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Lời cảm ơn
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cứu này. 



1 Giới thiệu tổng quan

Trong 10 năm trở lại đây, Chính Phủ Việt 
Nam đã xây dựng nhiều chính sách hướng 
tới bảo tồn động vật hoang dã. Sự ra đời của 
Chiến lược Phát Triển Lâm Nghiệp Việt Nam 
giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 cũng 
đã có các định hướng chiến lược và các ưu 
tiên trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, 
thực hiện Công ước về thương mại quốc tế 
các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 
(CITES) nhưng để thực hiện Chiến lược này 
hiệu quả đòi hỏi cần có những hoạt động 
phù hợp với bối cảnh thực tế đồng thời giải 
quyết các vướng mắc hiện nay chính quyền 
trung ương và địa phương và người dân 
đang gặp phải.

Cùng với đó, sự bùng phát Covid-19 từ năm 
2019 đã có nhiều tác động tới kinh tế, môi 
trường và xã hội trên toàn cầu, trong đó có 
Việt Nam. Mặc dù nguồn gốc của Covid-19 
vẫn chưa được khẳng định, nhưng giả thuyết 
rằng virus Corona có mối liên hệ với việc 
nuôi nhốt động vật hoang dã đã dẫn tới thay 
đổi trong chính sách, thị trường tiêu dùng 
và sinh kế của người dân đang tham gia 
vào chuỗi cung ứng các sản phẩm động vật 
hoang dã. Tuy nhiên, còn có rất ít các nghiên 
cứu tìm hiểu tác động của Covid-19 đối với 
công tác quản lí và sinh kế của người dân tại 
Việt Nam. 

Năm 2021, Tổ chức Nghiên cứu Lâm Nghiệp 
Quốc tế (CIFOR) tiến hành nghiên cứu đánh 
giá hiện trạng của, việc bảo tồn và các trang 

trại nuôi  động vật hoang dã (ĐVHD) trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19 từ đó xây dựng 
các giải pháp hỗ trợ cho chính phủ Việt Nam 
cũng như cộng đồng trong việc thích ứng với 
đại dịch. Cụ thể hơn, mục tiêu của nghiên 
cứu nhằm tìm hiểu:
• Hiện trạng chung về công tác bảo tồn và 

các trang trại nuôi động vật hoang dã ở 
Việt Nam

• Cơ hội và thách thức đối với các cơ quan 
nhà nước trong việc thực hiện các chính 
sách và cơ chế có liên quan đến bảo 
tồn và các trang trại nuôi quản lí động 
vật hoang dã và các khuyến nghị về 
chính sách

• Tác động của Covid-19 đến công tác bảo 
tồn ĐVHD, các trang trại nuôi ĐVHD và 
và sinh kế của người dân

• Tác động của Covid-19 đối với phụ nữ nói 
chung và phụ nữ dân tộc thiểu số trong 
chuỗi giá trị động vật hoang dã

Tài liệu này chia sẻ các phương pháp nghiên 
cứu đã được áp dụng trong nghiên cứu này 
bao gồm:
• Khảo sát trực tuyến
• Thảo luận nhóm với người dân
• Phỏng vấn người đưa tin chủ chốt
• Phỏng vấn nông hộ

Từng phương pháp nghiên cứu sẽ được miêu 
tả kĩ hơn trong các phần dưới đây và có thể 
được tham khảo, áp dụng cho các nghiên 
cứu tiếp theo.



2 Phiếu khảo sát về cơ hội và thách 
thức cho quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã tại Việt Nam đối với các cơ 
quan quản lí nhà nước

2.1 Thông tin tổng quan

1. Xin Ông/bà cho biết ông bà đã làm việc 
trong lĩnh vực quản lí và bảo tồn ĐVHD từ 
năm nào?

2. Xin Ông/bà cho biết, ông bà đã tham gia 
vào các hoạt động nào dưới đây (Xin chọn 
tất cả các ô thích hợp)

  Xây dựng chính sách liên quan đến 
quản lí và bảo tồn ĐVHD

  Tham gia các hoạt động cứu hộ 
ĐVHD

  Trực tiếp hướng dẫn các chủ cơ sở/
trang trại ĐVHD đăng kí hoạt động và 
báo cáo hoạt động theo định kì

  Theo dõi và giám sát hoạt động của 
các cơ sở/trang trại nuôi ĐVHD

  Các hoạt động khác, xin nêu rõ: 

2.2 Thuận lợi cho công tác bảo tồn và 
quản lí trang trại nuôi ĐVHD

Xin Ông/bà vui lòng cho biết cho biết đâu 
là cơ hội cho công tác bảo tồn và quản lí 
ĐVHD tại địa bàn mà quý vị đang quản lí. 
Xin cho điểm về sự đồng tình của quý vị về 
mức độ chính xác của từng thuận lợi, trong 
đó 1 là quý vị rất không đồng tình đó là cơ 
hội cho tới 5 là quý vị rất đồng tình.

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 
đồng ý 
và nửa 
đồng ý

Đồng 
ý

Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn trả 

lời

1. Số lượng các chính sách hỗ trợ 
công tác quản lí và bảo tồn ĐVHD 
ngày càng nhiều

1  2  3  4  5   

2. Công tác quản lí và bảo tồn ĐVHD 
nhận được sự quan tâm ngày càng 
tăng của chính quyền và các cơ 
quan nhà

1  2  3  4  5   

3. Nhận thức của người dân và cộng 
đồng về bảo tồn ĐVHD ngày càng 
tăng

1  2  3  4  5   

4. Các hoạt động săn bắt có xu hướng 
giảm 1  2  3  4  5   

5. Các chương trình dự án của nước 
ngoài về quản lí và bảo tồn ĐVHD 
ngày càng tăng

1  2  3  4  5   

6. Các hỗ trợ tài chính của nhà nước 
về các hoạt động quản lí và bảo tồn 
ĐVHD ngày càng tăng

1  2  3  4  5   



03Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến  chính sách, 
sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 
đồng ý 
và nửa 
đồng ý

Đồng 
ý

Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn trả 

lời

7. Nhu cầu thị trường nội địa liên 
quan đến các sản phẩm từ ĐVHD 
đã giảm

1  2  3  4  5   

8. Nhu cầu thị trường quốc tế liên 
quan đến các sản phẩm từ ĐVHD 
đã giảm

1  2  3  4  5   

9. Sau khi có COVID, đã có nhiều 
chính sách điều chỉnh các hoạt 
động quản lí ĐVHD hơn

1  2  3  4  5   

10. Sau khi có COVID, thị trường 
ĐVHD và các sản phẩm từ, hoặc có 
nguồn gốc từ ĐVHD trong và ngoài 
nước đã giảm mạnh nên nhu cầu 
nuôi và thương mại ĐVHD đã giảm

1  2  3  4  5   

11. Các hoạt động thực thi pháp luật, 
theo dõi và giám sát đã được tiến 
hành hiệu quả 

1  2  3  4  5   

12. Với sự hỗ trợ của các chương trình, 
đã có nhiều trạm cứu hộ ĐVHD 
được xây dựng

1  2  3  4  5   

13. Số lượng các cơ sở/trang trại nuôi 
ĐVHD có xu thế giảm dần trong 5 
năm trở lại đây

1  2  3  4  5   

14. Số lượng các trang trại nuôi ĐVHD 
đã giảm sau khi có COVID 1  2  3  4  5   

15. Đã số hóa được bản đồ theo dõi 
và quản lí các cơ sở/trang trại nuôi 
ĐVHD

1  2  3  4  5   

16. Các doanh nghiệp lớn kinh doanh 
và nuôi ĐVHD đóng vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế địa phương 
và do vậy nhận được sự quan tâm 
hỗ trợ của chính quyền

