóng dọc theo chuỗi cung ứng 
để duy trì độ “tươi” của sản phẩm, vì vậy việc vận chuyển sừng tê như một mặt hàng độc hữu bằng 
đường hàng không là phương pháp được ưa chuộng. Bất chấp những đặc điểm này trong phương 
thức hoạt động tội phạm, việc buôn lậu sừng tê giác không được kiểm soát bởi các mạng lưới tội phạm 
chuyên dụng. Các kết quả điều tra và thông tin tình báo cho thấy các mạng lưới tội phạm có tổ chức 
xuyên quốc gia sẽ buôn bán bất kỳ mặt hàng nào sinh lợi và đang có nhu cầu, với các mạng lưới tương 
tự thường kinh doanh sừng tê giác cùng với một loạt các sản phẩm động vật hoang dã và hàng hóa 
bất hợp pháp khác. 

(xii) Có nhiều loại tội phạm có tổ chức liên quan đến buôn lậu sừng tê giác

Một số vụ việc đáng chú ý về sự hội tụ của tội phạm có tổ chức với buôn lậu sừng tê giác đã được ghi 
nhận trong thập kỷ qua. Ví dụ bao gồm một mạng lưới tội phạm ở Đông Phi buôn lậu sừng tê giác và 
ngà voi cùng với heroin, và một mạng lưới tội phạm liên quan đến các âm mưu lừa đảo khác nhau 

8 https://www.chinanews.com.cn/sh/2021/07-19/9523130.shtml 

https://www.chinanews.com.cn/sh/2021/07-19/9523130.shtml
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nhằm đánh cắp sừng tê giác từ bảo tàng, vườn thú và nhà đấu giá trên khắp châu Âu. Dữ liệu các vụ 
bắt giữ toàn cầu cho thấy có thể có sự kết hợp tội phạm có tổ chức với buôn bán vũ khí, ma túy trái 
phép và các mặt hàng khác chiếm khoảng 10% vụ việc. Cần có thêm thông tin và phân tích thông tin 
tình báo để nâng cao kiến thức chung của chúng ta trước mối đe dọa này. 

(xiii) Sừng tê giác giả hiếm khi bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện
Chỉ có 3 báo cáo trong tổng số 674 vụ bắt giữ cho thấy có khả năng liên quan đến sừng tê giác giả. 
Trong những vụ việc này, cơ quan chức năng đã đặt câu hỏi về tính xác thực của những chiếc sừng bị 
thu giữ và tìm đến các xét nghiệm pháp y để xác minh sản phẩm. Phát hiện này cho thấy rất hiếm khi 
các cơ quan thực thi pháp luật phát hiện được hàng giả so với sừng tê giác thật, và có rất ít dữ liệu để 
chỉ ra quy mô mà các sản phẩm giả lưu hành trên thị trường chợ đen. 

3. Chuỗi cung ứng tội phạm
Săn trộm và cung ứng sừng tê giác 

Mạng lưới tội phạm đa dạng của Việt Nam và Trung Quốc đang điều khiển nạn buôn lậu sừng tê giác 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Cả một thập kỷ chứng kiến sự gia tăng của các mạng lưới săn 
trộm người Mozambique và sự xâm nhập sâu hơn của các mạng lưới buôn lậu người Việt Nam hoạt 
động ở cả Nam Phi và Mozambique, và sự lan rộng ngày càng tăng một số lượng lớn sừng được thu 
hoạch trong hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Việc tìm kiếm và cung cấp sừng tê giác săn trộm từ 
các địa điểm khác ngoài Nam Phi và Mozambique - như Kenya, Namibia và Botswana - thường liên 
quan đến số lượng hàng lậu nhỏ hơn nhiều. Một số kẻ buôn lậu sừng tê giác có trụ sở tại Cộng hòa 
Dân chủ Congo (DRC), trong đó một số khác dường như sử dụng Zambia làm nơi tàng trữ và tập kết 
sừng, trong khi Angola đang nổi lên như một trung tâm buôn lậu trọng yếu cho các mạng lưới tội phạm 
người Việt Nam. 

Ở giai đoạn đầu của chuỗi cung ứng, có 3 vai trò hỗ trợ chính trong việc cung cấp sừng tê giác bị săn 
trộm: 

• Người điều phối hoạt động săn trộm tổ chức các đội nhóm để săn trộm sừng tê giác thay cho
chúng.

• Người tạo điều kiện/môi giới hỗ trợ các giao dịch sừng tê giác bằng cách môi giới giới thiệu
và gặp gỡ những kẻ buôn lậu để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển sản phẩm về sau thông qua
chuỗi cung ứng tội phạm

• Những kẻ buôn lậu bán và/hoặc buôn lậu số lượng sản phẩm lớn hơn ra thị trường quốc tế.
Vai trò của chúng liên quan đến việc thu mua, tàng trữ, tập kết sừng tê giác để đóng gói và
buôn lậu sang châu Á.

Vận chuyển và buôn lậu sừng tê giác 

Sau khi được buôn lậu ra khỏi châu Phi, dù bằng đường hàng không hay đường biển, các chuyến hàng 
sừng tê giác thường di chuyển qua một hoặc nhiều điểm trung chuyển trước khi đến điểm tiêu thụ đã 
định. Trong giai đoạn giữa của chuỗi cung ứng này, vai trò chính của các hãng vận tải là lót tay cho việc 
buôn lậu quốc tế các sản phẩm, đảm bảo rằng các lô hàng được thông quan qua các cảng biển và sân 
bay bằng cách tận dụng mối quan hệ của họ với cơ quan hải quan, đại lý giao nhận hàng hóa, hãng 
hàng không, các công ty vận tải biển và hậu cần.  

Để tránh bị phát hiện, các hãng vận tải thường chuyển hàng hóa buôn lậu đến một địa điểm cụ thể 
dưới vỏ bọc của một vận đơn, từ đó lô hàng sẽ được vận chuyển lậu tới điểm đến hoặc tới các điểm 
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trung chuyển bổ sung dưới vỏ bọc của một vận đơn “mới”. Các đại lý thông quan đồng lõa có thể 
chuyển đổi vận đơn trong khi các lô hàng được dỡ xuống và đóng gói lại, có thể cùng với vật liệu ngụy 
trang mới hoặc trong các container vận chuyển khác nhau. Các hãng vận tải cũng có thể sử dụng các 
công ty bình phong có khả năng tiếp cận các tuyến đường vận chuyển và cơ sở hạ tầng kinh doanh 
hữu ích khác để tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng lậu. 

Bán sừng tê giác tại các thị trường tiêu thụ 

Dữ liệu các vụ bắt giữ chỉ ra rằng các chuyến hàng sừng tê giác chủ yếu đến Việt Nam và Trung Quốc. 
Tuy nhiên, điều tra của tổ chức Wildlife Justice Commission cho thấy một phần lớn sừng tê giác vào 
Việt Nam được bán cho thương nhân người Trung Quốc và được nhập lậu qua đường bộ vào Trung 
Quốc. Hướng buôn bán này cũng được chứng minh trong các bản án của tòa án Trung Quốc, trong đó 
thể hiện rõ các sản phẩm sừng tê giác thường được buôn lậu vào Trung Quốc đại lục bằng các tuyến 
đường bộ từ Việt Nam, hoặc qua các chuyến bay xuyên lục địa từ châu Phi rồi quá cảnh qua Hồng 
Kông. Các thị trường bán lẻ nhỏ lẻ cho sừng tê giác cũng tồn tại ở Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân 
dân Lào, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. 

Ở giai đoạn này của chuỗi cung ứng, các cấu trúc trong mạng lưới tội phạm của cả người Việt Nam và 
người Trung Quốc đều được phát hiện có nhiều vai trò riêng biệt giống nhau để tạo thuận lợi cho 
thương mại ở cấp độ bán buôn. 

• Người bán là chủ sở hữu sản phẩm thực sự ở đầu chuỗi cung ứng, là những kẻ đã đầu tư và
tài trợ cho các hoạt động buôn lậu. Chúng được cố tình loại bỏ khỏi các hoạt động buôn bán
hàng ngày và thường để ẩn danh.

• Người môi giới đóng vai trò tạo điều kiện quan trọng là trung gian giữa người bán và người
mua đồng thời chịu trách nhiệm định giá sản phẩm, số lượng, chất lượng, an ninh, lưu trữ,
đàm phán giá và thanh toán.

• Chủ sở hữu nhà kho cung cấp một không gian thực tế an toàn để lưu trữ các sản phẩm sau
khi chúng được nhập từ nước ngoài về và chờ bán.

• Người chăm sóc/người đóng gói có nhiệm vụ làm sạch, chuẩn bị và xử lý nhanh các sản phẩm
trước khi chúng được trưng bày và bán cho người mua.

• Hãng vận tải/người giao hàng giao các sản phẩm sừng tê giác đến địa điểm do người mua chỉ
định và chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bị thu giữ.

• Người đổi tiền tệ bị nghi ngờ là công dân quốc tịch Việt Nam đặt tại Trung Quốc và có tài
khoản ngân hàng Trung Quốc, những tài khoản này được sử dụng để nhận thanh toán bằng
đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc (RMB) trực tiếp từ người mua. Các mạng lưới tội phạm
người Trung Quốc dường như cũng dựa vào các khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng
Trung Quốc, vốn có thể do các bên thứ ba nắm giữ để che giấu danh tính của chủ sở hữu sản
phẩm.

