Chương trình bảo tồn rùa châu Á
Tổ chức Indo - Myanmar Conservation
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai ...
Liên tục cập nhật
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam, vui lòng
ghé thăm website:
www.asianturtleprogram.org

Các cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) và rùa núi vàng (Indotestudo elongata) tịch thu
trong vụ án. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP

‘Rua Mua Ban’, một trong những nhà buôn bán các loài
rùa nguy cấp, trái phép lớn nhất trên mạng của
Việt Nam bị bắt tại Hà Nội
Một bước đột phá quan trọng trong công tác thực thi
pháp luật đối với các vụ buôn bán các loài rùa cạn và
rùa nước ngọt của Việt Nam trên các mạng xã hội mới
được tiến hành gần đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra
thuộc Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho
biết, vào ngày 06 tháng 08 năm 2015, cơ quan chức
năng đã tiến hành bắt giữ và truy tố ông Đinh Công
Thành (sinh năm 1987 tại tỉnh Thái Nguyên) vì vi phạm
các quy định tại Điều 190 – Bộ luật Hình sự về “bảo vệ
động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và đang bị đe
dọa”.
Trước đó, vào buổi tối ngày 24 tháng 7 năm 2015, Cảnh
sát môi trường Hà Đông đã tiến hành khám xét nơi ở
của Định Công Thành tại quận Hà Đông, Hà Nội, phát
hiện 44 cá thể rùa không rõ nguồn gốc. Trong số 44 cá
thể rùa trên, 08 cá thể được xác định là loài rùa hộp
trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons). Thành thú
nhận đã tiến hành buôn bán trái phép các loài rùa trên
mạng trong vài tháng gần đây.

LƯU Ý: Đinh Công Thành được nhiều người biết đến
với tên tài khoản trên Facebook là ‘Rua Mua Ban’ (Rùa
Mua Bán) và đã tiến hành các vụ buôn bán trái phép
các loài rùa nguy cấp, quý hiếm và được bảo vệ trong
một vài năm gần đây.
Tổng cộng có 44 cá thể rùa thuộc 11 loài đã bị thu giữ
vào ngày 24/07/2015 (07 loài bản địa và 04 loài ngoại
lai).
Loài:
- 08 Rùa hộp trán vàng miền bắc (Cuora galbinifrons) (trưởng thành & bán trưởng thành)
- 03 Rùa núi vàng (Indotestudo elongata)
(trưởng thành & bán trưởng thành)
- 07 Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis)
(trưởng thành, bán trưởng thành & con non)
- 07 Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) (trưởng
thành, bán trưởng thành & con non)
- 01 Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) (con non)
- 01 Rùa đất Sê-pôn (Cyclemys olhamii)
(trưởng thành)

Các loài ngoại lai:
- 12 Geochelone sulcata (Phụ lục II, Công ước
CITES)
- 02 Mauremys reevesii (bán trưởng thành)
- 01 Chelydra serpentina (bán trưởng thành)
- 01 Rùa tai đỏ (Trachemys scripta elegans)
(bán trưởng thành)
NGUỒN: anninhthudo.vn
Ngày: 24/09/2015
Thông cáo báo chí: Timothy McCormack – ATP
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
Asian Turtle Program - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation
Phòng 1806, CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389
Email: info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Mauremys sinensis, Cuora amboinensis & Mauremys reevesii
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP

12 cá thể rùa Sulcata (Geochelone sulcata) tịch thu được trong
vụ án. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP

Cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons) tại Cơ
quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Hà Đông. Ảnh:
Nguyễn Thu Thủy - ATP

12 cá thể rùa Sulcata (Geochelone sulcata).
Nguồn: Anninhthudo.vn

Cá thể rùa đồng Trung Quốc (Mauremys reevesii) hiện đang được
chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn.
Ảnh: Tim McCormack - ATP

Cá thể rùa cá sấu (Chelydra serpentina) tịch thu ngày
24/07/2015. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP

Cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) tịch thu ngày
24/07/2015. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP

Đinh Công Thành và tang vật liên quan.
Nguồn: Anninhthudo.vn

