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34.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong 3 thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến sự xuất hiện của các 

loại bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng có nguồn gốc từ động vật sang 

người như SARS, MERS-CoV, Ebola,… (Ngoc, 2021). Đại dịch 

COVID xảy ra cũng một lần nữa minh chứng về những rủi ro khi động 

vật hoang dã không được bảo vệ có thể ảnh hưởng lớn tới con người 

và môi trường (Karesh và cộng sự, 2005; Hyatt và cộng sự, 2002, 

Wyatt, 2012). 

Việt Nam được biết đến như một thị trường và điểm trung chuyển 

quan trọng trong khu vực châu Á của các mặt hàng liên quan đến động 

vật hoang dã và do vậy cũng được xem là điểm nóng của các bệnh 

xuất phát từ chăn nuôi (Ngoc, 2021; Deutschland và WWF, 2016, 

Sterling và Hurley 2008). Mặc dù chỉ số đo mức độ đa dạng sinh học 

của Việt Nam vẫn được xếp hạng thứ 16 trên bảng tổng sắp của thế 

giới, tuy nhiên số lượng các loài hoang dã đã giảm từ nhóm 10 xuống 

vị trí 32. Tính tới năm 2021, Việt Nam có 4.846 loài động vật hoang 

dã nhưng phần lớn trong số này hoặc đã tuyệt chủng hoặc đang có 

nguy cơ tuyệt chủng cao do hoạt động buôn bán động vật hoang dã, sự 

biến mất và suy thoái của hệ sinh thái là nơi ở của các loài động vật 
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hoang dã này (IUCN, 2021). Mặc dù vấn đề này đã được báo động 

trên diễn đàn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong và ngoài 

nước, hiện vẫn có rất ít các thông tin và số liệu về thực trạng quản lí 

và buôn bán động vật hoang dã cũng như những khó khăn thách thức 

để quản lí chuỗi giá trị này. Báo cáo này nhằm hướng tới giải quyết lỗ 

hổng kiến thức này. Dựa trên tài liệu thứ cấp, báo cáo phân tích thị 

trường xuất nhập khẩu các loài động vật hoang dã đồng thời phân tích 

các thuận lợi và khó khăn trong việc quản lí và bảo tồn động vật 

hoang dã tại Việt Nam. 

34.2. THỊ TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

34.2.1. Thị trường xuất khẩu động vật hoang dã 

Bảng 34.1 cho thấy các sản phẩm chính từ nguồn động vật hoang 

dã nuôi nhốt tại Việt Nam là động vật sống, sản phẩm da (nhỏ), thịt và 

da, thu giữ mẫu vật là cơ thể, dược phẩm. 

Bảng 34.1. Số lượng các sản phẩm chính xuất khẩu động vật hoang dã  
tại Việt Nam  từ trang trại nuôi, thiên nhiên và các sản phẩm bị tịch thu  

với mục đích thương mại trong giai đoạn 2015 – 2019 

(Đơn vị: kg) 

Nguồn 
Điều 
kiện 2015 2016 2017 2018 2019 

Động vật 
hoang dã 

nuôi 

Sống 394,138 346,993.3 92,949,842 517,092.5 460,611 

Các sản 
phẩm da 

(nhỏ) 
181,653 171,726 92,743,240 310,154.5 277,644 

Thịt 9,673 1,525 3700 3790 2400 

Da 178,379 164205 180913 182212 156149 

Động vật 
hoang dã 
tự nhiên 

Các sản 
phẩm da 

(nhỏ) 
138,539 252256 210365 187180 157974 

Da 1114 3675 5997 2106 4750 

Sống 22560 14276 14964 19833 57829 
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Nguồn 
Điều 
kiện 2015 2016 2017 2018 2019 

Động vật 
hoang dã 
tịch thu/ 
thu giữ 
mẫu vật 

Từng  
bộ phận 

124 0 270 90 0 

Thuốc 1148 59 4589 5685 0 

Sống 280 16 15 317 0 

Có thể nhận thấy rằng chủng loại các sản phẩm xuất khẩu của 

động vật hoang dã có nguồn gốc từ trang trại cũng giống như các sản 

phẩm được xuất khẩu có nguồn gốc từ động hoang dã từ tự nhiên. 

Mặc dù vậy, số lượng các sản phẩm xuất khẩu từ trang trại nuôi lớn 

hơn so với từ tự nhiên. 

* Xuất khẩu động vật hoang dã có nguồn gốc từ trang trại 

Lớp bò sát và lớp thú đang là nhóm động vật hoang dã từ trang 

trại nuôi xuất khẩu mạnh với tần suất thường xuyên và số lượng lớn 

trong giai đoạn 2015 - 2019 (Bảng 34.2). 