• Người mua ở cấp độ bán buôn ở cả Việt Nam và Trung Quốc được xác định chủ yếu là khách
hàng quốc tịch Trung Quốc.

“Nếu biết nói chuyện với đúng người, bạn sẽ thấy có rất nhiều sừng tê giác ở Việt Nam” - một kẻ buôn 
lậu quốc tịch Việt Nam, tháng 5 năm 2021 

Làng Nhị Khê gần Hà Nội đã được xác định là thị trường thực tế chính cho hoạt động buôn bán sừng 
tê giác ở Việt Nam từ đầu năm 2012. Các cuộc điều tra của tổ chức Wildlife Justice Commission cho 
thấy thị trường này cung cấp cho hầu hết khách hàng Trung Quốc các sản phẩm sừng tê giác đã chạm 
khắc, với giá tính bằng Nhân dân tệ, phiên dịch viên đóng vai trò nòng cốt trong việc kết nối người 
mua quốc tịch Trung Quốc với thương nhân Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm 
phán, thanh toán vào tài khoản ngân hàng Trung Quốc. Từ năm 2016 trở đi, các cuộc thanh tra thực 
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thi pháp luật ở Nhị Khê tăng lên như một phản ứng tức thì trước nhiều báo cáo của các phương tiện 
truyền thông và tổ chức phi chính phủ về mức độ buôn bán bất hợp pháp diễn ra công khai trong làng, 
trong đó có một phiên điều trần đặc biệt của Wildlife Justice Commission vào tháng 11 năm 2016 đã 
trình bày bằng chứng rút ra từ kết quả điều tra của tổ chức này. Trước những nỗ lực thực thi pháp 
luật, việc buôn bán dần dần trở nên bí mật và chuyển sang các địa điểm khác ở Việt Nam.  

4. Phân phối trên thị trường

Nghiên cứu của tổ chức Wildlife Justice Commission chỉ ra rằng mức độ buôn bán sừng tê giác cực kỳ 
thấp diễn ra trên các nền tảng thương mại điện tử (ví dụ: GUCN, Alibaba, 1688, Taobao, Tmall, v.v.), 
cho thấy những trang web này không gây ra mối đe dọa đáng kể so với những người bôi trơn cho loại 
tội phạm này. Các giao dịch sừng tê giác bất hợp pháp chủ yếu diễn ra thông qua các mối liên hệ thân 
thiết, đáng tin cậy, với các thương nhân thích sử dụng ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội nhằm cung 
cấp mức độ riêng tư và bảo mật cao hơn để tiến hành hoạt động thương mại của chúng.  

“Này, hãy xem nội dung WeChat Moment của tôi, rồi bạn sẽ biết tôi kinh doanh sản phẩm gì. Sừng tê 
giác, hổ, ngà voi, và rất nhiều thứ khác ”- một tay buôn lậu người Trung Quốc, 2017 

Tổ chức Wildlife Justice Commission đã quan sát thấy việc sử dụng rộng rãi ứng dụng WeChat của 
những người buôn bán sừng tê giác trong quá trình điều tra ở Việt Nam, CHDCND Lào, Campuchia, 
Nam Phi, Malaysia, Mozambique, và Nigeria. Phân tích các phán quyết của tòa án từ các vụ buôn lậu 
sừng tê giác bị kết án ở Trung Quốc từ năm 2017 đến năm 2021 cũng cho thấy ứng dụng WeChat tiếp 
tục là một trong những phương thức ưa thích của tội phạm người Trung Quốc để liên lạc và dàn xếp 
các giao dịch cho loại hàng hóa này, là đặc trưng trong cách thức hoạt động của những vụ án này.  

Việc giám sát thực thi pháp luật của Trung Quốc đối với tội phạm trên ứng dụng WeChat đang có tác 
động rõ ràng đến cách những kẻ buôn bán sử dụng ứng dụng này như một phương tiện liên lạc. Trong 
quá trình điều tra, tổ chức Wildlife Justice Commission đã theo dõi thấy những kẻ buôn bán chỉ sử 
dụng tin nhắn thoại để thảo luận về sản phẩm và đôi kẻ từ chối đăng hình ảnh trên WeChat Moments. 
Một số kẻ môi giới cấp cao ở Việt Nam hiện né tránh sử dụng WeChat, thay vào đó họ sử dụng 
WhatsApp, Telegram hoặc Signal, tức những ứng dụng bị cấm ở Trung Quốc đại lục. 

Tại Việt Nam, Facebook dường như là nền tảng trực tuyến ưa thích của những kẻ môi giới để quảng 
bá sản phẩm của chúng ra thị trường Việt Nam. Facebook cũng được sử dụng rộng rãi tại những nơi 
khác ở Đông Nam Á. Ứng dụng WhatsApp thường được sử dụng bởi những kẻ buôn lậu trên toàn cầu, 
cùng với việc nhiều người chọn chuyển thông tin liên lạc sang WhatsApp sau khi ban đầu liên hệ với 
người mua thông qua một nền tảng mạng xã hội kiểu như Facebook.  

5. Những phát hiện chính về giá của sừng tê giác

Một tập hợp dữ liệu về giá bán buôn (giá cho một kg) sừng tê giác thô được thu thập trong các cuộc 
điều tra của tổ chức Wildlife Justice Commission từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 2 năm 2022 tại 8 
quốc gia châu Phi và châu Á, tương ứng với các điểm của nước xuất xứ, nước quá cảnh và nước tiêu 
thụ khác nhau trong chuỗi cung bất hợp pháp, được phân tích để đưa ra một cái nhìn sâu sắc về xu 
hướng giá cả và những thay đổi theo thời gian (Biểu đồ 3).  
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Biểu đồ 3: Giá trung bình của sừng tê giác thô (đơn vị USD/ kg) ở 8 nước Châu Phi và Châu Á, giai đoạn 
2016-2022. Các ô kẻ đỏ làm nổi bật giá trị gia tăng tăng lên khi các sừng tê di chuyển qua chuỗi cung 
ứng từ nước xuất xứ tới nước tiêu thụ. 

(i) Giá bán buôn sừng tê giác luôn thấp hơn 1/3 giá thường được báo cáo với mức 65.000
USD/kg

Các cuộc điều tra đã liên tục phát hiện ra giá bán buôn sừng tê giác ở tất cả các quốc gia thấp hơn 1/3 
giá bán 65.000 USD/kg như thường được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông và đại chúng. 
Tại các địa điểm xuất xứ ở Nam Phi và Mozambique, con số này có thể là 1/10. Mặc dù giá cả thực tế 
thấp hơn đáng kể so với giá thường được thông báo, nhưng sừng tê giác vẫn được coi là mang lại lợi 
nhuận rất cao trong giới tội phạm. 

(ii) Giá bán tại các điểm xuất xứ ở Châu Phi giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2020 nhưng
hiện đang tăng trở lại

Giá bán sừng tê giác tại các điểm xuất xứ rơi xuống mức thấp nhất do tổ chức Wildlife Justice 
Commission ghi nhận vào năm 2020 (3.382 USD/kg ở Nam Phi và 3.987 USD/kg ở Mozambique), nhưng 
sau đó giá bán đã bắt đầu tăng trở lại. Giá bán cao nhất ở Nam Phi được ghi nhận vào tháng 2 năm 
2022 là 7.529 USD/kg. Sự gia tăng có thể phản ánh một rủi ro thực thi pháp luật gia tăng, vì tỷ lệ phát 
hiện các lô hàng trong 2 năm qua đã tăng lên trong khi những kẻ buôn bán có xu hướng tăng biên lợi 
nhuận của họ khi rủi ro trở nên lớn hơn. Điều này cũng có thể ám chỉ lượng cầu hiện đang vượt quá 
lượng cung, mặc dù độ co giãn của cầu theo giá đối với sừng tê giác là chưa rõ.  
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(iii) Dữ liệu về giá bán cho thấy Malaysia là điểm trung chuyển ban đầu trước khi sừng được
vận chuyển đến các nơi khác ở châu Á

Giá bán tương tự cũng được ghi nhận ở Thái Lan và CHDCND Lào với khoảng 2.000 USD/kg cao hơn so 
với giá bán ở Malaysia, cho thấy Malaysia có thể là điểm trung chuyển ban đầu ở châu Á trước khi 
sừng được vận chuyển đến Thái Lan và CHDCND Lào, hoặc do chi phí vận chuyển và các chi phí khác 
liên quan đến việc giao hàng trực tiếp đến Thái Lan và CHDCND Lào cao hơn so với Malaysia. Phát hiện 
này làm vững thêm thông tin tình báo thu thập được từ những kẻ buôn bán động vật hoang dã có 
nhắc đến việc Malaysia là điểm trung chuyển ưa thích của chúng để chuyển các chuyến hàng sừng tê 
giác vào châu Á. 

(iv) Giá ở nước tiêu thụ phản ánh xu hướng tương ứng ở các nơi xuất xứ
Giá bán cao nhất được ghi nhận tại Trung Quốc khi kết thúc chuỗi cung ứng, dao động từ 17.545 
USD/kg đến 20.881 USD/kg. Các mô hình xu hướng giá cả ở các nước tiêu thụ phản ánh các mô hình 
giá ở nơi xuất xứ, đặc biệt rõ ràng ở sự đối xứng sát nhau giữa các đường xu hướng của Việt Nam và 
đường xu hướng của Nam Phi (Biểu đồ 3). Điều này chỉ ra sự biến động giá cả được nhân rộng trong 
toàn bộ chuỗi cung ứng. 