1  2  3  4  5   

17. Các cơ hội khác, xin quý vị làm rõ 1  2  3  4  5   
18. Nuôi động vật hoang dã và săn bắn 

động vật hoang dã đóng vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo đời 
sống của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ 
dân tộc thiểu số

1  2  3  4  5   

19. Vai trò của phụ nữ trong các chính 
sách và dự án về bảo tồn động vật 
hoang dã đã được ghi nhận và các 
chính sách hỗ trợ kịp thời

1  2  3  4  5   

Trong các cơ hội trên, theo quý vị đâu là 3 cơ hội quan trọng nhất (Chỉ cần điền số thứ tự của 
cơ hội ví dụ: 1,2,4; 2,8,11):  
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2.3 Thách thức cho công tác bảo tồn và quản lí ĐVHD

Xin Ông/bà cho biết, đâu là thách thức cho công tác bảo tồn và quản lí ĐVHD tại địa bàn mà quý 
vị đang quản lí? Xin cho điểm về sự đồng tình của quý vị về mức độ chính xác của từng khó khăn, 
trong đó 1 là quý vị rất không đồng tình đó là thách thức cho tới 5 là quý vị rất đồng tình.

Theo quý vị, thách thức cho công 
tác quản lí và bảo tồn ĐVHD bao 
gồm:

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 
đồng ý 
và nửa 
đồng ý

Đồng ý Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn 
trả lời

1. Vẫn còn các hoạt động săn bắn 
ĐVHD trong địa bàn quản lí 1  2  3  4  5   

2. Vẫn còn các hoạt động thương 
mại ĐVHD trong địa bàn quý vị 
quản lí

1  2  3  4  5   

3. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm 
ĐVHD trong nước vẫn còn tồn tại 
và gia tăng

1  2  3  4  5   

4. Chế tài và cơ chế thực thi pháp 
luật, xử lí sai phạm còn chưa đủ 
mạnh và thường xuyên

1  2  3  4  5   

5. Việc thực hiện Nghị Định 06 còn 
gặp nhiều vướng mắc trong thực tế 1  2  3  4  5   

6. Điều 11 trong Nghị định 06 quy 
định tổ chức, cá nhân nuôi động 
vật rừng thông thường phải đảm  
bảo nguồn gốc động vật rừng nuôi 
hợp pháp theo quy định của pháp 
luật. Tuy nhiên, điều này trong thực 
tế thực hiện rất khó khăn

1  2  3  4  5   

7. Điều 11 trong Nghị định 06 quy 
định tổ chức, cá nhân nuôi động 
vật rừng thông thường phải đảm 
bảo an toàn cho con người. Tuy 
nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể 
thế nào là đảm bảo an toàn cho 
con người

1  2  3  4  5   

8. Điều 11 trong Nghị định 06 quy 
định tổ chức, cá nhân nuôi động 
vật rừng thông thường phải đảm  
bảo điều kiện môi trường. Tuy 
nhiên, chưa có hướng dẫn cụ thể 
thế nào là đảm bảo điều kiện môi 
trường

1  2  3  4  5   

9. Điều 11 trong Nghị định 06 quy 
định tổ chức, cá nhân nuôi động 
vật rừng thông thường phải đảm 
bảo điều kiện thú ý như pháp 
luật quy định. Tuy nhiên, chưa có 
hướng dẫn cụ thể thế nào là đảm 
bảo điều kiện thú y

1  2  3  4  5   
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Theo quý vị, thách thức cho công 
tác quản lí và bảo tồn ĐVHD bao 
gồm:

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 
đồng ý 
và nửa 
đồng ý

Đồng ý Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn 
trả lời

10. Điều 14 trong Nghị định 06 yêu 
cầu cơ sở nuôi, trồng phù hợp 
với đặc tính sinh trưởng của 
loài được nuôi, trồng; đảm bảo 
an toàn cho người và vật nuôi, 
trồng, vệ sinh môi trường, phòng 
ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, cụ thể 
hóa chính xác các tiêu chuẩn và 
điều kiện này còn chưa rõ ràng

1  2  3  4  5   

11. Nhiều chủ cơ sở/trang trại kinh 
doanh và nuôi ĐVHD quy mô nhỏ 
gặp nhiều khó khăn trong việc 
đăng kí và hoàn thành thủ tục hồ 
sơ giấy tờ có liên quan

1  2  3  4  5   

12. Nhiều trang trại lớn sau COVID 
đã gặp nhiều khó khăn bị phá 
sản và có nhu cầu gia nộp lại cho 
Kiểm lâm nhưng Kiểm Lâm không 
có đủ cơ sở, năng lực và điều kiện 
để tiếp nhận

1  2  3  4  5   

13. Nhiều hộ gia đình đã thay đổi 
nhận thức và giao nộp lại các cá 
thể ĐVHD quý hiếm cho Kiểm 
lâm nhưng Kiểm lâm không có đủ 
cơ sở và điều kiện để tiếp nhận

1  2  3  4  5   

14. Theo dõi và phát hiện các hoạt 
động thương mại ĐVHD trái phép 
không dễ dàng

1  2  3  4  5   

15. Thông tư 29 về Quy định xử lý 
động vật rừng là tang vật, vật 
chứng; động vật rừng do tổ chức, 
cá nhân tự nguyện giao nộp nhà 
nước khó thực hiện trong thực tế 
với thủ tục rườm rà và thời gian 
xử lí chậm

1  2  3  4  5   

16. Quy trình thủ tục cấp mã số đăng 
kí gặp nhiều khó khăn 1  2  3  4  5   

17. Thị trường xuất khẩu của ĐVHD 
phụ thuộc chủ yếu vào thị trường 
Trung Quốc do vậy các chính 
sách đóng cửa nghiêm cấm buôn 
bán thương mại và sử dụng 
ĐVHD của Trung Quốc đã gây 
khó khăn cho thị trường Việt Nam

1  2  3  4  5   
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Theo quý vị, thách thức cho công 
tác quản lí và bảo tồn ĐVHD bao 
gồm:

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 
đồng ý 
và nửa 
đồng ý

Đồng ý Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn 
trả lời

18. Sự phối hợp giữa văn phòng 
CITES với chi cục kiểm lâm trong 
vấn đề thực thi các chính sách 
triển khai còn chưa kịp thời và 
hiệu quả

1  2  3  4  5   

19. Số lượng, chất lượng và nguồn 
lực hỗ trợ các trung tâm cứu hộ 
còn hạn chế

1  2  3  4  5   

20. Sự khác biệt trong cách tiếp cận 
thế nào là bảo tồn giữa cơ quan 
nhà nước và các tổ chức bảo tồn 
(cứu hộ và giữ trong trung tâm 
cứu hộ hay thả động vật vào tự 
nhiên)