Bảng 34.2. Số lượng sản phẩm theo các loài động vật hoang dã xuất khẩu  
từ các trang trại nuôi giai đoạn 2015 – 2019 

(Đơn vị: kg) 

Loài  
động 

vật 
Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Lớp bò 
sát 

Trứng 17000  1000   

Cao   1500   

Mật   50   

Nguyên liệu 
may mặc 

   158  
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Loài  
động 

vật 
Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Các sản phẩm 
da cỡ lớn 

800   2  

Các sản phẩm 
da cỡ nhỏ 

393887 345096 92948188 516170.5 457178 

Sống 394138 346993.3 92949842 517092.5 460611 

Thịt 9668 1500 3700 3790 2400 

Dầu   7000 6250 5800 

Mẫu vật   2000  800 

Da động vật 178379 164205 180913 182212 156149 

Lớp cá 

Mỹ phẩm     0.023 

Trứng cá  10    

Thịt sống      

Động vật 
sống 

130 1187    

Loài 
nhuyễn 

thể 

Động vật 
sống 

 0  200  

San hô 
Động vật 
sống 

   400  

Lớp thú 

Động vật 
sống 

4654 4430 5807 7968 11923 

Mẫu vật 240 483 1201 2921  

Lông  30    

Bộ phận cơ 
thể 

  1063   



850 
CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI NGÀNH HÀNG NÔNG LÂM SẢN VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG SINH THÁI 
 

 

Hiện nay có 33 nước nhập khẩu động vật hoang dã từ trang trại 

nuôi của Việt Nam (Bảng 34.3). Tuy nhiên, có 18 nước nhập khẩu chỉ 

từ 1 - 2 loài động vật. Nhật Bản và Trung Quốc là hai đối tác lớn của 

Việt Nam ở lĩnh vực này khi nhập khẩu lần lượt 19 và 13 loài. Cụ thể 

các sản phẩm nhập khẩu ở Nhật Bản chú ý là da động vật và động vật 

sống, còn đối với Trung Quốc là da động vật, mẫu vật và dầu động vật. 

Bảng 34.3. Số lượng loài của nước nhập khẩu động vật hoang dã  
từ trang trại nuôi của Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 

(Đơn vị: loài) 

Quốc gia Số lượng loài nhập khẩu 
của Việt Nam 

Nhật Bản 19 

Trung Quốc 13 

Mỹ 10 

Singapore 9 

Hàn Quốc 7 

Nga và Pháp 5 

Sri Lanka, Italy, UK, Tây Ban Nha, Đức 4 

Thái Lan, Hồng Kông, Thụy Sỹ 3 

Đài Loan, Tunisia, Oman, Hà Lan, Malaysia, Ai Cập, 
Các tiểu Vương quốc Ả Rập 2 

Nam Phi, Thổ Nhĩ Kì, Mexico, Monica, Georgia, 
Đan Mạch, Chile, Canada, Brazil, Bỉ, Australia 1 
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(Đơn vị: kg) 

Hình 34.1. Số lượng sản phẩm động vật hoang dã từ trang trại nuôi  
xuất khẩu Việt Nam sang Nhật Bản và Trung Quốc giai đoạn 2015 - 2019 

* Xuất khẩu động vật hoang dã từ thiên nhiên 

Lớp bò sát (chủ yếu là các sản phẩm da xuất khẩu nhỏ) và lớp san 

hô đang là nhóm động vật hoang dã từ thiên nhiên có lượng xuất khẩu 

lớn với tần suất thường xuyên nhưng đang có xu thế giảm dần trong 

giai đoạn 2015 - 2019. 
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Bảng 34.4. Số lượng sản phẩm theo các loài động vật hoang dã xuất khẩu  
có nguồn gốc thiên nhiên giai đoạn 2015 - 2019  

(Đơn vị: kg) 

Loài 
động vật Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Lớp cá Cá thể sống 500      

Lớp san 
hô 

Bộ phận cơ thể 0  450   

San hô nguyên bản 95418 83397 60981 88447 6008 

San hô sống 5641 4996 5073 7867 3598 

Nhuyễn 
thể 

Cá thể sống 4939 2317 3056 1914 548 

Vỏ  773 200    

Lớp thú 
Mẫu vật  344 521 699  

Nguyên liệu may mặc    1  

Lớp bò sát 

Các sản phẩm da cỡ 
lớn 120 126 27 48  

Các sản phẩm da cỡ 
nhỏ 88145 205240 122454 106604 76200 

Cá thể sống 1751 2794 4285 4529 2043 

Da động vật 1114 942 3813 2077 2330 

Hiện có 52 quốc gia nhập khẩu động vật hoang dã có nguồn gốc 

thiên nhiên từ Việt Nam (Bảng 34.5). Trong đó, 22 quốc gia nhập 

khẩu 1 - 2 loài. Nam Phi là quốc gia nhập khẩu tỷ trọng lớn nhất (48 

loài), Nhật Bản nhập khẩu 24 loài (lớn hơn so với nhập khẩu động vật 

hoang dã có nguồn gốc từ trang trại nuôi). 
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Bảng 34.5. Số lượng nhập khẩu loài động vật hoang dã từ thiên nhiên  
của Việt Nam theo quốc gia trong giai đoạn 2015 - 2019 