(v) Mức tăng trung bình dọc theo chuỗi cung ứng tăng 33-60% giữa điểm xuất xứ và điểm
trung chuyển, tăng 66-98% giữa điểm trung chuyển và điểm tiêu thụ.

So sánh dữ liệu về giá bán chỉ ra rằng sừng tê giác trở nên đắt hơn khi nó di chuyển từ nơi xuất xứ đến 
các điểm trung chuyển và nơi tiêu thụ, cộng dồn các chi phí vận chuyển bổ sung, phí hối lộ, và biên lợi 
nhuận của từng người xử lý ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng. Giá bán tích lũy tăng lên khi sừng 
chuyển từ Nam Phi sang Trung Quốc có thể được quan sát rõ nhất trong năm 2018 và năm 2019 khi 
hầu hết các điểm dữ liệu được thu thập trên toàn bộ chuỗi cung ứng (như được nhấn mạnh bởi các 
hộp kẻ màu đỏ trên Biểu đồ 3). 

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá sừng tê giác 

• Các chi phí buôn lậu: Thông tin tình báo về chi phí buôn lậu liên quan đến việc vận chuyển
sừng tê giác từ Mozambique đến Việt Nam qua Malaysia bằng đường hàng không được thu
thập vào năm 2018 và nêu lên một chỉ báo về mức độ ảnh hưởng của phí thông quan và các
khoản hối lộ ảnh hưởng đến giá cả ở các giai đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng (Biểu đồ 4)
.

• Sừng phía trước so với sừng phía sau: Kích thước nhỏ hơn của sừng phía sau làm hạn chế về
loại và số lượng sản phẩm mà chúng có thể được chế tác, khiến chúng ít được ưa chuộng hơn
và do đó có giá trên mỗi kg rẻ hơn so với sừng phía trước trong buôn bán bất hợp pháp.

• Sừng bị săn trộm so với sừng được thu hoạch: Trong các dịp khác nhau, các nhà điều tra của
Wildlife Justice Commission đã được chào hàng ở các nước xuất xứ sừng được thu hoạch với
giá có cả cao hơn và có cả thấp hơn so với sừng bị săn trộm, điều này dẫn đến rất khó để đưa
ra kết luận về nguồn gốc của sừng ảnh hưởng đến giá cả như thế nào.

• Yếu tố giá bán lẻ: Một vài yếu tố ảnh hưởng đến giá bán lẻ cuối cùng của các sản phẩm sừng
tê giác đã được tạo tác, bao gồm chất lượng và giá trị nghệ thuật của chạm khắc, màu sắc của
sừng - theo đó các sản phẩm có màu đen hơn là đắt nhất, và các yếu tố liên quan đến kích
thước, trọng lượng và loại sản phẩm. Bột sừng là sản phẩm rẻ nhất và thường có nguồn gốc
từ các mẩu vụn trong quá trình chạm khắc.
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Biểu đồ 4: Ví dụ về các khoản phí buôn lậu để vận chuyển sừng tê giác từ Mozambique đến Việt Nam 
qua Malaysia trong năm 2018 (không bao gồm chi phí bổ sung để vận chuyển sừng vào Trung Quốc) 

Phương pháp thanh toán 

Nhằm bảo vệ và che giấu tiền của mình, bọn tội phạm sử dụng các phương thức thanh toán khác nhau 
để chuyển tiền qua chuỗi cung ứng và tránh để bị phát hiện, và một số phương thức thì phức tạp hơn 
những phương thức khác. Bốn phương thức thường gặp nhất là thanh toán bằng tiền mặt, chuyển 
khoản ngân hàng, hệ thống chuyển tiền thay thế (như hawala hoặc feiqian) và dịch vụ thanh toán di 
động. Nâng cao hiểu biết về bản chất của mối đe dọa này là cần thiết nhằm giải quyết các dòng tài 
chính, đây là nguyên tắc quan trọng trong việc nhắm vào mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc 
gia.   

Thu nhập bất chính từ buôn lậu sừng tê giác 

So sánh dữ liệu về giá bán sừng tê giác với dữ liệu săn trộm và dữ liệu các vụ thu giữ cho phép ước 
tính giá trị của việc buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác ở cấp độ bán buôn và khoản thu nhập tiềm 
năng do mạng lưới tội phạm tạo ra. Tổng thu nhập gộp bất hợp pháp9 do thương mại sừng tê giác ở 
cấp độ bán buôn tạo ra trong 10 năm từ 2012-2021 được ước tính là từ 874 triệu - 1,13 tỷ đô la Mỹ.10 
Đây được cho là một ước tính thận trọng chỉ riêng thương mại sừng tê giác thô và không tính đến bất 
kỳ hoạt động bán lẻ sản phẩm đã chế tác nào cho người tiêu dùng, con số này là rất lớn và có thể tạo 
ra nhiều hơn đáng kể so với số tiền này.  

6. Sử dụng và tiêu thụ sừng tê giác

Việc buôn bán sừng tê giác ở các nước tiêu dùng châu Á dường như tập trung vào hai thị trường riêng 
biệt: một thị trường sử dụng sừng như một sản phẩm xa xỉ và biểu tượng của địa vị, và thị trường còn 

9 Tổng thu nhập bất hợp pháp là doanh thu ước tính được tạo ra từ hoạt động buôn bán tại các điểm đến ở 
Châu Á. Nó không tương đương với lợi nhuận do giao dịch tạo ra, mà là lợi nhuận sẽ còn lại sau khi trừ đi tất 
cả các chi phí và phí tổn từ tổng thu nhập. 
10 Ước tính này tuân theo phương pháp được mô tả trong Báo cáo Tội phạm Động vật Hoang dã Thế giới 2020 
của UNODC. Để được giải thích chi tiết và tính toán đầy đủ, vui lòng tham khảo phần 5.4 của báo cáo này.   

Giai đoạn 3:

Việt Nam
USD 11,500-

13,000/kg

•USD 2,500/kg cho thông
quan tại sân bay và các

phí lót tay

Giai đoạn 2:

Malaysia
USD 9,000-
10,000/kg

•USD 1,000-1,500/kg cho
thông quan ở sân bay

•USD 1,000/kg cho hối lộ

Giai đoạn 1:

Mozambique
USD 7,000-

8,000/kg

•Gồm phí vận chuyển
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lại cho các đặc tính dược phẩm trong việc thanh nhiệt, giải độc, lương huyết, và điều trị bệnh các 
chứng ôn bệnh (bệnh do thời tiết gây ra có tính lây truyền).11 

Kể từ năm 2015, các cuộc điều tra của Wildlife Justice Commision tại Việt Nam đã phát hiện phần lớn 
sừng tê giác đang được sử dụng để chế tác các sản phẩm xa xỉ cho một bộ phận khách hàng chủ yếu 
là Trung Quốc, với nhu cầu chỉ một lượng nhỏ sừng cho mục đích y dược, thường là các mảnh sừng và 
phần còn sót lại sau quá trình chạm khắc. Các nghiên cứu khác cũng báo cáo rằng sừng tê giác chủ yếu 
được săn lùng ở cả Trung Quốc và Việt Nam vì độ quý hiếm của nó như một món đồ sưu tầm và thể 
hiện uy quyền của người sở hữu. Mặc dù Việt Nam đóng vai trò tội phạm chính trong việc thúc đẩy 
buôn lậu sừng tê giác trong toàn bộ chuỗi cung ứng, nhưng những phát hiện này mâu thuẫn với nhận 
định hiện tại rằng thị trường sừng tê giác được thúc đẩy bởi nhu cầu sử dụng thuốc của người Việt 
trong các loại thuốc bổ và chữa chứng nôn nao, và như một biểu tượng của địa vị. 

Một nhóm các bên liên quan khác tham gia vào việc đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm sừng tê giác đã 
được chế tác, như những người buôn đồ cổ, nhà sưu tập nghệ thuật, nhà đầu tư, nhà đầu cơ, nhà đấu 
giá, công ty đầu tư và bảo tàng. Một số vụ đã nổi lên với việc sừng tê giác thô được chế biến thành đồ 
cổ giả (được gọi là ‘zuo jiu’, có nghĩa là ‘làm cho cũ’)12 và có mối lo ngại rằng việc buôn bán hợp pháp 
các đồ tạo tác từ sừng tê giác cổ có thể được sử dụng để "rửa" sừng tê giác mới bị buôn bán trái 
phép.13 

7. Tác động của những nỗ lực thực thi pháp luật

Để giải quyết các vấn đề còn dai dẳng của nạn săn trộm tê giác và thương mại sừng tê giác bất hợp 
pháp, tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng cần tăng cường mọi nỗ lực để đảm bảo 
rằng tội phạm về động vật hoang dã được xử lý một cách hiệu quả và lâu dài. Các quốc gia có thể tăng 
cường nỗ lực thực thi pháp luật của mình trên nhiều phương diện phổ biến, đặc biệt là tiến hành điều 
tra sau bắt giữ để xác định chủ sở hữu hoặc người điều hành các lô hàng đó và tập trung vào việc truy 
tố các trường hợp liên quan đến các nghi phạm cấp cao hơn để đạt được tác động lớn hơn nhằm phá 
vỡ hoạt động buôn bán này.  

Đồng thời, các ví dụ về thực hành thực thi pháp luật tốt có thể được tìm thấy ở mỗi trong số 6 quốc 
gia và vùng lãnh thổ nổi bật nhất cần được học tập và làm theo, và thực hiện một cách có hệ thống 
trên tất cả các khu vực tài phán trong chuỗi cung ứng. 