1  2  3  4  5   

21. Các thách thức khác, xin làm rõ 1  2  3  4  5   

22. Việc nghiêm cấm mua bán, nuôi 
động vật hoang dã rất khó khăn 
vì đây là nguồn thu chính của địa 
phương và của hộ gia đình

1  2  3  4  5   

Trong các thách thức trên theo quý vị đâu là 3 cơ hội quan trọng nhất (Chỉ cần điền số thứ tự 
của cơ hội ví dụ: 1,2,4; 2,8,11):  
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Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 
đồng ý 
và nửa 
đồng ý

Đồng 
ý

Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn 
trả lời

1. COVID không có ảnh hưởng nào tới 
tất cả các chủ cơ sở/trang trại nuôi 
ĐVHD

1  2  3  4  5   

2. COVID không ảnh hưởng tới các hộ 
săn bắt 1  2  3  4  5   

3. COVID đã ảnh hưởng lớn tới đầu ra của 
các trang trại nuôi ĐVHD quy mô lớn 
với mục đích thương mại xuất khẩu

1  2  3  4  5   

4. COVID không ảnh hưởng tới các chủ 
trang trại quy mô nhỏ hộ gia đình 
hướng tới thị trường nội địa

1  2  3  4  5   

5. Nhiều trang trại nuôi ĐVHD lớn sau 
COVID đã gặp nhiều khó khăn bị phá 
sản và có nhu cầu giao nộp lại cho Kiểm 
lâm nhưng Kiểm Lâm không có đủ cơ 
sở, năng lực và điều kiện để tiếp nhận

1  2  3  4  5   

6. Số lượng trang trại nuôi ĐVHD đã 
giảm mạnh sau khi có COVID 1  2  3  4  5   

7. Đóng góp kinh tế từ các hoạt động 
nuôi và thương mại ĐVHD giảm 1  2  3  4  5   

8. COVID có ảnh hưởng nặng nề đối 
với phụ nữ tham gia chuỗi săn bán, 
mua bán và sử dụng động vật hoang 
dã (làm rõ ảnh hưởng là gì: thu thập, 
nguồn thức ăn, tiếp cận với các dịch 
vụ xã hội)

1  2  3  4  5   

9. Các ảnh hưởng khác của COVID, xin 
làm rõ 1  2  3  4  5   

2.4 Tác động của COVID 

Xin Ông/bà cho biết, COVID đã có tác động thế nào đối với công tác quản lí và bảo tồn ĐVHD. 
Xin cho điểm về sự đồng tình của quý vị về mức độ chính xác của từng nhận định, trong đó 1 
là quý vị rất không đồng tình cho tới 5 là quý vị rất đồng tình.
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2.5 Các giải pháp quản lí và bảo tồn động vật hoang dã

Theo Ông/bà cho biết, các giải pháp để có thể thực hiện công tác quản lí và bảo tồn ĐVHD là 
gì? Xin cho điểm về sự đồng tình của quý vị về mức độ phù hợp của từng giải pháp, trong đó 1 
là quý vị rất không đồng tình cho tới 5 là quý vị rất đồng tình.

Các giải pháp đề xuất nâng cao hiệu 
quả quản lí và bảo tồn ĐVHD

Rất 
không 
đồng ý 

Không 
đồng ý

Nửa 
không 

đồng ý và 
nửa đồng 

ý

Đồng ý Rất 
đồng ý

Không 
thể/ 

không 
muốn 
trả lời

1. Đóng cửa và cấm các hoạt động 
nuôi ĐVHD, kể cả quy mô trang 
trại

1  2  3  4  5   

2. Chuyển đổi nghề nghiệp và có các 
chế tài cứng rắn hơn đối với các hộ 
săn bắt

1  2  3  4  5   

3. Để trang trại phát triển tự do và 
chịu sự điều chỉnh của thị trường 
trong và ngoài nước

1  2  3  4  5   

4. Bổ sung quy định rõ ràng về tiêu 
chuẩn môi trường, thú y và đảm 
bảo an toàn cho con người 

1  2  3  4  5   

5. Tiến hành nghiên cứu về các tiêu 
chuẩn an toàn về môi trường, thú 
y, và đảm bảo an toàn cho con 
người

1  2  3  4  5   

6. Các kiến nghị, đề xuất khác? xin 
làm rõ 1  2  3  4  5   

Các ý kiến, đóng góp, đề xuất khác của Quý vị.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý vị!!!



3 Họp nhóm chuyên sâu với người dân

3.1 Nguyên tắc tiến hành 

Tại mỗi thôn sẽ tiến hành họp nhóm đối với 
3 nhóm sau đây:
• Nhóm nam 
• Nhóm nữ 

Mỗi nhóm sẽ có khoảng từ 5-10 người với 
các tiêu chí sau:
• 30% là hộ giàu, 30% là hộ nghèo, 30% là 

hộ trung bình
• 30% người trẻ tuổi, 30% là trung niên, 

30% là người lớn tuổi. 
• Đại diện các nhóm dân tộc
• Hộ có sinh kế gắn với rừng 

3.2 Các bước tiến hành

3.2.1.Giới thiệu

Người điều hành bắt đầu cuộc họp và cảm 
ơn người tham gia đã tham dự.

Giới thiệu tóm tắt về dự án, thành phần đoàn 
đến làm việc cũng như mục đích và nội dung 
của buổi họp nhóm. Giải thích rằng buổi 
họp nhóm được diễn ra một cách tự nguyện 
và thoải mái trên cơ sở đồng ý của người 
tham gia.

Giải thích kỹ càng về nội dung của cuộc họp 
nhóm, các bước tiến hành và mất thời gian 
khoảng bao lâu. Khuyến khích người tham 
gia đặt câu hỏi

3.2.2.Tìm hiểu lịch sử thôn bản

Bước này có các mục tiêu sau: i) giúp hiểu 
rõ lịch sử của thôn bản; ii) nắm được thông 
tin về các sự kiện chính trong thôn bản, 
các chương trình dự án trong đó có các nội 
dung liên quan đến nghề rừng; iii) tác động 
của việc bảo vệ rừng, bảo vệ ĐVHD và các 
chương trình lên đời sống kinh tế xã hội và 
môi trường trong bản. Sau khi thực hiện 
xong bước lịch sử thôn bản, từ những thông 
tin thu thập được chúng ta sẽ đi sâu thêm để 

tìm hiểu sự thay đổi của các sự kiện về môi 
trường, sinh kế và xã hội chính của thôn bản.

Lưu ý: có thể người tham gia không nhớ chính 
xác thời điểm của từng sự kiện, ví dụ như việc 
giao rừng cho cộng đồng quản lý xuất hiện từ 
khi nào, có liên quan gì đến hoạt động bảo tồn 
tài nguyên rừng, đặc biệt là động vật hoang 
dã. Trong trường hợp này, nên gợi ý bằng cách 
nhắc lại một sự kiện lớn (ví dụ, một trận hạn 
hạn lớn hoặc cháy rừng) và hỏi tiếp là việc giao 
rừng, ngăn chặn săn bắt ĐVHD này có tác 
động đến bà con thế nào. 

Các câu hỏi chính được sử dụng trong bước 
này gồm:
• Thôn/bản của mình được thành lập từ 

bao giờ?
• Từ đó tới giờ, thôn/bản mình có những sự 

kiện/dấu mốc nào đáng ghi nhớ và có tác 
động lớn đến đời sống của dân bản? (Các 
sự kiện có thể là các dấu mốc chính sách, 
thiên tai như hạn hán, bão lụt?) 