Quốc gia Số lượng 
loài 

Áo, Úc, Bỉ, Bulgari, Israel, Iraq, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều 
Tiên, Sri Lanka, Macao, Pakistan và Thái Lan 1 

Hy Lạp, Malta, Ba Lan, Arap xê út 2 

Azerbaijan, Đức, Hungary, Kuwait, Hà Lan, Na Uy, Romania 3 

Bahrain, UK, Ấn Độ, Kazakhstan, Li bang, New zealand, Qatar, Nga 4 

Argentina 5 

Bangladesh, Đan Mạch, Iran, Jordan, Thụy Điển 6 

Pháp 7 

Canada, Ucraina 8 

Cyprus, Đài Loan 9 

Brazil, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kĩ 10 

Thụy Sĩ 11 

Malaysia 14 

Hàn Quốc 15 

Hồng Kông 17 

Trung Quốc 19 

Mỹ 20 

Nhật Bản và Singapore 23 - 24 

Nam Phi 48 

Nhật Bản nhập khẩu sản phẩm chính là động vật hoang dã sống 

(tương tự với nhập khẩu từ trang trại nuôi) và Nam Phi nhập khẩu sản 

phẩm chính là sản phẩm từ da động vật cỡ nhỏ (Hình 34.2). 
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Hình 34.2. Số lượng sản phẩm động vật hoang dã từ trang trại nuôi xuất 

khẩu sang Nhật Bản và Nam Phi giai đoạn 2015 - 2019 

34.2.2. Thị trường nhập khẩu 

Các sản phẩm chính từ nguồn động vật hoang dã nuôi nhốt và 

động vật hoang dã từ thiên nhiên được nhập khẩu vào Việt Nam đều là 

động vật sống, da và miếng da. Số lượng các sản phẩm xuất khẩu từ 

trang trại nuôi lớn hơn so với từ tự nhiên trong từng loại sản phẩm. Xu 

hướng chung của các sản phẩm là tăng hoặc giữ ổn định trong giai 

đoạn 2015 - 2019 (Bảng 34.6). 

Bảng 34.6. Các sản phẩm chính nhập khẩu động vật hoang dã tại Việt Nam từ 
trang trại nuôi, thiên nhiên với mục đích thương mại trong giai đoạn 2015-2019 

(Đơn vị: kg) 

Nguồn Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Động vật hoang dã 
từ trang trại nuôi 

Da 97017 59121 85862 124042 83224 

Động vật 
sống 

266266 726555 1164273 1133562 2394116 

Da miếng  29 5696 10317 116716 
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Nguồn Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Động vật hoang dã 
từ thiên nhiên 

Da 78565 82181 68489 57686 64373 

Động vật 
sống 

66 154 7284 1 132694 

Da miếng  1278 3106 3911 8827 

* Nhập khẩu động vật hoang dã có nguồn gốc từ trang trại 

Lớp bò sát và lớp thú đang là nhóm động vật nhập khẩu mạnh với 

tần suất thường xuyên trong giai đoạn 2015-2019. Đối với lớp thú, sản 

phẩm chính là xương và có xu hướng tăng hơn so với năm 2015. Năm 

2019, số lượng sản phẩm xương của lớp thú là 273. Đối với lớp bò sát, 

sản phẩm chính là da. Năm 2019, sản phẩm này đã tăng gấp 4 lần so 

với năm 2015 và đạt được 17920 sản phẩm (Bảng 34.7). 

Bảng 34.7. Số lượng sản phẩm theo các loài động vật hoang dã nhập khẩu  
từ các trang trại nuôi giai đoạn 2015-2019 

Loài Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Lớp cá Cá thể sống 8   33 14 

Lớp thú 

Cá thể sống 39 2 17 12 2 

Bộ phận cơ thể 93 814 80 76 273 

Bộ xương 616 1080 330 354 155 

Lớp bò sát 

Các sản phẩm da 500     

Da thô 4391 5650 500  17920 

Cá thể sống 3  3 11770  

Miếng da lẻ    2040  
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Hiện có 38 quốc gia xuất khẩu động vật hoang dã có nguồn gốc 

trang trại nuôi sang Việt Nam. Trong đó, 17 quốc gia xuất khẩu 1 - 2 loài. 

Hà Lan và Nam Phi là quốc gia xuất khẩu nhiều loài nhất sang Việt 

Nam với sản phẩm chính là da động vật và có xu hướng tăng qua các 

năm (Bảng 34.8 và Bảng 34.9). 