• Nam Phi: Thành lập Trung tâm Hợp nhất Thực thi Môi trường như một cơ sở cấp quốc gia
cung cấp năng lực phân tích và tích hợp các hoạt động thực thi dựa trên thông tin tình báo để
thúc đẩy thành công những nỗ lực chống săn trộm mang tính chiến thuật và chiến lược.

• Mozambique: Bổ nhiệm các công tố viên đặc biệt ở mỗi tỉnh, những người này được giao
nhiệm vụ giải quyết các loại tội phạm về môi trường, được hỗ trợ bởi các chuyên gia kỹ thuật
trong các cơ quan điều tra có trách nhiệm.

11 Cheung, H., Mazerolle, L., Possingham, H. P., & Biggs, D. (2018). Sử dụng cho mục đích y dược và hợp pháp 
hóa buôn bán sừng tê giác theo quan điểm của các nhà y học cổ truyền Trung Quốc ở Hồng Kông. Tạp chí Khoa 
học Bảo tồn Nhiệt đới, 11, 1940082918787428. 
Cheung, H. (2021). Sừng tê giác và Y học cổ truyền Trung Quốc: Nhu cầu ở Trung Quốc. Luận án Tiến sĩ, Đại học 
Queensland. 
12 Ví dụ: https://www.justice.gov/usao-nj/pr/ringleader-international-rhino-smuggling-conspiracy-pleads-
guilty-new-jersey-wildlife 
13 Hübschle, A. (2016). Ván bài của những chiếc sừng: dòng chảy xuyên quốc gia của sừng tê giác. Luận án Tiến 
sĩ, Đại học Cologne. 
https://www.savetherhino.org/our-work/reducing-illegal-trade/rhino-horn-could-be-laundered-in-uk-antique-
trade/ ; https://animalsurvival.org/trade-and-legislation/criminals-may-be-using-antiques-as-a-way-to-
launder-rhino-horn/ 

https://www.justice.gov/usao-nj/pr/ringleader-international-rhino-smuggling-conspiracy-pleads-guilty-new-jersey-wildlife
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/ringleader-international-rhino-smuggling-conspiracy-pleads-guilty-new-jersey-wildlife
https://www.savetherhino.org/our-work/reducing-illegal-trade/rhino-horn-could-be-laundered-in-uk-antique-trade/
https://www.savetherhino.org/our-work/reducing-illegal-trade/rhino-horn-could-be-laundered-in-uk-antique-trade/
https://animalsurvival.org/trade-and-legislation/criminals-may-be-using-antiques-as-a-way-to-launder-rhino-horn/
https://animalsurvival.org/trade-and-legislation/criminals-may-be-using-antiques-as-a-way-to-launder-rhino-horn/
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• Malaysia: Thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan để giải quyết tội phạm về động vật
hoang dã, có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật quốc gia và các cơ quan môi
trường dựa vào nhà nước.

• Đặc khu hành chính Hồng Kông: Cải cách chính sách để công nhận buôn lậu động vật hoang
dã là một hình thức tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, cho phép sử dụng quyền điều tra rộng
rãi hơn, tịch thu tiền do phạm tội mà có và các bản án nặng hơn đối với các vụ việc như vậy.

• Việt Nam: Đang thực hiện các bước nhắm mục tiêu vào điều tra, bắt giữ và truy tố tội phạm
về động vật hoang dã cấp cao, với việc kết án thành công 2 trong số những kẻ buôn lậu động
vật hoang dã lớn nhất trong cả nước và gần đây là vụ bắt giữ kẻ cầm đầu của một mạng lưới
tội phạm khác.

• Trung Quốc: Thực hiện một chiến lược để nhắm các cuộc điều tra trên toàn bộ mạng lưới tội
phạm, bao gồm cả các công dân có quốc tịch Trung Quốc đang phạm tội về động vật hoang dã
ở các khu vực tài phán nước ngoài và tham gia hợp tác quốc tế để đưa chúng ra trước công
lý.

8. Vai trò của tham nhũng trong thương mại bất hợp pháp

Tham nhũng là yếu tố trợ giúp chính cho tất cả các hình thức tội phạm về động vật hoang dã, và săn 
trộm tê giác và buôn lậu sừng tê giác cũng không phải là ngoại lệ. Tham nhũng tạo điều kiện cho các 
hoạt động tội phạm trong việc thu mua và vận chuyển sừng tê giác trong suốt chuỗi cung ứng và phá 
hoại hệ thống tư pháp hình sự. Tham nhũng có thể xảy ra ở bất kỳ điểm nào và liên quan đến các tác 
nhân cả ở khu vực công hoặc tư nhân. Mọi nỗ lực nhằm chống lại nạn săn trộm tê giác và buôn bán 
sừng tê giác bất hợp pháp sẽ thất bại trừ khi nạn tham nhũng được giải quyết.  

Có rất nhiều ví dụ minh họa về cách thức các hành vi tham nhũng như hối lộ, tham ô và lạm dụng chức 
vụ, đang diễn ra trên toàn bộ chuỗi cung ứng sừng tê giác trái phép, trong đó có cả việc kiểm lâm viên 
cung cấp thông tin cho những kẻ săn trộm, các nhóm tội phạm hối lộ để được bảo vệ thực thi pháp 
luật, bôi trơn cho thủ tục hải quan để vận chuyển các lô hàng, để bảo đảm tại ngoại hoặc được thả 
khỏi nơi tạm giữ, và các quan chức chính phủ đánh cắp sừng tê giác từ các kho dự trữ. Trong khi một 
số quốc gia như Nam Phi14 và Trung Quốc15 đang thực hiện các bước quan trọng để giải quyết các 
hành vi tham nhũng và xử lý những nguy cơ tham nhũng, thì việc không có các vụ án ở các quốc gia 
trọng điểm khác cho thấy sự thiếu tập trung và thiếu nỗ lực đối với vấn nạn nghiêm trọng này. 

9. Tác động của đại dịch Covid-19

Việc giảm mạnh về cả số lượng tê giác bị săn trộm trên toàn châu Phi và các vụ thu giữ sừng tê giác 
trên toàn cầu trong năm 2020 cho thấy tác động đột ngột của các biện pháp phòng ngừa COVID-19 
trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, đây chỉ là sự tạm lắng vì các mạng lưới tội 
phạm đã thích nghi với môi trường hoạt động mới, với tỷ lệ săn trộm tăng trở lại vào năm 2021 và đến 
năm 2022.16  

Phân tích các vụ thu giữ cho thấy trọng lượng trung bình của các lô hàng sừng tê giác châu Phi đã tăng 
lên mức cao nhất trong giai đoạn đại dịch COVID-19, với nhiều sừng hơn được buôn lậu qua đường 
hàng không, và các tuyến đường buôn lậu trở nên nhất quán và đơn giản hơn. Điều này có lẽ là do 

14 Các cuộc điều tra mục tiêu ở Nam Phi đã dẫn đến việc ngày càng có nhiều vụ bắt giữ và kết án đối với cảnh 
sát và kiểm lâm liên quan đến tội săn trộm tê giác và buôn lậu sừng tê giác. Ví dụ, DFFE báo cáo rằng có 21 
quan chức đã bị bắt trong các vụ án như vậy vào năm 2017.    
15 Phân tích các bản án của tòa án Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2021 cho thấy có ít nhất 10 trường hợp 
liên quan đến các quan chức chính phủ đứng sau hỗ trợ hoạt động buôn lậu sừng tê giác, nhận hối lộ sừng tê 
giác hoặc mua sừng tê giác. 
16 https://www.dffe.gov.za/mediarelease/creecy_259rhinopoached  

https://www.dffe.gov.za/mediarelease/creecy_259rhinopoached
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không có sẵn các phương án vận chuyển. Người ta nghi ngờ rằng các nhóm tội phạm có tổ chức lớn 
hơn với nhiều nguồn lực và mối quan hệ hơn có thể đã thích nghi tốt hơn với những điều kiện thay 
đổi so với những tên tội phạm ít liên quan hơn. 

Thông tin tình báo gợi ý rằng việc thiếu khách hàng Trung Quốc tại các chợ thực tế ở Đông Nam Á có 
thể đã đẩy mạnh việc bán trực tuyến các sản phẩm sừng tê giác nhằm tiếp tục kinh doanh, chủ yếu 
trên các ứng dụng truyền thông và nền tảng mạng xã hội 

10. Điều chỉnh lại các ứng phó nhằm giải quyết với tội phạm có tổ chức xuyên
quốc gia

Với 9.561 con tê giác bị săn trộm trên khắp châu Phi 17 và 7,5 tấn sừng tê giác bị bắt giữ do thương 
mại bất hợp pháp trên toàn cầu trong 10 năm qua, quy mô của cuộc khủng hoảng tê giác hiện có thể 
đã làm lu mờ bất cứ điều gì từng được dự đoán vào năm 2012. Đáng buồn thay, có rất ít những thành 
tựu có thể được coi là minh chứng cho sự tiến bộ thực sự và tiến bộ đáng kể trong việc chống lại vấn 
nạn này. Tại thời điểm này, đã có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy sự tham gia của các mạng 
lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đang thúc đẩy nạn săn trộm tê giác và buôn lậu sừng tê giác, 
và rõ ràng là cả 6 quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm trong chuỗi cung ứng sừng tê giác đã  quá 
chậm trong việc chuyển hướng ứng phó từ "cuộc khủng hoảng bảo tồn" sang "vấn nạn tội phạm". 