• Từ trước tới giờ thôn/bản đã có những 
chương trình gì hỗ trợ? Có chương trình 
nào hỗ trợ về bảo vệ và phát triển rừng, 
bảo tồn động vật hoang dã không? (lưu ý: 
nếu hỏi trực tiếp là có bảo vệ ĐVHD hay 
không, người dân có thể không nắm rõ 
nên sẽ sử dụng các câu hỏi gợi mở để có 
được thông tin)

• Thời kì nào là thời kì khó khăn (nghèo đói 
v.v.) nhất của bản? Tại sao?

• Thời kì/giai đoạn nào là thời kì sung túc 
(bán được nông sản v.v) nhất của bản? 
Tại sao?

• Thời kì nào rừng trong thôn bản tốt nhất? 
Tại sao?

• Thời kì nào rừng trong thôn bản xấu đi 
nhiều nhất? Tại sao?

• Số lượng động vật hoang dã được săn 
bắn, sử dụng và nuôi nhốt trong bản/thôn 
qua thời gian thay đổi ra sao? Yếu tố và 
nhân tố nào đã dẫn đến sự thay đổi này 
và tác động của sự thay đổi này là gì?

• Từ khi có các chương trình bảo vệ rừng, 
bảo vệ ĐVHD thì cuộc sống của người dân 
trong thôn bản đã thay đổi như thế nào?
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• Từ khi có COVID, ảnh hưởng tới làng 
bản thế nào? COVID cũng ảnh hưởng tới 
việc mua bán, tiêu thụ, sử dụng và săn 
bắn ĐVHD như thế nào? Các tác động 
của sự thay đổi này đối với phụ nữ, năm 
giới và người trẻ tuổi và có sự khác biệt 
nào giữa các nhóm dân tộc không?

Sau khi thực hiện xong bước sơ đồ thôn 
bản, từ những sự kiện chính của thôn bản, 
chúng ta sẽ làm một bước sâu hơn để so 
sánh tình hình trước khi có COVID và thời 
điểm hiện tại với ví dụ bảng dưới đây:

Như ở bước trên, cần xác định từ bước lịch 
sử thôn bản xem đâu là thời điểm bị ảnh 
hưởng bởi Covid (2019 trong trường hợp 
này). Sau đó chọn ra các vấn đề chính (ngô, 
đường sá, bảo vệ rừng, thu hoạch lâm sản, 
khai thác động vật hoang dã, bảo vệ động 
vật hoang dã…) và tìm hiểu sự khác biệt 
giữa phụ nữ và nam giới liên quan tới các 
vấn đề này.

3.2.3.Phân loại kinh tế hộ

Cắt 5-10 miếng bìa nhỏ ( theo số lượng 
người tham gia) rồi ghi tên 12 người tham 
gia vào 12 miếng bìa đó. Trên tờ giấy A0 kẻ 
ra 3 cột, mỗi cột ghi tiêu đề là: Hộ nghèo, Hộ 
trung bình, Hộ khá. Người tham dự sẽ bàn 
luận với nhau để xếp các hộ vào từng cột. 

Sau khi nhóm đã tự phân loại thì sẽ hỏi tại 
sao họ lại xếp các hộ trên vào dạng nghèo, 
trung bình hay khá? Nhóm nghiên cứu cần 
tìm hiểu họ sử dụng tiêu chí nào để phân loại.  
Ví dụ: họ có thể cho rằng việc nhà có phương 
tiện giao thông, hoặc đất canh tác là tiêu 
chí phân biệt hộ nghèo, trung bình và khá. 
Những tiêu chí này có thể khác với tiêu chí 
chuẩn nghèo đang được áp dụng, tuy nhiên, 
việc hiểu những tiêu chí này là quan trọng để 
nắm bắt được tình hình địa phương. Hoặc có 
thể hộ giàu là những hộ buôn bán động vật 
hoang dã, hộ nghèo là những hộ sẽ khai thác 
săn bắt ĐVHD..

Nam Nữ

Trước COVID Sau COVID Trước COVID Sau COVID

Ngô Chỉ làm cỏ Chỉ làm cỏ Trồng và thu hoạch Trồng và thu hoạch

Đường sá Chưa xây Chủ yếu nam xây - -

Bảo vệ rừng Không đi mấy Tháng đi tuần 2 lần - Chỉ đi bảo vệ rừng 
khi chồng vắng nhà

Khai thác, săn bắt 
động vật hoang dã

Không đi Có đi, do không có 
sinh kế khác

Không đi, không có 
liên quan

Tham gia cùng 
chồng

Thu hoạch lâm sản Chặt gỗ làm nhà, 
lấy mật ong

Không lấy gỗ nữa vì 
còn rất ít gỗ

Lấy măng, củi Vẫn lấy măng củi 
nhưng giờ ít đi 
nhiều

… … … … …

Tờ A0 sẽ có mẫu như sau (ví dụ):

Hộ khá Hộ trung bình Hộ nghèo

 • Nguyễn Văn A
 • Vi Văn B
 • Bùi Văn C
 • Lương Văn D

… ….
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Tiêu chí:

Cũng từ các tiêu chí này, sẽ hỏi sâu thêm 
người dân về tiêu chí xếp hạng nghèo, 
trung bình, khá. Chúng ta sẽ sử dụng 
Bảng 1 dưới đây

3.2.4.Quan điểm về ĐVHD, dịch bệnh 
COVID

• Tình hình săn bắn, mua bán, sử dụng 
và nuôi nhốt ĐVHD tại địa bàn ra sao?

• Điểm thuận lợi cho các hoạt động quản 
lý, săn bắn, mua bán, sử dụng và nuôi 
nhốt ĐVHD trên địa bàn là gì?

• Điểm khó khăn của các hoạt động quản 
lý săn bắn, mua bán, sử dụng và nuôi 
nhốt ĐVHD tại địa bàn là gì?

• Cơ hội cho các hoạt động quản lý, săn 
bắn, mua bán, sử dụng và nuôi nhốt 
ĐVHD tại địa bàn là gì?

• Rủi ro/ thách thức của các hoạt động 
quản lý, săn bắn, mua bán, sử dụng và 
nuôi nhốt ĐVHD tại địa bàn là gì?

• Từ trước tới nay, đã có dịch bệnh nào 
xảy ra đối với động vật hoang dã chưa? 
Nếu có, cụ thể là bệnh gì? Có ảnh 
hưởng đến sức khỏe người không? Đã 

giải quyết thế nào? Vai trò và sự phối hợp 
của Kiểm Lâm và Thú y?

• Hiện nay đang có những chính sách nào 
liên quan đến quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã? Thuận lợi và khó khăn nào khi 
thực hiện những chính sách này?

• Đã từng có chương trình dự án nào hỗ 
trợ công tác quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã trong địa bàn chưa? Nếu có, cụ 
thể dự án đó là gì?

• COVID đã có ảnh hưởng tới việc quản lí, 
săn bắn, mua bán, sử dụng và nuôi nhốt 
ĐVHD tại địa bàn như thế nào?