Bảng 34.8. Số lượng loài và quốc gia xuất khẩu khẩu động vật hoang dã  
từ trang tại nuôi sang Việt Nam giai đoạn 2015-2019 

(Đơn vị: kg) 

Các quốc gia 
Số loài động 
vật hoang dã 

Armenia, Úc, Canada, Colombia, Estonia, Ai Cập, Hàn 
Quốc, Nga, Sudan, Thụy Điển, Timor-leste, Thổ Nhĩ Kì 

1 

Các tiểu Vương quốc Ả Rập, UK, Philippines, Ucraina và Mỹ 2 

Kenya 3 

Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Croatia 4 

Tiệp Khắc 5 

Italy 7 

Trung Quốc, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Hong Kong 8 

Mozambique 9 

Bỉ, Singapore 11 

Pháp, Đài Loan, một số tỉnh của Trung Quốc 14 

Đức 15 

Hà Lan và Nam Phi 37 
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Bảng 34.9. Số lượng sản phẩm động vật hoang dã từ trang trại nuôi nhập 
khẩu từ Hà Lan - Nam Phi giai đoạn 2015 – 2019 

(Đơn vị: kg) 

Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Bộ phận cơ thể 93 814 80 76 273 

Các sản phẩm da cỡ nhỏ 500     

Cá thể sống 50 2 47 45 16 

Bộ xương 616 1410 330 354 155 

Da 4391 5650 500 11770 17920 

Da miếng    2040  

* Nhập khẩu động vật hoang dã từ thiên nhiên 

Lớp bò sát và lớp thú đang là nhóm động vật hoang dã có nguồn 

gốc thiên nhiên nhập khẩu mạnh với tần suất thường xuyên trong giai 

đoạn 2015-2019 (tương tự với động vật hoang dã có nguồn gốc từ 

trang trại nuôi) và đối với lớp thú, sản phẩm chính là động vật sống 

(Bảng 34.10). 

Bảng 34.10. Số lượng sản phẩm theo các loài động vật hoang dã nhập khẩu  
có nguồn gốc thiên nhiên giai đoạn 2015 - 2019  

(Đơn vị: kg) 

Loài động 
vật hoang dã 

Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Cá 
Thịt   900     

Động vật sống    600  694.15  

San hô 

Cá thể sống     89000 

San hô nguyên 
bản 

    31800  

Chim Động vật sống  142    

Nhuyễn thể Động vật sống   7250  36000 
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Loài động 
vật hoang dã Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

Phân lớp cá 
mang tấm 

Vây    23573.3 3815 

Da     2564 

Thú 

Móng vuốt  182    

Vải   8 6  

Phụ liệu may 
mặc 

 4 23 10 16 

Động vật sống 52 13 34 1 10 

Bộ xương 11 14    

Da miêng   89   

Răng  500    

Bò sát 

Các sản phẩm 
từ da kích 
thước nhỏ 

2317 2382 4237 4388 3171 

Động vật sống 14    7684 

Da 78565 82181 68489 57686 64373 

Trang sức  64    

Da miếng  1278 3017 3911 8827 

Hiện có 40 quốc gia xuất khẩu động vật hoang dã có nguồn gốc 

thiên nhiên sang Việt Nam. Trong đó, Italy là quốc gia xuất khẩu tỷ 

trọng lớn nhất (17 loài) chủ yếu với sản phẩm từ da động vật cỡ nhỏ 

và da nguyên bản - hai sản phẩm có xu hướng tăng qua các năm (Bảng 

34.11 và Bảng 34.12). 
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Bảng 34.11. Thống kê số lượng loài của các quốc gia xuất khẩu khẩu động 
vật hoang dã từ trang tại nuôi sang Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019 

Quốc gia 
Số lượng loài động 
vật hoang dã xuất 

khẩu sang Việt Nam 

Argentia, Úc, Áo, Benin, Bolivia, Belize, Canada, Cộng 
hòa Dominican, Guyana, Kuwai, Ma rốc, Nicaragua, Hà 
Lan, Uganda, Uruguay, Venezuela 

1 

Bỉ, Cộng hòa Congo, Đức, Namibia, Nga, Sudan, Đài 
Loan, Nam Phi  2 

UK và Oman 3 

Macao, Peru, Mỹ 4 

Tây Ban Nha, Thái Lan 5 

Malaysia, Tanzania 6 

Hong Kong và Nhật Bản 7 

Thụy Sĩ, Indonesia 8 

Trung Quốc, Hàn Quốc 9 

Campuchia 12 

Pháp 14 

Singapore 15 

Italy 17 
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Bảng 34.12. Thống kê sản phẩm động vật hoang dã từ thiên nhiên  
nhập khẩu từ Italy giai đoạn 2015 - 2019 

Sản phẩm 2015 2016 2017 2018 2019 

May mặc  4 23 4 16 

Các sản phẩm da kích thước nhỏ 69 312 397 174 222 

Da nguyên miếng 31 161 88 3025 4553 

Da miếng nhỏ   7 11  

34.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHO VIỆC QUẢN LÍ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ  
VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

Thứ nhất, việc phát triển các mô hình thương mại liên quan đến 

động vật hoang dã nhận được nhiều sự quan tâm của các bên bởi tiềm 

năng tạo ra thu nhập và giải quyết việc làm nông thôn tại Việt Nam. 