Tất cả các khu vực tài phán - bất kể đó là nước xuất xứ, nước trung chuyển hay nước tiêu thụ - cần 
phải đẩy mạnh và chuyển hướng những nỗ lực của họ để đảm bảo đương đầu với tội phạm một cách 
hiệu quả, có sự phối hợp và lâu dài.  

Bản thân việc thực thi pháp luật sẽ không ngăn chặn được nạn săn trộm tê giác hoặc buôn lậu sừng, 
nhưng toàn bộ ảnh hưởng của việc thực thi pháp luật vẫn chưa được áp dụng cho vấn nạn này. 

Nhiều phương pháp luận về thực thi pháp luật tiêu chuẩn, đáng lẽ ra là thông lệ, vẫn chưa được sử 
dụng phù hợp, như tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu, dựa trên thông tin tình báo, tập trung vào 
mạng lưới tội phạm hơn là vào cá nhân, tiến hành các cuộc điều tra sâu hơn sau các vụ bắt giữ để xác 
định chủ sở hữu sản phẩm, sử dụng các kỹ thuật điều tra tiên tiến, tiến hành song song các cuộc điều 
tra tài chính hoặc điều tra tham nhũng và tịch thu tài sản. Đây là tình thế áp dụng đối với hầu hết các 
loại tội phạm về động vật hoang dã, không chỉ riêng tội phạm liên quan đến tê giác. 

Tốc độ và năng lực của ứng phó về mặt thực thi pháp luật đơn giản là không phù hợp với tốc độ và 
năng lực của các mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và hiện trạng này không thể duy trì 
trong một thập kỷ tiếp theo nữa. Cần phải có một nỗ lực toàn cầu phối hợp chặt chẽ hơn bằng cách 
sử dụng tất cả các chiến thuật, phương pháp thực thi pháp luật, luật pháp, và quy trình sẵn có để ứng 
phó tốt hơn với các động lực phức tạp của buôn bán bất hợp pháp, nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm 
đằng sau nó và bảo vệ tê giác trong tương lai. 

Hệ quả chính sách và các mối đe dọa sắp xảy ra 

Bản chất liên tục và luôn vận động của mối đe dọa đối với tê giác là rõ ràng và tình hình này ngày một 
phức tạp do hành động thực thi pháp luật không được phối hợp và bị phân tán dọc theo chuỗi cung 
ứng. Cần phải vượt qua rào cản để đạt được các nỗ lực thực thi pháp luật chủ động và có sự phối hợp 

17 CITES CoP19 Tài liệu số 75 (Phụ lục 4), “Tê giác Châu Phi và Châu Á - Tình trạng, Bảo tồn và Thương mại”, do 
các Nhóm Chuyên gia về Tê giác Châu Phi và Tê giác Châu Á của Ủy ban Sinh tồn Các loài của IUCN và TRAFFIC 
soạn thảo, trang 30-31 
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nhằm tạo ảnh hưởng trong việc đối phó với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đứng sau nạn buôn 
lậu sừng tê giác. Trong khi đó, các mối đe dọa mới đối với tê giác lại đang nổi lên. 

1. Mức độ ưu tiên thấp đối với tội phạm về động vật hoang dã

Mặc dù có bằng chứng rõ ràng về sự liên quan của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhưng một sự 
thất bại toàn cầu tương đối trong việc chống lại nạn buôn lậu sừng tê giác đã xảy ra. Thông thường, 
tội phạm về động vật hoang dã được ưu tiên thấp và để cho các cơ quan môi trường chịu trách nhiệm 
xử lý. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý môi trường thường không có các công cụ thực thi pháp luật, 
chuyên môn hoặc nguồn lực liên quan để điều tra tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; trong khi các 
cơ quan thực thi pháp luật truyền thống có quyền hạn và bộ kỹ năng này thì lại có thể bị hạn chế tham 
gia trong các cuộc điều tra tội phạm về động vật hoang dã. Điều cần thiết là các cơ quan thực thi pháp 
luật truyền thống có quyền hạn và bộ kỹ năng này phải tham gia và được giao nhiệm vụ cũng như các 
nguồn lực cần thiết để dẫn dắt các cuộc điều tra về tội phạm buôn lậu sừng tê giác.  

Mối nguy hiểm mà các nhà chức trách chịu trách nhiệm xử lý những vụ án này thường phải đối mặt 
được minh chứng mạnh nhất bởi vụ sát hại một trong những thám tử chống săn trộm thành công nhất 
của Nam Phi, Trung tá Leroy Bruwer, khi ông đang lái xe đi làm vào tháng 3 năm 2020.18 Bruwer là một 
sĩ quan điều tra trong vụ án chống nạn săn trộm tê giác với tên trùm Petros “Mr Big” Mabuza và “Big 
Joe” Joseph Nyalunga, một cựu cảnh sát đã biến chất thành nhân vật tội phạm có tổ chức. Một vụ giết 
người khác xảy ra vào tháng 7 năm 2022, nạn nhân là ông Anton Mzimba, Giám đốc Hạt Kiểm lâm tại 
Khu bảo tồn Săn bắn Timbavati, Nam Phi, bị giết tại nhà riêng cho thấy sự xuất hiện ngày càng nhiều 
những vụ tấn công bạo lực này.19 

Chỉ khi nào các quốc gia bắt đầu hành động nghiêm túc đối với các cam kết của họ tại Liên hợp quốc 
và các diễn đàn quốc tế khác để coi buôn lậu sừng tê giác và các tội phạm nghiêm trọng về động vật 
hoang dã khác là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tình hình này mới có thể thay đổi. 

2. Giải quyết nạn tham nhũng là chìa khóa

Mọi nỗ lực chống săn trộm tê giác và thương mại sừng tê giác bất hợp pháp sẽ thất bại trừ khi vấn 
nạn tham nhũng được giải quyết. Tham nhũng tạo ra mạng lưới tội phạm bền vững nhờ vai trò tạo 
điều kiện và hỗ trợ của nó,20 nhưng nếu khả năng xảy ra các hành vi tham nhũng có thể được giảm 
thiểu, thì cơ hội tham gia vào tội phạm động vật hoang dã cũng sẽ giảm đi.21 Việc xác định nơi có nguy 
cơ tham nhũng trong chuỗi cung ứng sừng tê giác có thể giúp các cơ quan chức năng phát triển các 

18 https://lowvelder.co.za/537829/member-saps-mpumalanga-shot-r37-lydenburg/  
19 https://www.news24.com/news24/southafrica/news/wildlife-warrior-and-game-ranger-anton-mzimba-
shot-dead-20220727  
20 Ayling, J. (2012), ‘What Sustains Wildlife Crime? Rhino Horn Trading and the Resilience of Criminal Networks’, 
Bài báo 2/2012, Nghiên cứu về Tội phạm Môi trường xuyên quốc gia. 
21 UNODC (2020), Scaling Back Corruption: A Guide on Addressing Corruption for Wildlife Management 
Authorities, trang 7. 

Khuyến nghị 1: 

Các quốc gia cần thực hiện các cam kết quốc tế của mình để coi tội phạm về động vật hoang dã như 
một hình thức của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Việc ứng phó trên toàn bộ chuỗi cung ứng 
phải hướng tới việc giải quyết tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia về cả nguồn lực và cách tiếp cận.  

https://lowvelder.co.za/537829/member-saps-mpumalanga-shot-r37-lydenburg/
https://www.news24.com/news24/southafrica/news/wildlife-warrior-and-game-ranger-anton-mzimba-shot-dead-20220727
https://www.news24.com/news24/southafrica/news/wildlife-warrior-and-game-ranger-anton-mzimba-shot-dead-20220727
https://ir.bellschool.anu.edu.au/sites/default/files/uploads/2016-09/tec_working_paper_2-2012_revised_october.pdf
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/19-08373_Scaling_Back_Corruption_ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/19-08373_Scaling_Back_Corruption_ebook.pdf
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chiến lược và hành động có mục tiêu để ngăn chặn hành vi tham nhũng và gây khó khăn hơn cho các 
mạng lưới tội phạm trong việc khai thác hệ thống quản lý. 

Cũng cần phải xem xét việc tăng cường tập trung vào tham nhũng trong quá trình điều tra để xác định 
và loại bỏ dù tư hay công những kẻ đang nhúng tay vào các hành vi tham nhũng nhằm tạo điều kiện 
cho buôn lậu sừng tê giác. Ví dụ: điều này có thể bao gồm phân tích điện thoại của nghi phạm sau khi 
bị bắt để xác định các thành viên chính trong mạng lưới của chúng và bất kỳ mối liên hệ tham nhũng 
nào làm điểm vào để điều tra thêm. Tuy nhiên, ngoài Nam Phi và Trung Quốc, có rất ít vụ bắt giữ và 
kết án đối với những kẻ tham nhũng được phát hiện ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm khác 
dọc theo chuỗi cung ứng sừng tê giác, cho thấy sự tập trung trước vấn đề này là hoàn toàn thiếu hụt. 

