
B Á O  C Á O  K Ĩ  T H U Ậ T  2 7 7

Hiệu quả thực hiện chính sách và 
giải pháp quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã Nam trong bối cảnh COVID 
tại Việt Nam

Trịnh Thị Mai
Phạm Thu Thủy
Phạm Văn Thông
Cao Nhật Long
Trần Ngọc Mỹ Hoa
Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Thủy Anh
Tăng Thị Kim Hồng
Nguyễn Văn Thái
Russell J. Gray





Báo cáo kĩ thuật 277
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Nguyễn Thị Thủy Anh 
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4.2 Tăng cường giám sát buôn bán động vật hoang dã 14
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phát dịch bệnh trong tương lai 18
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Tóm tắt

Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều lo ngại giữa cộng đồng trong nước và quốc tế về sự tương tác giữa 
con người và động vật hoang dã; buôn bán động vật hoang dã không bền vững và bất hợp pháp; suy 
thoái hệ sinh thái; và sự cấp thiết trong việc thay đổi cách tiếp cận và hoàn thiện chính sách trong 
tương lai để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách bảo tồn. Trong khi các chính sách mới nhằm 
phục hồi sau COVID đang được phát triển, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia Việt Nam 
và quốc tế khuyến khích những đánh giá khoa học về hiệu quả của các chính sách, các dự án bảo tồn 
động vật hoang dã trong quá khứ và hiện tại cũng như tác động của COVID nhằm cung cấp thêm 
dữ liệu cho quá trình ra quyết định. Nghiên cứu này được đưa ra nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp 
thiết trên. 

Dựa trên kết quả rà soát tài liệu thứ cấp về thực trạng quản lí và bảo tồn động vật hoang dã, sử dụng 
các nghiên cứu điểm và thu thập ý kiến của các chuyên gia từ đối thoại chính sách quốc gia về quản 
lí và bảo tồn động vật hoang dã, báo cáo này phân tích tác động của COVID đối với công tác bảo tồn 
động vật hoang dã, cơ hội và thách thức để nâng cao hiệu quả của các chương trình bảo tồn trong hiện 
tại và tương lai, đồng thời đề xuất các giải pháp cho công tác bảo tồn sau đại dịch.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đại dịch COVID đã tạo ra nhiều tác động đa chiều đối với công tác 
bảo tồn động vật hoang dã trên toàn cầu và ở Việt Nam. Mặc dù có nhiều tác động tích cực đã được 
ghi nhận như cam kết chính trị của các nhà hoạch định chính sách trong việc tăng cường các chính 
sách bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ, các thỏa thuận song phương 
cung cấp các nguồn tài chính để giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ngày càng 
được chú trọng, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất 
hợp pháp vẫn còn diễn ra rộng rãi trên cả nước. Giám sát buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới 
ngày càng trở nên khó khăn và kinh phí cho công tác bảo tồn cũng bị cắt giảm đã gây nhiều trở ngại 
cho việc thực hiện hiệu quả các chính sách bảo tồn động vật hoang dã. Các nhà hoạch định chính sách 
cần cân nhắc tất cả các mối quan tâm của các bên liên quan khi đưa ra quyết định về quản lí và bảo tồn 
động vật hoang dã, xây dựng các chính sách liên ngành, xuyên biên giới và theo cách tiếp cận cảnh 
quan, giải quyết các nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng, nâng cao năng lực cho các bên 
có liên quan và đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn.
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1 Giới thiệu 

Buôn bán động vật hoang dã dù hợp pháp hay bất hợp pháp là một trong những hoạt động kinh doanh 
có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, mang lại thu nhập lớn cho những người buôn bán động vật hoang 
dã (Fukushima và cộng sự 2020). Ngoài ra, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp là mối đe dọa 
lớn đối với đa dạng sinh học toàn cầu (Symes và cộng sự 2018; Harrison và cộng sự 2016; Grey 
2018), làm cản trở các hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Đông Nam Á (Nijman 2010) và đe 
dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người (Van Vliet và cộng sự 2017). Nhiều bệnh truyền nhiễm 
nguy hiểm được chứng minh có nguồn gốc từ động vật hoang dã như Ebola, H5N1, SARS, MERS và 
AIDS (Rupani và cộng sự 2020). Mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào về việc vi rút COVID-19 
có nguồn gốc từ động vật hoang dã nhưng nhiều nghiên cứu cho rằng dơi, rắn hoặc tê tê có thể là 
động vật trung gian mang các chủng vi rút gần nhất với vi rút SARS-CoV-2 (Kumar và cộng sự 2020; 
Chakraborty và Maity 2020; Can và cộng sự 2019). Nhiều loài động vật có vú bao gồm dơi, động vật 
gặm nhấm, mèo, chó, chồn và linh trưởng đã được phát hiện dương tính với COVID-19 (Sharun và 
cộng sự 2021; Xu và cộng sự 2020; Melin và cộng sự 2020; Hobbs và Reid 2021); nhiều loại khác có 
chứa thụ thể protein ACE2 (Zeiss và cộng sự 2021). Ngoài ra, cũng đã có các ghi nhận về trường hợp 
nhiễm COVID-19 ở vật nuôi gia đình và trang trại (McNamara và cộng sự 2020; Sharun và cộng sự 
2021; Kumar và cộng sự 2020; Leroy và cộng sự 2020).