• Trong thôn có khoảng bao nhiêu hộ tham 
gia vào việc buôn bán động vật hoang dã 
này? Họ là ai? Đóng góp của việc săn bắn, 
buôn bán và nuôi nhốt động vật hoang dã 
vào thu nhập và đời sống của bà con như 
thế nào?

• Vai trò của phụ nữ nói chung và phụ nữ 
người dân tộc thiểu số nói riêng trong việc 
buôn bán động vật hoang dã thế nào?

• Làm sao để người dân tích cực tham gia 
hơn vào các hoạt động quản lý động vật 
hoang dã?

• Trong bối cảnh COVID, các hoạt động 
quản lý động vật hoang dã có tác động 
tích cực hay tiêu cực gì không?

Bảng 1. Tiêu chí giàu nghèo

Nghèo Trung bình (đủ sống) Giàu

Thu nhập Thu nhập dưới 400000 
VND/tháng

Trên 400000 VND/tháng 1 triệu đồng/tháng trở lên
Trong hộ có người làm 
cán bộ

Thường xuyên vào 
rừng

Vào rừng nhiều Ít Không vào khai thác

Nuôi buôn bán 
ĐVHD

Không có Có nhưng không nhiều (1-2 
cá thể)

Nhiều, nuôi làm cảnh

Tiếp cận dịch vụ cơ 
bản

Không có điện dùng
Dùng nước lấy từ sông 
suối

Có điện sử dụng
Dùng nước giếng khoan

Có máy xử lý nước

Tài sản Nhà tranh
Không có trâu bò
Không có đất ruộng, 
chỉ có chưa đến 3 mảnh 
nương

Nhà sàn
Có 1 -2 trâu bò
Có 1 mảnh ruộng, hơn 3 
mảnh nương

Nhà ngói trở lên
Có 5-6 trâu bò trở lên
Có nhiều ruộng, nương

Giáo dục Không ai được đi học Có người học hết cấp 2 Có người học hết cấp 3

….. …. …. ……

Lưu ý: chú ý bảng tiêu chí giàu nghèo này phải được xây dựng dựa vào ý kiến của người dân, người dân tại mỗi bản sẽ tự định nghĩa 
xem đâu là tiêu chí họ coi là nghèo, đủ sống hay khá giả.
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3.2.5.Tác động của COVID

• Khi COVID xảy ra đã có tác động nào tới đời 
sống của người dân?

• Khi COVID xảy ra, diện tích và chất lượng 
rừng như thế nào?

• Khi COVID xảy ra, tác động đến các hoạt 
động quản lý và bảo vệ động vật hoang dã 
như thế nào?

• COVID có ảnh hưởng tới các cơ sở hay 
trang trại nuôi động vật hoang dã nói riêng 
và công tác quản lí bảo tồn và quản lí động 
vật hoang dã nói chung không? Nếu có xin 
giải thích rõ ảnh hưởng thế nào. Nếu không, 
xin giải thích vì sao?

• Covid có ảnh hưởng đến những hộ săn bắt 
động vật hoang dã không? Nếu có xin giải 
thích rõ ảnh hưởng thế nào. Nếu không, xin 
giải thích vì sao?

• Khi COVID xảy ra, ảnh hưởng tới phụ nữ, trẻ 
em như thế nào?

• Các chương trình của nhà nước hỗ trợ 
phụ nữ và trẻ em trong giai đoạn COVID 
ra sao

• Vai trò của thu nhập từ nuôi, khai thác, 
mua bán trong trong giai đoạn COVID? 
(e.g. ví dụ, trong khi nguồn thu khác bị 
mất đi do giai đoạn COVID, nguồn thu 
từ ĐVHD trở nên là nguồn thu chính)

3.2.6. Các giải pháp và đề xuất trong 
tương lai  

• Để có thể thực hiện hiệu quả chính sách 
bảo tồn và quản lí động vật hoang dã, 
theo bà con cần phải làm gì?

• Chính sách bảo tồn và quản lí động vật 
hoang dã cần sửa đổi thế nào?

• Để hỗ trợ và giải quyết các vấn đề đặc 
biệt là tác động và ảnh hưởng đối với 
phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số cần 
làm gì

Tác động của COVID (e.g. thu nhập, xã hội, others) Kết quả thu được

 Thu nhập  

 An sinh xã hội  

 Bảo vệ ĐVHD  

 Khai thác ĐVHD  

Nuôi ĐVHD

Nghề rừng

 Phụ nữ và nhóm yếu thế  



4 Phiếu phỏng vấn người cung cấp 
thông tin chính  

4.1 Thông tin cơ bản
1. Tên: 
2. Tuổi:
3. Giới tính
4. Nghề nghiệp 
5. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 

quản lí, bảo tồn, mua bán, nuôi nhốt 
ĐVHD:

6. Số năm đã buôn bán thu mua các loài 
động vật hoang dã ở địa phương (các 
bên thu mua):

7. Số năm thôn bản, địa phương đã có các 
hoạt động mua bán động vật hoang dã)

4.2 Thực trạng quản lí và bảo tồn 
động vật hoang dã (câu hỏi áp 
dụng với cơ quan nhà nước)

8. Hiện có bao nhiêu người trong cơ quan 
của anh chị đang trực tiếp tham gia vào 
việc quản lí và bảo tồn động vật hoang 
dã? Chuyên môn của họ là gì?

9. Liên quan đến công tác quản lí và bảo 
tồn động vật hoang dã, các anh/chị 
thường phối hợp với cơ quan/đối tác/cá 
nhân nào?

10. Trong địa bàn/phạm vi anh/chị quản lí, 
hiện đang có bao nhiêu trang trại? bao 
nhiêu người săn bắt ĐVHD?

11. Đóng góp kinh tế của các trang trại 
này vào GDP của tỉnh, huyện, xã là bao 
nhiêu %?

12. Đóng góp vào tổng thu nhập của gia 
đình và người dân? (chi tiết cho hộ chăn 
nuôi, hộ săn bắt, hộ thu mua bán, sử 
dụng như nhà hàng)

13. Số lượng trang trại (cơ sở nuôi/hộ gia đình) 
tăng hay giảm trong 5 năm trở lại đây? 
Điều gì lí giải cho sự tăng giảm này?

14. Các cơ sở/trang trại/ hộ gia đình thường 
nuôi những loài động vật hoang dã nào? 
Tại sao?

15. Loài động vật nào đem lại hiệu quả kinh 
tế nhất?

16. Ai là người bán con giống?
17. Ai là người mua?
18. Công tác bảo tồn và quản lí động vật 

hoang dã tại địa bàn có thuận lợi gì?
19. Công tác bảo tồn và quản lí động vật 

hoang dã tại địa bàn có thách thức nào?
20. Từ trước tới nay, đã có dịch bệnh nào xảy 

ra đối với động vật hoang dã chưa? 
21. Nếu có, cụ thể là bệnh gì? Có ảnh hưởng 

đến sức khỏe người không? Đã giải 
quyết thế nào? Vai trò và sự phối hợp 
của Kiểm Lâm và Thú y?

22. Hiện nay đang có những chính sách nào 
liên quan đến quản lí và bảo tồn động 
vật hoang dã? Quý vị có gặp thuận lợi và 
khó khăn nào khi thực hiện những chính 
sách này?

23. Đã từng có chương trình dự án nào hỗ 
trợ công tác quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã trong địa bàn này chưa? Nếu 
có, cụ thể dự án đó là gì?