3. Sức hấp dẫn ngày càng tăng đối với tội phạm có tổ chức và các phương thức
phạm tội đang phát triển

Một mối quan ngại lớn là buôn lậu động vật hoang dã có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với các mạng 
lưới tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia do lợi nhuận của các sản phẩm có giá trị cao như sừng tê giác 
và nguy cơ hành động thực thi pháp luật chống lại loại tội phạm này thấp hơn. Có thể thấy một số 
quan sát về việc sử dụng các phương pháp phi truyền thống để phạm tội trong buôn bán sừng tê giác 
bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán trên Dark Web và sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch tài 
chính, điều này có thể cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của tội phạm có tổ chức. Khi tội phạm về 
động vật hoang dã ngày càng lan rộng trên mạng và các mạng lưới tội phạm áp dụng hoặc khai thác 
các công nghệ mới để tạo thuận lợi cho hoạt động của chúng, điều đó tạo ra vô số thách thức và rào 
cản mới cho các cơ quan thực thi pháp luật khi điều tra. Câu hỏi đặt ra ở chỗ, làm thế nào để đón đầu 
hoặc chuẩn bị cho những loại diễn biến mới này khi vẫn còn tồn tại những phản ứng chưa thỏa đáng 
đối với các phương thức tội phạm truyền thống và đã biết.  

Dark Web: 

Là một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm theo dõi các mối đe dọa tiềm ẩn, tổ chức Wildlife 
Justice Commission gần đây đã tiến hành nghiên cứu trên Dark Web nơi những dấu hiệu của buôn bán 
sừng tê giác đã được xác định. 

• Điều tra viên đã tìm thấy 27 nội dung đề cập đến 'sừng tê giác' trong diễn đàn Dark Web Gold
& Diamonds, được đăng từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 12 năm 2021.

• Trên một diễn đàn Dark Web, có 6 người dùng tìm cách mua sừng tê giác, 6 người đề nghị bán
sừng tê giác mà họ đang sở hữu và 4 người dùng web cho biết rằng họ đã từng mua sừng tê
giác trước đó.

Các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp có thể được buôn bán một cách nhạy bén bởi bọn tội 
phạm đã tồn tại trên các Dark Web do chúng tham gia vào việc thương mại bất hợp pháp các mặt hàng 
khác (không phải động vật hoang dã). Do đó, cần phải khám phá thêm về khả năng xảy ra sự quy tụ 

Khuyến nghị 2: 

Tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ dọc theo các tuyến đường buôn lậu cần phải có hành động phối 
hợp để giải quyết nạn tham nhũng đang ngấm ngầm làm suy yếu các nỗ lực thực thi pháp luật. Nguy 
cơ về tham nhũng trong chuỗi cung ứng sừng tê giác phải được giải quyết để tăng cường hệ thống 
quản lý, cùng với việc tăng cường tập trung điều tra để loại bỏ các yếu tố tham nhũng tạo điều kiện 
cho tội phạm  
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giữa tội phạm động vật hoang dã và các hình thức tội phạm khác do nền tảng này tạo điều kiện.22 Việc 
sử dụng Dark Web có thể trở thành mối đe dọa liên quan hơn khi cơ quan thực thi pháp luật nỗ lực 
truy quét tội phạm về động vật hoang dã xảy ra trên web mở. Hơn nữa, các ứng dụng nhắn tin như 
WeChat đã có nhiều nỗ lực để xóa bỏ các hoạt động tội phạm khỏi nền tảng của họ, điều này chắc 
chắn sẽ dồn ép một số yếu tố cốt lõi của tội phạm hoạt động ngầm.  

Tiền điện tử: 

Trong các cuộc điều tra đang diễn ra, tổ chức Wildlife Justice Commission đã lập nên bản đồ việc sử 
dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho tội phạm về động vật hoang dã lần đầu tiên thông 
qua thông tin tình báo về hơn 1.000 giao dịch tài chính. Phân tích các giao dịch này cho thấy một số 
lượng nhỏ các cá nhân và tài khoản vô cùng lớn bị nghi ngờ có liên quan đến buôn bán động vật hoang 
dã ở các quốc gia trọng điểm. Điều này mang đến một cơ hội duy nhất để ngăn chặn hoạt động buôn 
lậu có tổ chức thông qua việc sử dụng các biện pháp can thiệp quốc tế phối hợp với chống rửa tiền.  

4. Chuyển dịch tội phạm

Khi hành động thực thi pháp luật nhắm mục tiêu hiệu quả vào các khu vực tội phạm trọng điểm và 
chúng trở nên quá “nóng” để tiêu thụ, hoạt động tội phạm sẽ chuyển sang các địa điểm khác hoặc sử 
dụng các phương pháp khác nhau có ít nguy cơ bị phát hiện hơn. Mặc dù các phương pháp tiếp cận 
thực thi pháp luật được tăng cường ở một số quốc gia như Trung Quốc và Nam Phi đang được khuyến 
khích, đã có những dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch tội phạm theo không gian và có tính chiến thuật 
đã diễn ra hòng đối phó. Nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ việc chuyển dịch tội phạm, các phương 
pháp tiếp cận thực thi pháp luật phải được phối hợp và dựa trên thông tin tình báo trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng. Trong trường hợp không có sự hợp tác quốc tế và ít có khả năng bị truy tố tội phạm 
cấp cao, hoạt động tội phạm có thể gia tăng ở những khu vực có thực thi pháp luật yếu hơn 

Chuyển dịch về không gian 

• Hoạt động săn trộm tê giác dường như đang chuyển dịch từ Vườn quốc gia Kruger đến các
công viên và tỉnh khác ở Nam Phi (như tỉnh KwaZulu-Natal 23) cũng như đến các quốc gia khác
ở Nam Phi (như Botswana và Namibia24).

22 Các nghiên cứu khác cũng đã phát hiện dấu hiệu của việc buôn bán trái phép động vật hoang dã trên web ẩn, 
như nghiên cứu được thực hiện bởi INTERPOL: https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-
evenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet 
23 https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/102-renosters-al-vanjaar-in-kzn-gestroop/ 
24 Các nhà chức trách Namibia đã phát hiện 11 xác tê giác trong Vườn quốc gia Etosha vào tháng 6 năm 2022:: 
https://www.reuters.com/world/africa/namibia-rhino-poaching-surges-june-ministry-says-2022-06-15/  

Khuyến nghị 3:  
Quan niệm rằng buôn lậu động vật hoang dã như một loại tội phạm có mức độ rủi ro thấp, lợi nhuận 
cao cần phải được chấm dứt để chống lại sức hấp dẫn ngày càng tăng của nó đối với các mạng lưới 
tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Mặc dù các rủi ro do cả Dark Web và tiền điện tử gây ra trong 
bối cảnh tội phạm về động vật hoang dã hiện được đánh giá là thấp, nhưng các cơ quan chính phủ 
được trao nhiệm vụ ứng phó với tội phạm về động vật hoang dã được khuyến khích thực hiện đòn 
tấn công phủ đầu để chống lại những mối đe dọa này - hoạt động này có thể trở nên quan trọng khi 
các nỗ lực thực thi pháp luật cải thiện trong việc giải quyết các phần tử tội phạm có tổ chức và tội 
phạm nghiêm trọng hơn.   
 

https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet
https://www.interpol.int/fr/Actualites-et-evenements/Actualites/2017/Research-identifies-illegal-wildlife-trade-on-the-Darknet
https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/102-renosters-al-vanjaar-in-kzn-gestroop/
https://www.reuters.com/world/africa/namibia-rhino-poaching-surges-june-ministry-says-2022-06-15/


21 

• Những chiếc sừng có nguồn gốc từ các quốc gia khác ngoài Nam Phi, bao gồm Kenya, Botswana
và Namibia, được cho là có liên quan đến những kẻ buôn lậu nằm vùng ở các quốc gia khác
nhau bao gồm DRC và Angola. DRC cũng bị nghi ngờ là một trung tâm buôn lậu thay thế cho
những kẻ buôn lậu ngà voi và vẩy tê tê trước đây đã từng hoạt động ở Nigeria, vì Nigeria hiện
được coi là quá nóng sau một loạt vụ thu giữ động vật hoang dã với khối lượng lớn và các vụ
bắt giữ những kẻ liên quan. Những yếu tố này có thể kết hợp với nhau để dẫn đến nguy cơ tội
phạm về động vật hoang dã đang gia tăng ở DRC.

• Phân tích này đã xác định việc đổi lộ trình các chuyến hàng sừng tê giác từ Đặc khu hành chính
Hồng Kông đến Malaysia, minh họa cho việc các tuyến đường buôn lậu được thay đổi như thế
nào nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật. Vụ bắt giữ một kẻ buôn lậu
động vật hoang dã lớn có quốc tịch Malaysia gần đây vào tháng 6 năm 202225 có thể có ảnh
hưởng đáng kể đến bối cảnh tội phạm và các tuyến đường buôn lậu, và thông tin tình báo cho
thấy rằng sự chuyển dịch tội phạm có thể khiến Campuchia trở thành một địa điểm trung
chuyển đáng quan ngại.