Thương mại xuất khẩu sản phẩm động vật hoang dã với nhiều quốc 

gia trên thế giới cũng tạo ra nguồn thu ngoại tệ ổn định cho Việt Nam 

và do vậy là một trong những động lực khiến nhiều tỉnh thành và địa 

phương khuyến khích các doanh nghiệp và hộ gia đình đầu tư vào lĩnh 

vực này. 

Thứ hai, Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực thi 

quản lí bảo tồn và thương mại động vật hoang dã kể từ khi Việt Nam 

gia nhập Công ước CITES (1994) cho đến nay. Các chính sách liên 

quan đến quản lí và bảo vệ động vật hoang dã không chỉ tập trung vào 

việc ngăn chặn việc săn bắt và buôn bán các loài động, thực vật hoang 

dã bất hợp pháp thiếu bền vững mà còn cung cấp các hướng dẫn ngày 

càng chi tiết hơn cho việc gây nuôi, thuần dưỡng động vật hoang dã dể 

trở thành nguồn hàng hóa sử dụng trong nước và xuất khẩu. Tại nhiều 

địa phương cũng đã có nhiều chính sách cụ thể hỗ trợ người dân trong 

quá trình phát triển cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Ví dụ, năm 
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2000, tỉnh An Giang đã ra Quyết định số 2268/2000/QĐ-UB trong đó 

ghi rõ: “Người nuôi, trồng động, thực vật rừng được miễn nộp thuế sử 

dụng đất từ 3 - 11 năm, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

2 - 3 năm đầu” và “Các tổ chức hộ gia đình, cá nhân chủ trang trại 

được vay vốn tín dụng đầu tư sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, 

trong đó cho vay đủ vốn để sản xuất”. Việt Nam cũng tích cực tham 

gia các thỏa thuận trong khu vực liên quan đến chống buôn bán động 

vật hoang dã bất hợp pháp và truy xuất sản phẩm xuất nhập khẩu của 

mình để đảm bảo không cho phép thương mại các loài động vật hoang 

dã có nguy cơ tuyệt chủng và là loài đe dọa trên lãnh thổ Việt Nam. 

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban 

hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý 

ĐVHD, trong đó kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán 

ĐVHD trái pháp luật. Chỉ thị số 218/TCLN-CTVN và Chỉ thị 05/CT-

TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường 

kiểm soát nuôi, vận chuyển động vật hoang dã và mọi trường hợp phát 

hiện, nghi động vật hoang dã bị bệnh, dịch bệnh phải thông báo với 

Cơ quan y tế, Cơ quan thú y để kiểm soát dịch bệnh, nhất là đối với 

động vật có dấu hiệu mang vi rút COVID-19, H5N1. Ngoài ra, bảo tồn 

động vật hoang dã đã có sự kết hợp với quản lý và bảo vệ thiên 

nhiên. Tính đến năm 2018, Việt Nam có 172 khu bảo tồn thiên nhiên 

với tổng diện tích trên đất liền là 2.493.843,67 ha và các vùng sinh 

thái biển, bao gồm 33 vườn quốc gia, 65 khu bảo tồn thiên nhiên, 18 

loài và sinh cảnh các khu bảo tồn, và 56 khu bảo tồn cảnh quan. Đây 

sẽ là nơi sinh cảnh quan trọng của các loài động vật hoang dã sống. 

Tuy nhiên, kinh doanh và chuỗi giá trị động vật hoang dã tại Việt 

Nam chịu nhiều rủi ro. 

Thứ nhất, các loài động vật hoang dã tại Việt Nam đang chịu 

nhiều mối đe dọa (Hình 34.3). Mặc dù đã có nhiều chính sách nghiêm 

cấm buôn bán các loài động vật hoang dã quý hiếm, các bằng chứng 
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thực tế chỉ ra rằng ĐVHD vẫn được buôn bán công khai, nhỏ lẻ và có 

tổ chức trước sự bất lực hoặc thờ ơ của cơ quan chức năng (Phan và 

cộng sự, 2021). 

 

Hình 34.3. Số lượng hoạt động đe dọa đến loài động thực vật hoang dã  
tại Việt Nam 

Nhiều loại động vật hoang dã của Việt Nam đang đứng trước nguy 

cơ tuyệt chủng nếu không có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ chúng. 