24. COVID có ảnh hưởng gì đến tình hình 
buôn bán động vật hoang dã ko?

25. Có khoảng bao nhiêu hộ tham gia vào 
việc buôn bán động vật hoang dã này?

26. Vai trò của phụ nữ nói chung và phụ nữ 
người dân tộc thiểu số nói riêng trong việc 
buôn bán động vật hoang dã thế nào? Họ 
tham gia ra sao, hưởng lợi thế nào?

Ngày phỏng vấn:  ........................................................................................................................................
Người phỏng vấn: .......................................................................................................................................
Thời gian phỏng vấn:  ................................................................................................................................
Địa điểm phỏng vấn:  .................................................................................................................................
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4.3 Tác động của COVID 

27. COVID có ảnh hưởng tới các cơ sở hay 
trang trại nuôi động vật hoang dã nói 
riêng và công tác quản lí bảo tồn và 
quản lí động vật hoang dã nói chung 
không? Nếu có xin giải thích rõ ảnh 
hưởng thế nào. Nếu không, xin giải thích 
vì sao?

28. Covid có ảnh hưởng đến những hộ săn 
bắt động vật hoang dã không? Nếu có 
xin giải thích rõ ảnh hưởng thế nào. Nếu 
không, xin giải thích vì sao?

29. Nếu bị ảnh hưởng thì chính quyền địa 
phương và cơ quan kiểm lâm có các 
chính sách hỗ trợ các cơ sở/trang trại 
này như thế nào? Đối với hộ săn bắt thì 
thế nào?

30. Người dân đã giải quyết khó khăn này 
thế nào? 

31. Tác động của COVID đối với phụ nữ và 
nam giới như thế nào? tác động của của 
COVID đối với họ và việc tham gia vào 
buôn bán động vật hoang dã?

32. Khi COVID xảy ra, họ (nam, nữ, nam và 
nữ dân tộc thiểu số) đã giải quyết vấn đề 
này như thế nào

4.4 Đề xuất 

33. Để có thể thực hiện hiệu quả chính sách 
bảo tồn và quản lí động vật hoang dã, 
theo anh/chị cần phải làm gì?

34. Chính sách bảo tồn và quản lí động vật 
hoang dã cần sửa đổi thế nào?

35. Để hỗ trợ và giải quyết các vấn đề đặc 
biệt là tác động và ảnh hưởng đối với 
phụ nữ và phụ nữ dân tộc thiểu số cần 
làm gì?



5.1 Thông tin cơ bản về hộ gia đình

1. Quan hệ của người được phỏng vấn với chủ hộ: ……………….
2. Giới tính: ………… ( 1 Nam, 2 Nữ) 
3. Tuổi: …………
4. Dân tộc: ……………
5. Gia đình anh/chị có bao nhiêu thành viên?

5 Phiếu hỏi hộ dân

STT Tên thành 
viên 

Quan hệ với 
chủ hộ 

Giới 
tính 

Năm 
sinh 

Đã học đến lớp 
mấy? 
1=Đại học
2=THPT 12/12
3=THCS
4=TH 
5=Biết chữ

Làm nghề gì? 
1=nông dân
2=học sinh/sinh viên
3=kinh doanh/ buôn 
bán
4=lao động có lương ổn 
định
5= khác (chỉ rõ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mã số hộ:  ......................................................................................................................................................
Ngày phỏng vấn:  .......................................................Thời gian bắt đầu phỏng vấn:  .........................
Người phỏng vấn: .......................................................................................................................................
Tỉnh:  ..............................................................................................................................................................
Huyện: …………… Xã: ....................................................................................................................................
Thôn: ..............................................................................................................................................................
Tên chủ hộ:  ..................................................................................................................................................
Tên người được phỏng vấn:  .....................................................................................................................
Số điện thoại:………………  Khoảng cách từ hộ tới trung tâm bản tính theo kilomet:  ....................
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6. Chủ hộ có sinh ra ở đây không hay từ nơi khác chuyển đến: 
 Có, sinh ra ở đây
 Không, chuyển đến từ: …………………………………vào năm…………………………………

7. Gia đình sống tại thôn bao lâu (năm)? .................................
8. Gia đình tách hộ/có hộ khẩu từ năm nào? ....................................
9. Tình trạng hôn nhân của chủ hộ: 

 Đã kết hôn;      Chưa kết hôn;      Góa;      Ly dị;      Khác: ………….
10. Hộ có phải là hộ nghèo theo tiêu chuẩn của nhà nước không? (có nằm trong danh sách hộ 

nghèo của xã không)   

 Hộ nghèo                               Hộ cận nghèo                             Không phải hộ nghèo
11. Hộ gia đình có nhận được chương trình hỗ trợ nào của nhà nước hay không? Cụ thể hơn, 

từ ngày có COVID anh chị đã nhận được những chương trình hỗ trợ nào?

  Có, liệt kê các chương trình:  ................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................
  Không, giải thích lý do: ..........................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................

5.2 Buôn bán ĐVHD 

12. Anh chị có bao giờ mua bán các sản phẩm động vật hoang dã không? 
 Có      Không 

Nếu mua thì mục đích để làm gì (ăn, làm cảnh, đem đi tặng)? tần suất, chi phí? Trước và sau 
khi có COVID có khác nhau không?

Trước COVID Sau COVID

Mục đích mua bán  • Ăn    
 • Làm cảnh
 • Quà tặng
 • Mua bán
 • Làm thuốc
 • Khác

 • Ăn    
 • Làm cảnh
 • Quà tặng
 • Mua bán
 • Làm thuốc
 • Khác

Tần suất:   • Hàng tuần 
 • Hàng tháng
 • Theo mùa (chính xác là khi nào ?)
 • Khác

 • Hàng tuần 
 • Hàng tháng
 • Theo mùa (chính xác là khi nào ?)
 • Khác

Chi phí (VND)
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13. Anh chị thường mua ở đâu? bán ở đâu? mua bán theo phương thức nào? Trước và sau 
COVID có khác gì nhau ko?

Trước COVID Sau COVID

Mua ở đâu  • Trong thôn
 • Ngoài thôn, trong xã 
 • Ngoài xã, trong huyện;
 • Trong tỉnh 
 • Ngoài tỉnh
 • Khác (xin làm rõ)

 • Trong thôn
 • Ngoài thôn, trong xã 
 • Ngoài xã, trong huyện;
 • Trong tỉnh 
 • Ngoài tỉnh
 • Khác (xin làm rõ)

Bán ở đâu  • Trong thôn
 • Ngoài thôn, trong xã 
 • Ngoài xã, trong huyện;
 • Trong tỉnh 
 • Ngoài tỉnh
 • Khác (xin làm rõ)

 • Trong thôn
 • Ngoài thôn, trong xã 
 • Ngoài xã, trong huyện;
 • Trong tỉnh 
 • Ngoài tỉnh
 • Khác (xin làm rõ)

Phương thức mua bán  • Bán trực tiếp người tiêu dùng
 • Bán cho thương lái
 • Bán cho nhà hàng
 • Khác (xin làm rõ)

 • Bán trực tiếp người tiêu dùng
 • Bán cho thương lái
 • Bán cho nhà hàng
 • Khác (xin làm rõ)

Liệt kê các vai trò của các 
bên

Trước COVID Sau COVID

Vai trò của phụ nữ  (ví dụ: sơ 
chế, chế biến, buôn bán...)