• Một số vụ bắt giữ sừng tê giác gần đây cho thấy tiềm năng quay trở lại việc sử dụng các nước
châu Âu làm địa điểm trung chuyển trong các tuyến đường buôn lậu, có thể là nguyên nhân
gây lo ngại trong tương lai. Đã có hai vụ thu giữ 3,8 kg sừng vào tháng 12 năm 202126 và 6,7
kg sừng vào tháng 1 năm 2022,27 ở Đức, và một vụ thu giữ 2 sừng tê giác ở Bồ Đào Nha vào
tháng 7 năm 2022.28

• Angola được nhắc đến như một nguồn cung và là quốc gia trung chuyển trong tất cả các chiến
dịch về ngà voi của Wildlife Justice Commission kể từ năm 2015. Việc buôn bán ngà voi giảm
trong những năm gần đây 29 và sự quan tâm liên tục đối với sừng tê giác có nghiễm nhiên
khiến Angola có thể trở thành quốc gia đáng quan ngại về nạn buôn lậu sừng tê giác. Thông
tin tình báo cho thấy mối đe dọa này đang xảy ra, với những kẻ tội phạm chỉ ra rằng Angola
được sử dụng làm nước trung chuyển cho động vật hoang dã có nguồn gốc từ miền nam châu
Phi (sừng tê giác, hổ bị nuôi nhốt và/hoặc các bộ phận của sư tử) và trung Phi (ngà voi, vảy tê
tê) và nước này là được báo cáo là nơi diễn ra quá trình tập kết sừng tê giác để vận chuyển
bằng đường hàng không. Một ví dụ, hai người đàn ông Angola đã bị bắt tại nước này vào tháng
10 năm 2021 vì buôn lậu 10 chiếc sừng tê giác, có thể có nguồn gốc từ tê giác bị săn trộm ở
một quốc gia láng giềng.30 Ngoài ra, các vụ bắt giữ sừng tê giác năm 2022 ở Đức và Bồ Đào
Nha nêu ở trên đều được cho là có nguồn gốc từ Angola. Vị trí địa lý của Angola giáp với
Namibia và Zambia, gần với Botswana như một nguồn cung cấp sừng tiềm năng, đồng thời
giáp với DRC đã được biết đến là một trung tâm buôn lậu, có thể làm tăng thêm rủi ro này.

Chuyển dịch chiến thuật: 

• Sự gia tăng khối lượng sừng trung bình trong các chuyến hàng xảy ra đồng thời với sự thay đổi
của hoạt động buôn lậu từ kiện hành lý hành khách sang hàng hóa đường hàng không và với
việc sử dụng các tuyến đường buôn lậu trực tiếp nhiều hơn. Điều này có thể chỉ ra rằng có sự
tham gia lớn hơn của các nhóm tội phạm có tổ chức.

25 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2337103/arrested-malaysian-wanted-for-worldwide-
wildlife-trafficking  
26 https://nordsachsen24.de/2022/am-flughafen-zoll-entdeckt-hornstuecke-vom-nashorn-in-paketen/  
27 https://www.newsweek.com/fifteen-pounds-rhino-horn-found-false-bottom-box-1712172 
28 https://angolantimes.com/2022/07/23/two-rhino-horns-seized-in-lisbon/ 
29 Wildlife Justice Commission (2020), Rapid Assessment of the Illegal Ivory Trade in 2020. 
30 https://novojornal.co.ao/sociedade/interior/pn-deteve-dois-homens-com-10-chifres-de-rinoceronte-que-
pretendiam-vender-por-4-milhoes-kz---foi-preciso-matar-10-animais-em-risco-grave-de-extincao-para-os-
obter-105161.html  

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2337103/arrested-malaysian-wanted-for-worldwide-wildlife-trafficking
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2337103/arrested-malaysian-wanted-for-worldwide-wildlife-trafficking
https://nordsachsen24.de/2022/am-flughafen-zoll-entdeckt-hornstuecke-vom-nashorn-in-paketen/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fangolantimes.com%2F2022%2F07%2F23%2Ftwo-rhino-horns-seized-in-lisbon%2F&data=05%7C01%7Cs.stoner%40wildlifejustice.org%7C6e996b8ff9404bb1b74a08da6d63b208%7C9f2a6472134649598ac04537d7bb6d8e%7C0%7C0%7C637942572764121938%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=YYFxJl8LWuqOvAzfEQojwWBtRDcGe9M%2BoUKC5WEscuw%3D&reserved=0
https://wildlifejustice.org/world-elephant-day-no-room-for-complacency-fight-against-ivory-trafficking/
https://novojornal.co.ao/sociedade/interior/pn-deteve-dois-homens-com-10-chifres-de-rinoceronte-que-pretendiam-vender-por-4-milhoes-kz---foi-preciso-matar-10-animais-em-risco-grave-de-extincao-para-os-obter-105161.html
https://novojornal.co.ao/sociedade/interior/pn-deteve-dois-homens-com-10-chifres-de-rinoceronte-que-pretendiam-vender-por-4-milhoes-kz---foi-preciso-matar-10-animais-em-risco-grave-de-extincao-para-os-obter-105161.html
https://novojornal.co.ao/sociedade/interior/pn-deteve-dois-homens-com-10-chifres-de-rinoceronte-que-pretendiam-vender-por-4-milhoes-kz---foi-preciso-matar-10-animais-em-risco-grave-de-extincao-para-os-obter-105161.html
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• Để đối phó với các biện pháp an ninh sân bay được tăng cường trong đại dịch COVID-19, một
số kẻ buôn lậu dường như ưu tiên vận chuyển an toàn các sản phẩm của chúng bằng phương
tiện hàng hải hơn là vận chuyển nhanh bằng đường hàng không. Tuy nhiên, chỉ có một số
lượng hạn chế các vụ bắt giữ chuyến hàng bằng đường biển cho thấy phương thức vận chuyển
này có thể là một mối đe dọa chưa được mô tả đúng mức đối với buôn lậu sừng tê giác.

• Các cuộc điều tra của tổ chức Wildlife Justice Commission đã phát hiện những kẻ buôn lậu ngà
voi chuyển sang buôn sừng tê giác do nhu cầu về ngà voi giảm và sừng tê giác mang lại lợi
nhuận cao hơn. Điều này đặc biệt nổi bật ở Mozambique.

5. Thiếu áp dụng có hệ thống các thông tin tình báo và phân tích

Những phát hiện trong đánh giá mối đe dọa này chỉ ra rằng sự khai thác đang diễn ra và ngày một tăng 
của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nhằm phục vụ nhu cầu về sừng tê giác. Để thực sự giải quyết 
vấn đề này, cần phải có một ứng phó dựa trên thông tin tình báo. Tình báo là một tài sản chiến thuật 
quan trọng khi tham nhũng đang tồn tại và còn thiếu năng lực điều tra tiên tiến, vì nó tìm cách xác 
định các yếu tố dễ phát sinh nhất của tội phạm và cho phép tập trung các nguồn lực thực thi pháp luật 
hạn chế vào các mối đe dọa tội phạm lớn nhất. Một cách tiếp cận dựa trên thông tin tình báo sẽ: 

• Xác định những khu vực có nguy cơ cao về săn trộm, buôn lậu, phân phối và bán,
• Xác định vai trò của tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia,
• Xác định các dòng tài chính thúc đẩy loại tội phạm này và
• Tạo cơ hội cho các can thiệp chiến thuật và chiến lược.

Phân tích thông tin tình báo mở rộng do Wildlife Justice Commission thực hiện về buôn lậu động vật 
hoang dã quy mô lớn giữa châu Phi và châu Á đã phát hiện ra các đối tượng mục tiêu ở Nigeria, DRC 
và Mozambique có liên kết trực tiếp đến các mục tiêu cấp cao của Việt Nam trong việc tìm nguồn cung 
cấp ngà voi, vảy tê tê và sừng tê giác để buôn lậu vào Việt Nam. Các đối tượng đối tượng cấp cao 
người Việt này là không thể thiếu đối với việc quản lý và kiểm soát tội phạm có tổ chức xuyên quốc 
gia về động vật hoang dã và sự xâm nhập của các sản phẩm đó vào Việt Nam. Hơn nữa, các mạng lưới 
tội phạm hiện đang tập trung một khối lượng lớn sản phẩm thông qua những kênh ít tập trung hơn, 
cho thấy các địa điểm như Nam Phi, Malaysia và Việt Nam là vị trí án ngữ tiềm năng trong chuỗi cung 

Khuyến nghị 4:  
Hợp tác quốc tế và giao hàng có kiểm soát là rất cần thiết để xác định và điều tra sâu hơn các thành 
viên mạng lưới nằm ở các quốc gia khác dọc theo chuỗi cung ứng và tham gia vào hoạt động mua, 
vận chuyển và phân phối sừng tê giác. Việc sử dụng rộng rãi và nhất quán hơn các phương pháp thực 
thi pháp luật tiên tiến và tinh vi thường được áp dụng trong các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc 
gia khác cần phải được triển khai để đảm bảo một ứng phó toàn cầu có sự gắn kết và phối hợp nhằm 
giải quyết nạn buôn lậu sừng tê giác và ngăn chặn sự dịch chuyển của hoạt động tội phạm từ nơi này 
sang nơi khác. 

(Xem thêm Phụ lục 2 của báo cáo này để biết một số công cụ và nguồn lực được khuyến nghị để hỗ 
trợ các nỗ lực thực thi pháp luật chống lại nạn buôn lậu động vật hoang dã bất hợp pháp) 
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ứng nơi nỗ lực thực thi pháp luật có thể được nhắm đến để đạt được tác động to lớn.Năng lực tình 
báo trong việc giải quyết các mối đe dọa đối với tê giác đã được cải thiện trong vài năm qua, đặc biệt 
là ở Nam Phi và Trung Quốc. Tuy nhiên, mối đe dọa này cần được quản lý từ góc độ chuỗi cung ứng, 
được hỗ trợ bởi các hoạt động chia sẻ thông tin tốt hơn, cả trong khu vực và trên toàn cầu.  