Thứ hai, mặc dù đã có nhiều cơ chế chính sách quốc tế và nội địa 

về quản lí động vật hoang dã, việc thực thi các cơ chế chính sách này 

còn gặp nhiều khó khăn. Tại cấp độ quốc tế, chưa có cơ chế ràng buộc 

hiệu quả để buộc các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ thông tin và 

bằng chứng về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp (UNODC, 

2015). Các chính sách của Việt Nam nặng về thực thi luật pháp và bảo 

tồn mà chưa xem xét tới sự hài hòa hóa với nhu cầu phát triển kinh tế 

và đảm bảo đời sống của người dân đồng thời việc thực thi pháp luật 

của các chính sách thực sự khó khăn khi chính sách và hướng dẫn đưa 

ra không rõ ràng và thiếu cả nguồn lực tài chính và con người để thực 

hiện (Nguyen và Dinh, 2020). Ngoài ra nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước (thuế, hải quan) về thương mại 
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động vật hoang dã còn hạn chế do vậy khó triển khai các chính sách 

trong thực tế. 

Thứ ba, chuỗi giá trị và mô hình kinh doanh nuôi động vật hoang 

dã tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào nuôi các loài thông thường với 

giá trị thương phẩm thấp, đồng thời tay nghề, kĩ năng và thiết kế hạn 

chế của các doanh nghiệp Việt Nam đã làm cho Việt Nam chỉ có thể 

xuất khẩu sản phẩm thô cho nước ngoài mà chưa thể nâng cao giá trị 

gia tăng của sản phẩm. Ngoài ra, các sản phẩm động vật hoang dã tại 

Việt Nam chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, các trang trại này 

bán cho các nhà hàng thịt thú rừng ở đô thị phục vụ những tầng lớp 

dân cư ngày càng giàu có trên khắp đất nước (FAO, 2014) và nước 

ngoài, chủ yếu là Trung Quốc (Roberton và cộng sự, 2003). Tuy 

nhiên, việc Trung Quốc đóng cửa các trang trại nuôi động vật hoang 

dã không chỉ làm thiệt hại Trung Quốc hơn 80 tỷ USD (Nhật 2020) 

mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường động vật hoang dã của 

Việt Nam. Ví dụ, các trang trại nuôi cá sấu tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, vốn đem lại doanh thu xuất khẩu lớn cho doanh nghiệp và 

nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ gia đình thì sau khi đại dịch 

COVID-19 xảy ra đã không thể xuất khẩu bởi các thị trường chính 

như Trung Quốc, Nga và Thái Lan bị đóng cửa và giá thành bị giảm 

nặng (Tuan, 2021). Bên cạnh đó, COVID-19 đã làm giảm tăng trưởng 

kinh tế toàn cầu 5,3% trong năm 2020 và thay đổi thói quen của người 

tiêu dùng (Weiss và cộng sự, 2020). 

Thứ tư, nhận thức của người dân đóng góp một phần quan trọng 

trong việc mua bán động vật hoang dã (Xie và cộng sự, 2020; 

Murdoch và cộng sự, 2020; Scholten, 2007). Tuy nhiên nhận thức của 

người dùng còn hạn chế, bởi cả sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra, chỉ 

có rất ít người dùng chia sẻ họ đã mua ít động vật hoang dã có nguồn 

gốc tự nhiên hơn (WWF, 2021). Ngoài ra, nhiều cộng đồng tại châu Á 

và châu Phi lại luôn tin vào việc sử dụng những dược liệu có nguồn 
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gốc từ động, thực vật hoang dã nhằm “tăng sức đề kháng”, thậm chí 

điều trị COVID-19 (Broad, 2020). Bên cạnh đó, sự suy giảm nhu cầu 

động vật hoang dã ở thành thị đã không dẫn đến sự sụt giảm tương 

ứng trong hành vi săn bắn, đặc biệt khi săn bắn là sinh kế chính của 

nhiều hộ gia đình và họ phụ thuộc vào săn thịt thú rừng để có thu nhập 

mua các loại thực phẩm khác (McNamara và cộng sự, 2020, 2020; 

Brashares và cộng sự, 2004; Coad và cộng sự, 2010; Gill và cộng sự, 

2012). Trong thực tế, nhiều hộ gia đình ở các vùng nông thôn vừa sử 

dụng thịt thú rừng mà họ săn được là nguồn lương thực chính vừa bán 

để trang trải các chi phí sống cơ bản hàng ngày (Singh và cộng sự, 

cộng sự, 1986; Bakkegaard và cộng sự, 2017). 