Vai trò của đàn ông

14. Vai trò của phụ nữ và đàn ông trong việc mua bán sử dụng này? có thay đổi gì trước và 
sau COVID ko?

5.3 Nuôi ĐVHD (sóc, chim rừng, thú nhỏ, thú lớn, nai, lợn rừng …)

15. Anh chị có nuôi ĐVHD không?  

 Có (Nếu có hỏi tiếp câu 18, nếu không bỏ qua)
 Không

16. Anh/chị bắt đầu nuôi ĐVHD từ khi nào (tháng/năm)?
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17. Có bao nhiêu thành viên trong gia đình đang cùng tham gia nuôi và buôn bán ĐVHD 
trước và sau COVID? 

Trước COVID Sau COVID

Nam Nữ Nam Nữ

Tổng số lượng 
thành viên tham 
gia

Vai trò chính trong 
việc chăm sóc 
buôn bán ĐVHD

Trước COVID Sau COVID

Tổng số loài nuôi

Tổng số lượng cá thể (Liệt kê chi 
tiết từng loài)

Tổng số lượng con đực (Liệt kê 
theo từng loài)

Tổng số lượng con cái (Liệt kê 
theo từng loài)

Loài không nuôi nữa Anh/chị không còn 
nuôi nữa từ khi nào?

Lí do tại sao anh chị ko nuôi nữa?

18. Số lượng vật nuôi trước và sau COVID 

19. Anh chị có đăng ký gây nuôi của cơ sở với cơ quan Kiểm lâm không? (đánh dấu x vào ô 
thích hợp):

 Có đăng ký 

 Không đăng ký 
Nếu có đăng kí, anh/chị đã đăng ký vào năm nào?(tháng/năm):
Nếu không đăng kí, xin anh chị cho biết lí do tại sao?
Anh chị sẽ đồng ý và sẵn sàng đăng kí trong trường hợp và điều kiện nào?

20. Có những loài nào trước đây anh/chị đã từng nuôi nhưng hiện tại không nuôi nữa?

 Có, nếu có xin làm rõ loài nào các anh/chị không nuôi nữa, liệt kê tối đa 3 lí do 
Không

 Không biết/Không trả lời



019Phương pháp nghiên cứu tác động của đại dịch Covid-19 đến  chính sách, 
sinh kế và các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam

21.  Anh chị có biết về các hướng dẫn về tiêu chuẩn/kích thước chuồng trại bảo đảm an toàn 
nuôi ĐVHD không? 

 Có, nếu có xin anh/chị chia sẻ các tiêu chuẩn đó là gì? Anh chị biết về các tiêu chuẩn 
hướng dẫn đó từ đâu? 
Tự tìm hiểu

 Được cơ quan chức năng và kiểm lâm hướng dẫn

 Tham khảo bạn bè và những người nuôi trước

 Tham gia tập huấn

 Khác, xin làm rõ

 Không, xin anh chị cho biết lí do?

 Không biết/Không trả lời

22. Nếu không biết các hướng dẫn về tiêu chuẩn và kích thước chuồng trại thì có dự định hay 
nhu cầu tìm hiểu trong tương lai không?

 Có  Không

23. Anh chị có biết và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thú y và đảm bảo an 
toàn cho người trong nuôi ĐVHD không cho người nuôi/tiếp xúc?

 Có, nếu có, các biện pháp đó là gì?

 Không, tại sao?

24. Anh/chị có được hướng dẫn về cách thức nuôi/chăm sóc ĐVHD phù hợp với đặc điểm, tập 
tính của các loài khác nhau?

 Có, nếu có ai hướng dẫn?   

 Không, tại sao?

 Không biết/Không trả ời

25. Anh chị mua con giống ở đâu? 

 Trong thôn

 Ngoài thôn

 Ngoài xã

 Ngoài huyện, tỉnh 

 Khác (chỉ rõ)

26. Anh chị mua con giống từ ai?

 Người săn bắt

 Thương lái

 Trung tâm giống

 Người dân

 Khác (chỉ rõ)



020 Phạm Thu Thủy, Tăng Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Kiều Nương, Đặng Hải Phương, 
Dương Ngọc Phước và Lê Thị Thanh Thủy

27. Tại sao anh chị biết mua giống từ nơi đó và người đó?

 Được tư vấn

 Tự tìm hiểu 

 Người quen

 Khác (Xin làm rõ)

28. Con giống này có nguồn gốc hồ sơ rõ ràng không?

Loài Có hồ sơ, nguồn gốc rõ ràng Không có hồ sơ/nguồn gốc rõ ràng

29. Mục đích nuôi chính của từng loài đang nuôi trong trang trại của anh chị?

 Ăn

 Làm cảnh

 Quà tặng

 Mua bán 

 Làm thuốc

 Khác
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30. Theo anh/chị, các bệnh (nếu có) trên ĐVHD có thể có ảnh hưởng hoặc lây cho các loài vật 
nuôi khác hay không?

 Có (xin giải thích rõ)

 Không, Tại sao?

 Không biết/Không trả lời

31. Theo anh/chị, các bệnh (nếu có) trên ĐVHD có thể có ảnh hưởng hoặc lây sang người hay 
không?

 Có (xin giải thích rõ)

 Không, xin giải thích tại sao 

 Không biết/Không trả lời

5.4 Săn bắt ĐVHD
32. Anh chị có săn bắt ĐVHD (động vật rừng) không? 

 Có

 Không 

33. Nếu có săn bắt động vật rừng, gồm những loại gì?

 Các loài động vật dưới nước, lưỡng cư như cá, ếch, nhái… 

 Các loài động vật bò sát như trăn, rắn…

 Các loài chim, gà rừng…

 Các loài thú nhỏ như chuột, dúi, nhím, sóc…

 Các loài thú như lợn rừng, mang, nai…

 Khác, xin làm rõ

Loài

Mục đích chính

Nếu 
bán thì 
anh/chị 
bán cho 

ai?

Anh chị có 
biết người 
mua cuối 
cùng là ai 
không? 

Nếu có, xin 
giải thích 

rõ

Bán 
thịt

Bán 
giống Ăn

Giải trí cho 
bản thân – 
làm cảnh

Làm thuốc
Quà 
tặng Khác

Nai

Dúi

Chim rừng

Sóc

Lợn rừng

Gà

Khác
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34. Anh/chị săn bắt động vật rừng để:

STT Tên 
loài/Tên 
khoa 
học

Tại sao 
anh chị lại 
săn bắt 
loài này
( 1.ăn, 
2.làm 
cảnh- giải 
trí, 3. quà 
tặng, 
4. bán lấy 
tiền… 
5. Làm 
thuốc  
6. Khác)

Có khó 
khăn hay 
cản trở 
gì khi 
săn bắt/ 
nuôi giữ 
loài này 
không?

Có khó khăn 
hay cản trở 
gì khi buôn 
bán hoặc 
chuyển giao 
loài này 
không?

Số lượng 
loài này 
có tăng 
trong  
5 năm trở 
lại không 
? Nếu 
tăng thì vì 
sao?