6. Hệ quả của của chiến lược tăng cường thực thi pháp luật của Trung Quốc

Trung Quốc đã tăng cường đáng kể và nghiêm túc các nỗ lực nhằm giải quyết tội phạm động vật hoang 
dã và buôn lậu động vật hoang dã, đặc biệt tập trung vào hoạt động tội phạm có tổ chức. Mặc dù có 
khía cạnh tích cực là các cuộc điều tra nhắm vào và bắt giữ toàn bộ mạng lưới tội phạm Trung Quốc,31 
nhưng nhược điểm là các phương pháp tiếp cận thực thi pháp luật không đồng đều và bị phân tán từ 
các quốc gia khác trong chuỗi cung ứng đã tạo cơ hội cho các nhóm tội phạm khác tiếp quản. Tại 
Nigeria, DRC, Nam Phi, Mozambique, Angola và Namibia, tổ chức WILDLIFE JUSTICE COMMISSION 
nhận thấy rằng các mạng lưới tội phạm Việt Nam đang lấp đầy khoảng trống do việc xóa bỏ các mạng 
lưới tội phạm Trung Quốc. Chỉ có ở Nam Phi, các mạng lưới của Trung Quốc vẫn thống trị hoạt động 
buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp. 

Đi cùng với sự thành công của các cuộc điều tra, truy tố và kết án ở Trung Quốc là bản án nghiêm khắc 
nhằm chỉ điểm cấp cao hơn của tội phạm động vật hoang dã có tổ chức thay vì nhắm vào những nhân 
vật cấp thấp hơn như những tên săn trộm hoặc người giao hàng, đây là những kẻ thường dễ bị thay 
thế. Phân tích các phiên tòa của Trung Quốc minh chứng cho cam kết của Trung Quốc trong việc giải 
quyết tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, với số lượng lớn người tham gia bị buộc tội trong nhiều vụ 
án, khối lượng sản phẩm bất hợp pháp bị thu giữ và số tiền và tài sản thu hồi được từ các khoản do 
phạm tội mà có. 

31 Ví dụ, tham khảo thêm về các vụ điển hình có trong Chương 3 của báo cáo này. 

Khuyến nghị 5:  
Phân tích thông tin tình báo và lập bản đồ nhóm tội phạm có tổ chức là những kỹ thuật hữu ích để 
xác định và lập bản đồ các thành viên của mạng lưới tội phạm khi chúng có thể phân tán trên nhiều 
quốc gia và giải quyết vấn đề theo quan điểm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Việc áp dụng các 
kỹ thuật phân tích như phân tích mô hình tội phạm để xác định hàng loạt tội phạm cũng sẽ cung 
cấp thêm nhiều kiến thức về việc các loại tội phạm đó có thể được liên kết với nhau như thế nào; ví 
dụ, việc gán các lô hàng sừng tê giác thành một loạt tội phạm, có thể phù hợp với hồ sơ của một 
người phạm tội hoặc một mạng lưới những kẻ phạm tội. 

Khuyến nghị 6: 

Các quốc gia khác trong chuỗi cung ứng cần hướng tới việc nhân rộng cách tiếp cận thực thi pháp 
luật của Trung Quốc, nếu có thể, đặc biệt là về mức độ truy tố, tuyên án và thu hồi tài sản hiện 
đang được áp dụng đối với tội phạm động vật hoang dã nghiêm trọng. Những yếu tố cốt lõi này đã 
được chứng minh là đạt được hiệu quả ngăn chặn, với các hình phạt tài chính liên quan đến thu hồi 
tài sản được biết đến là thành phần quan trọng nhất trong việc ngăn chặn tội phạm.   

Cần xem xét sử dụng nhiều hơn các cuộc điều tra tài chính, được tiến hành song song với điều tra 
tội phạm: 

• để lập bản đồ rửa tiền có liên quan,
• để xác định số tiền do phạm tội mà có nhằm tạo điều kiện thu hồi tài sản, và
• xóa bỏ quan niệm buôn bán sừng tê giác là một hoạt động có lợi nhuận, rủi ro thấp.
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7. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của sừng có nguồn gốc từ kho dự trữ hợp pháp trong thương
mại bất hợp pháp

Nghiên cứu này phát hiện ra rằng có khả năng có tới 1/3 số sừng tê giác bị thu giữ trên toàn cầu có 
nguồn gốc từ các kho dự trữ sừng hợp pháp.32 Cụ thể ở Nam Phi, các vụ việc liên quan đến sừng thu 
hoạch từ các kho dự trữ có thể được coi là một vấn đề được cấp phép chứ không phải là một tội hình 
sự, bất chấp mối liên hệ vốn có với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Người ta nghi ngờ rằng nguồn 
sừng tê giác này đang tạo điều kiện cho tội phạm, khi đây là loại sừng có nguy cơ bị cơ quan thực thi 
pháp luật trừng phạt thấp hơn nhiều so với sừng có nguồn gốc từ tê giác bị săn trộm. Nguồn cung liên 
tục này, được cho là đang tăng lên, có tiềm năng rất lớn khi xem xét khối lượng sừng trong các kho dự 
trữ được giữ ở nhiều nơi trên một số quốc gia. Việc chuyển đổi sừng được dự trữ sang buôn bán bất 
hợp pháp phải được hạn chế để đảm bảo tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng buôn bán sừng hợp pháp 
trong nước, tăng cường hệ thống quản lý dự trữ và hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật để quản lý mối 
đe dọa săn trộm tê giác. Việc buôn bán bất hợp pháp đối với loại sừng thu hoạch chỉ làm lợi cho hoạt 
động tội phạm và gây thiệt hại cho các nỗ lực bảo tồn. 

8. Lỗ hổng trong kiến thức về những yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng và việc sử dụng sừng tê
giác

Những phát hiện được trình bày trong báo cáo này cho thấy nhu cầu sử dụng sừng tê giác như một 
loại hàng hóa tội phạm chưa có dấu hiệu giảm xuống. Nếu nhu cầu về hàng hóa có giá trị cao vẫn còn, 
tội phạm sẽ tìm cách đáp ứng và kiếm lợi từ nhu cầu này miễn là khách hàng sẵn sàng trả tiền. Mặc dù 
các nỗ lực thực thi pháp luật được dự kiến để loại bỏ mối đe dọa trước mắt, nhưng chúng không nên 
được coi là phương tiện duy nhất để xóa bỏ tội phạm. Việc này đòi hỏi một giải pháp nhiều mặt, một 
mặt phải kết hợp ới các giải pháp dựa trên nền tảng khoa học xã hội như thay đổi hành vi.33 Tuy nhiên, 
thực hiện thay đổi hành vi để giảm nhu cầu của người tiêu dùng là một chiến lược dài hạn và những 
nỗ lực vẫn chưa đủ để thúc đẩy việc giảm buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác đang diễn ra.     

Cho đến nay, các sáng kiến này chủ yếu tập trung vào Việt Nam, nhằm tìm cách giảm nhu cầu đối với 
sừng tê giác được sử dụng cho mục đích chữa bệnh hoặc giải trí và quà tặng xa xỉ. Việc sử dụng phổ 
biến sừng tê giác làm đồ trang sức, chén thánh, hoặc dự trữ nguyên sừng vì giá trị đầu tư của nó ở 
Trung Quốc hoặc ở các thị trường tiêu dùng khác chưa được chú trọng như nhau. Những hình thức sử 
dụng sừng tê giác khác này ở thị trường tiêu thụ Trung Quốc có thể thực sự là động lực chính thúc đẩy 

32 Tham khảo mục Kết quả chính (v) của Chương 2 để biết chi tiết đầy đủ về ước tính này. 
33 Duncan Graham-Rowe (2011). Đa dạng sinh học: Nguy cấp và có nhu cầu. Tạp chí Nature 480, trang S101 – S103. 

Khuyến nghị 7: 

Ở những quốc gia có kho dự trữ sừng tê giác, các vi phạm trong nước liên quan đến sừng từ kho dự 
trữ không nên được xử lý tách biệt với các tội buôn lậu sừng tê giác quốc tế. Do có mối liên hệ giữa 
việc di chuyển sừng từ tê giác bị giết hại trái phép và sừng được thu hoạch, hai chuỗi cung ứng này 
cần được giải quyết và quản lý như một mối đe dọa có liên quan đến nhau. 
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nhu cầu sừng tê giác, nhưng chủ yếu là do tội phạm quốc tịch Việt Nam phục vụ, tạo điều kiện cho mặt 
hàng này xâm nhập vào châu Á, bắt nguồn cho sự hiểu lầm về nơi có nhu cầu cốt lõi trong thập kỷ qua. 

Khuyến nghị 8: 

Các sáng kiến giảm thiểu nhu cầu và thay đổi hành vi cần được thông tin đầy đủ về các khía cạnh 
khác nhau nhằm thúc đẩy sự lựa chọn của người tiêu dùng. Tuy nhiên, có một lỗ hổng rõ ràng trong 
kiến thức về bản chất và quy mô nhu cầu của Trung Quốc đối với sừng tê giác, và vì vậy, cần có nhiều 
nghiên cứu và đầu tư hơn nữa để nâng cao kiến thức về các thị trường này, đặc biệt là liên quan đến 
quá trình chạm khắc, phân phối thị trường và việc sử dụng sừng tê giác như một sản phẩm đầu tư. 
Ngoài ra, cần phải chủ động trong việc xác định các quốc gia khác mà nhu cầu dưới nhiều hình thức 
hoặc thị trường có thể tăng lên trong tương lai. 
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