Thứ năm, chuỗi giá trị động vật hoang dã làm thực phẩm có thể là 

nguyên nhân lây truyền virus Corona sang con người tại Việt Nam, 

đặc biệt khi các động vật hoang dã phần lớn đều sống trong chuồng 

trại không đủ điều kiện và không đủ đinh dưỡng để đảm chức năng 

miễn dịch. Việc phần lớn các trang trại động vật hoang dã phần lớn 

đều nằm giữa khu dân cư và vùng ven đô/nông thôn tạo ra rủi ro cao 

trong việc lây lan dịch bệnh (Phan và cộng sự, 2021; Greatorex và 

cộng sự, 2016, Humane Society International, 2020). Những trang trại 

chăn nuôi động vật hoang dã ngay gần điểm tiêu thụ tại Việt Nam 

ngoài việc chịu rủi ro về phát sinh các bệnh truyền nhiễm trong qua 

trình vận chuyển (Broad, 2020) cũng dẫn tới nguy cơ lây lan bệnh từ 

động vật sang người (Ha và cộng sự, 2008). Ví dụ, các chợ chim 

hoang dã ở Việt Nam được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự lây 

lan của virus HPAI H5N1 (Edmunds và cộng sự, 2011). Kiến thức về 

dịch tễ và rủi ro dịch bệnh hạn chế cũng khiến dịch bệnh liên quan đến 

động vật hoang dã ngày càng lan rộng. Tỷ lệ dương tính của vi rút 

corona trong chuỗi cung ứng chuột đồng cho nhà hàng tại Việt Nam 

tăng lên gấp đôi dọc theo chuỗi cung ứng từ thương lái, tới các khu 

chợ và nhà hàng (Nguyễn và cộng sự, 2020). 
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Thứ sáu, hệ thống theo dõi giám sát và đánh giá thương mại động 

vật hoang dã, đặc biệt theo chuỗi giá trị còn rất hiếm tại Việt Nam. 

Các nghiên cứu cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập số liệu 

trong lĩnh vực này, đặc biệt khi vấn đề buôn bán động vật hoang dã là 

một vấn đề nhạy cảm. Ngoài ra, số liệu được thu thập bởi các cơ quan 

trong và ngoài nước về buôn bán động vật hoang dã thường không 

thống nhất (CITES, 2013) do cách hiểu và áp dụng giữa các thuật ngữ 

có liên quan khác nhau giữa các địa phương và các nước (Storrs, 

2004). Ngoài ra, hoạt động thực thi pháp luật và kiểm soát hiện tại chỉ 

mới kiểm soát và thu giữ được khoảng 5 - 10% của tổng số vụ việc 

buôn bán động, thực vật hoang dã trái phép đang diễn ra ở Việt Nam 

(CPVN, 2004). Trong thực tế, rất khó đánh giá được số lượng buôn 

bán thực sự của hoạt động này vì không có số thống kế cụ thể cũng 

như có rất ít nghiên cứu hoặc báo cáo về vấn đề này (ENV, 2016).  

Thứ bảy, theo Rachel Shairp (2016), việc giảm nhu cầu tiêu thụ 

động vật hoang dã tại các nước phát triển trong đó có Việt Nam gặp 

nhiều khó khăn bởi tiêu dùng các sản phẩm này được coi sự khẳng 

định địa vị và giá trị bản thân và mặt hàng động vật hoang dã đã và 

đang là những món quà trong các mối quan hệ kinh doanh khi sản 

phẩm này được đánh giá là quý hiếm và đắt đỏ (Shairp, 2016). Tương 

tự, trong nghiên cứu của Elizabeth Oneita Davis về việc sử dụng các 

sản phẩm từ gấu như một loại thuốc bổ hàng ngày đã chỉ ra người 

hành nghề y học cổ truyền ở Việt Nam vẫn đang tiếp tục kê đơn các 

sản phẩm từ gấu, bất chấp việc kê đơn thuốc từ mật gấu là bất hợp 

pháp và sự sẵn có của các loại thảo dược y học cổ truyền thay thế 

(World Bank, 2008) cũng gây nhiều khó khăn hơn trong việc thực thi 

các chính sách quản lí động vật hoang dã bền vững. Nhu cầu sử dụng 

các sản phẩm động vật hoang dã vẫn cao và người có thu nhập cao 

thường có sở thích dùng các sản phẩm từ động vật hoang dã (Bulte và 

Damania, 2005). Chính điều này đã đẩy giá thành của các sản phẩm 
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động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên cao hơn hẳn so với động vật 