Số 
lượng 
loài này 
có giảm  
trong 
5 năm 
trở lại 
không 
? Nếu 
giảm vì 
sao?

Khi COVID 
xảy ra, 
có ảnh 
hưởng tới 
việc săn 
bắt hoặc 
buôn bán 
này không 
? Nếu có 
thì ảnh 
hưởng thế 
nào? Nếu 
không thì 
vì sao?

Khi/Nếu 
gặp khó 
khăn trong 
giai đoạn 
COVID, 
anh chị đã 
giải quyết 
thế nào? 
Định hướng 
trong tương 
lai là thế 
nào?

1 Nai

2 Sóc

3 Dúi

4 Chim 
rừng

5 Lợn 
rừng

6

7
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5.5 Thu nhập từ rừng và ngoài rừng trước và sau khi có COVID (đơn vị ngàn 
đồng/năm)

35. Thu nhập từ các sản phẩm khai thác từ rừng

Trước COVID Sau COVID

Phân loại 
sản phẩm

Thu được từ đâu: 
1 =Trong Rừng;
2 =Ngoài rừng 

(trong vườn, mua 
lại)

Đơn 
vị 

tính

Số lượng 
thu được

Số 
lượng 
bán 
được

Tổng 
thu

Chi 
phí

Số lượng 
thu được

Số 
lượng 
bán 
được

Tổng 
thu

Chi 
phí

1. Gỗ

2. Tre nứa

3. Mây

4. Củi

5. Thức 
ăn chăn 
nuôi

6. Cây dây 
leo

7. Cây làm 
thuốc

8. Động 
vật làm 
thuốc

9. Rễ cây

10. Cây 
giống

11. Hạt 
giống

12. Mật ong

13. Ươi

14. Săn bắt 
ĐVHD

15. Khác
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36. Thu nhập của gia đình trước và sau COVID

STT Các khoản thu
Chi tiết hàng năm (đồng)

Trước COVID Sau COVID

1 Bảo vệ rừng (nếu có)

2 Trồng trọt ( bao gồm cả lâm nghiệp)

3 Tiền gửi về của người nhà

4 Quà tặng từ gia đình hay bạn bè

6 Lương cố định (bao gồm lương hưu)

7 Săn bắt ĐVHD

8 Nuôi và bán ĐVHD

9 Chăn nuôi gia súc, gia cầm

10 Các chế độ chính sách ( hộ nghèo, hộ có 
công…) 

11 Làm thuê

12 Khác (ghi rõ)

37. Thu nhập của hộ gia đình anh/chị trước COVID (2019) có đủ đáp ứng các nhu cầu cần 
thiết?

 Có;       Tạm (gần đủ);       Không;       Không trả lời 
38. Thu nhập của hộ gia đình bạn TỪ cuối 2019 ĐẾN 2021 có đủ đáp ứng các nhu cầu cần 

thiết?

 Có;      Tạm (gần đủ);       Không;       Không trả lời

Nếu thu nhập của hộ bạn KHÔNG đáp ứng đủ nhu cầu, xin hãy nêu lý do? Nếu những lý
do này có liên quan tới COVID và ĐVHD thì hỏi sâu thêm. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

39. Khi bán ĐVHD và các dịch vụ/sản phẩm có liên quan, anh chị  phải đóng các loại phí, lệ 
phí/thuế nào? 

 Có, xin liệt kê và trả lời trong bảng dưới

 Không  

Tên chi phí Trả cho ai Mức chi trả
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5.6 Nhận thức về quy định và quản trị nuôi động vật hoang dã 
40. Anh/chị có biết hiện nay có các quy định nào liên quan đến việc nuôi và thương mại ĐVHD 

không?   

 Có, xin vui lòng liệt kê?   
 Không  

41. Anh/chị có biết hiện nay có các quy định pháp luật nào liên quan đến an toàn thú y về nuôi 
và thương mại ĐVHD nào không?

 Có, xin vui lòng liệt kê?   
 Không  

42. Anh/chị có biết hiện nay có các quy định pháp luật liên quan đến an toàn cho con người về 
nuôi và thương mại ĐVHD nào không?  

 Có, xin vui lòng liệt kê?   

 Không  

43. Khi cần thông tin về các vấn đề này, anh chị thường hỏi ai? Vì sao?

5.7 Sự tham gia vàò công tác bảo vệ rừng và động vật hoang dã

44. Bạn có tham gia vào quản lý bảo vệ rừng và ĐVHD không?

 Có, xin làm rõ là hoạt động bảo vệ rừng nào, xin chọn tất cả các phương án phù hợp? 

 Trồng rừng

 Bảo vệ động vật hoang dã

 Tham gia cuộc họp do cán bộ tổ chức để thông báo về việc triển khai các hoạt động

 Tham dự vào ngăn chặn các hành vi mua bán, săn bắn động thực vật hoang dã trái phép

 Tham gia vào tập huấn, hướng dẫn về BV và PTR

 Tham gia vào việc tuần tra bảo vệ rừng 

 Tham gia vào việc phòng chống cháy rừng

 Tham gia với cán bộ/kiểm lâm vào việc bảo vệ rừng hoặc phát hiện vi phạm lâm luật

 Bảo vệ rừng và ĐVHD theo quy mô hộ gia đình

 Bảo vệ rừng và ĐVHD theo quy mô nhóm hộ gia đình

 Bảo vệ rừng và ĐVHD theo quy mô cộng đồng

 Khác, xin làm rõ

 Không, xin giải thích tại sao? 
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5.8 Tác động covid và giải pháp

45. COVID xảy ra đã có ảnh hưởng thế nào tới gia đình anh chị?  
46. Để giải quyết hậu quả/tác động của COVID, anh/chị đã làm thế nào?

 Giảm chi tiêu
 Vay vốn
 Thay đổi sinh kế
 Vào rừng
 Khác (ghi rõ)

47. Từ khi có COVID xảy ra, COVID đã ảnh hưởng tới phụ nữ, trẻ em và nhóm người yếu thế 
(dân tộc thiểu số, người già, khuyết tật...) như thế nào? Và họ đã làm thế nào để đối mặt 
với khó khăn trong giai đoạn COVID

Nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
COVID

Chi tiết bị ảnh hưởng Giải pháp giải quyết các khó 
khăn

Phụ nữ

Đàn ông

Trẻ em

Người yếu thế dễ bị tổn thương

Người dân tộc

Khác

48. COVID có ảnh hưởng gì tới việc nuôi/kinh doanh/săn bắt ĐVHD/ săn bắt của anh chị 
không? 

 Có, xin lãm rõ
 Không, xin lí giải tại sao?

49. Để giải quyết các khó khăn và ảnh hưởng tới việc nuôi/kinh doanh/săn bắt ĐVHD, anh chị 
đã làm thế nào?

50. Dự định của anh chị trong tương lai trong 5 năm tới đây để phục hồi và giải quyết khó 
khăn trong giai đoạn Covid-19 là gì?
Các thông tin bổ sung của người phỏng vấn:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn các anh chị !!!





CIFOR-ICRAF
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với sự hiện diện của cây cối trên mọi cảnh quan, từ vùng đất khô tới vùng nhiệt đới, và cải thiện chất lượng môi trường và 
cuộc sống của các bên có liên quan. CIFOR và ICRAF là hai trung tâm thuộc Liên minh các tổ chức của CGIAR