được nuôi trong trang trại và do vậy các bên kinh doanh có động lực 

để tiếp tục khai thác các sản phẩm động vật hoang dã tự nhiên (Drury 

2011). Nhiều tổ chức bảo tồn cho rằng viêc còn tồn tại các trang trại 

động vật hoang dã dẫn đến việc nhiều động vật hoang dã ngoài tự 

nhiên bị bắt sau đó đưa vào trang trại để hợp thức hóa buôn bán (Phan 

và cộng sự, 2021; Brandis và cộng sự, 2018; Roberton, 2003; Lyons 

và Natusch, 2011). Tại Việt Nam, đã có nhiều vườn thú làm vỏ bọc và 

hợp pháp hóa động vật hoang dã trong các trang trại (USAID GIG, 

2018). Để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID hoặc các dịch 

bệnh khác có thể xuất hiện trong tương lai, nhiều học giả đã đề xuất 

việc đóng cửa trang trại động vật hoang dã, hạn chế vận chuyển giết 

mổ động vật hoang dã (Nguyễn và cộng sự, 2020; Aguirre và cộng sự, 

2020; WWF, 2021). Tuy nhiên, các đề xuất chính sách được cho là 

thiếu sự quan tâm tới đời sống của người dân đặc biệt là khi tiếp cận 

với thịt của động vật hoang dã ở nhiều nơi là nguồn thức ăn và dinh 

dưỡng duy nhất đối với người dân và là nguồn thu chính của nhiều gia 

đình. Tại nhiều thành phố chịu hậu quả đóng cửa của COVID, thịt thú 

rừng đã trở thành nguồn cung cấp protein chính cho nhiều cộng đồng 

(van Vliet và cộng sự, 2019). Chính bởi vậy ngay cả ở Trung Quốc, 

chính phủ cũng đang xem xét cho phép bán một số loại thịt hạn chế tại 

các chợ do Chính phủ Trung Quốc để bảo vệ quyền tiếp cận thực 

phẩm của người dân. Ngoài ra việc cấm buôn bán và nuôi trang trại 

động vật có thể dẫn đến việc buôn bán động vật đi vào thị trường đen, 

khiến Chính phủ khó kiểm soát hơn nguồn bệnh. Việc đóng cửa các 

trang trại nuôi động vật hoang dã cũng đòi hỏi sự cân nhắc về các đền 

bù cho các trang trại. Tại Trung Quốc, Chính phủ đã phải bồi thường 

các chủ trang trại đã được cấp phép hợp pháp nuôi động vật hoang dã 

(ví dụ $US 18 cho mỗi ki-lô-gam rắn), đồng thời hướng dẫn chủ trang 

trại thả động vật hoang dã về với tự nhiên, hoặc thiêu hủy chúng 
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(Pladson 2021). Hơn nữa, việc áp đặt các biện pháp hạn chế nguồn 

cung từ các trang trại không chứng minh được tính hiệu quả trong việc 

giải quyết cạn kiệt tài nguyên rừng (Nguyễn và cộng sự, 2020; World 

Bank, 2005; Nguyễn, 2008) trong khi đó khuyến khích mô hình trang 

trại động vật hoang dã có thể một giải pháp thay thế cho việc khai thác 

các quần thể hoang dã, giảm áp lực vào động vật hoang dã sống ngoài 

tự nhiên đồng thời tăng nguồn thu thương mại xuất khẩu ra nước 

ngoài trong lĩnh vực này (WCS, 2008, Damania và cộng sự, 2007). 

Các kinh nghiệm này cần được xem xét bởi Chính phủ Việt Nam 

trong tương lai. 

34.4. KẾT LUẬN 

Quản lý và thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam không 

chỉ đặt ra cơ hội và thách thức mới trong công cuộc bảo vệ môi trường 

và còn hướng tới nền kinh tế bền vững cho nhiều doanh nghiệp và 

người dân tham gia vào chuỗi giá trị này. Việt Nam đang xuất và nhập 

khẩu nhiều sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã và ngành hàng 

này đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Tuy 

nhiên, Việt Nam cũng đang chịu nhiều áp lực từ cộng đồng quốc tế 

khi đứng trước nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật hoang dã 

và nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có COVID-19 

sang người. Để phát triển bền vững chuỗi giá trị động vật hoang dã, 

cần có những chính sách ngắn hạn và dài hạn điều chỉnh xu hướng sản 

xuất và tiêu thụ ở cả trong và ngoài nước. Nâng cao nhận thức và năng 

lực cho các bên có liên quan để thay đổi hành vi tiêu dùng của người 

dùng hướng tới bảo vệ môi trường bền vững là biện pháp quan trọng 

và nên được ưu tiên bởi các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ 

và các tổ chức xã hội dân sự. Hoàn thiện cơ chế chính sách có liên 

quan đến quản lí và giám sát động vật hoang dã và các hoạt động gây 

nuôi thương mại có liên quan, đảm bảo nguồn lực và tài chính để thực 

thi pháp luật các chính sách quản lí và bảo vệ động vật hoang dã hiệu 
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quả. Ngoài ra, Chính phủ xem xét các giải pháp tài chính khuyến 

khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển và bảo tồn động vật 

hoang dã bền vững. 
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