Hoạt động buôn bán động vật hoang dã vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp mặc dù đã có nhiều nỗ lực để 
kiểm soát các hoạt động buôn bán bất hợp pháp (Blair và cộng sự 2017). Cộng đồng bảo tồn toàn cầu 
hy vọng rằng đại dịch COVID có thể là một lời cảnh báo cho các nhà hoạch định chính sách trong việc 
thay đổi các chính sách và dự án bảo tồn động vật hoang dã theo hướng tiếp cận toàn diện trong việc 
nhận thức và đưa ra giải pháp về bảo tồn hệ sinh thái, hài hòa hóa mục tiêu phát triển và bảo tồn và 
đảm bảo tương tác giữa con người và thiên nhiên được phát triển bền vững (TRAFFIC 2020). Nhiều 
nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra các tác động của COVID đối với việc bảo tồn động vật hoang 
dã. Các nghiên cứu đã ghi nhận một số lợi ích sinh thái ngắn hạn như: quá trình phong tỏa khiến giảm 
tỷ lệ tử vong của động vật hoang dã do các phương tiện giao thông gây ra (Shilling và cộng sự 2021; 
Driessen 2021); những thay đổi quy mô lớn trong việc sử dụng đất với mục đích bảo tồn các loài 
chim (Schrimpf và cộng sự 2021); sự xuất hiện của các loài động vật hoang dã trong các vùng đô thị 
dù trong quá khứ không có nghiên nào ghi nhận các loại này do chúng rất nhạy cảm với sự xuất hiện 
của con người (Silva-Rodríguez và cộng sự 2021); các nhà nghiên cứu có thể định lượng các tác động 
thường xuyên của con người đối với các quần thể động vật hoang dã (Rutz và cộng sự 2020), xây 
dựng các hệ thống dữ liệu khoa học dựa vào người dùng như eBird và iNaturalist (Sánchez-Clavijo và 
cộng sự 2021); và mức CO2 giảm trên toàn cầu khi lệnh phong tỏa được đưa ra (Liu và cộng sự 2020). 
Ngay cả những thay đổi về hành vi của động vật tại vườn thú trong môi trường nuôi nhốt cũng được 
chú tâm nhiều hơn, đặc biệt khi chúng ít bị căng thẳng và tương tác nhiều hơn khi có ít sự tương tác 
với con người (Williams và cộng sự 2021).

Tuy nhiên, những lợi ích này có thể chỉ là tạm thời khi những hạn chế đi lại được nới lỏng. Hiện nay 
cũng đã có nhiều bằng chứng hơn về tác động tiêu cực của COVID-19 đối với đa dạng sinh học, có 
thể kể đến là số vụ săn bắn bất hợp pháp ngày càng gia tăng ở các khu bảo tồn châu Á và châu Phi do 
một lượng lớn người thất nghiệp trở về quê nhà của họ khi thu nhập từ ngành du lịch sinh thái không 
còn nữa (The Jakarta Post 2020; QUARTZ 2020; Roth 2020). Điều này đã khiến việc săn bắt động 
vật hoang dã để làm thực phẩm và bù đắp khoản thu nhập đã bị mất đi trở nên phổ biến hơn (DW 
2020; Ghosal và Casey 2020; Maron 2020). Nhiều báo cáo trước và sau khi có COVID đã ghi nhận 
những thách thức trong việc giám sát buôn bán động vật hoang dã trực tuyến và xuyên biên giới với 
các công hàng vận chuyển qua đường biển hoặc đường bộ có chứa động vật hoang dã ngày càng tăng 
(Carrillo-Páez 2018; Basu và cộng sự 2020; Cheng và cộng sự 2017). Nhu cầu thị trường và các hoạt 
động thương mại trực tuyến liên quan đến động vật hoang dã dường như không bị ảnh hưởng bởi đại 
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dịch (Morcatty và cộng sự 2021; Xiaovà cộng sự 2017; Roberts và Hernandez-Castro 2017; Siriwat 
và Nijman 2018). Số lượng các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã qua đường biên 
giới  có thể giảm do việc đóng cửa và lệnh cấm di chuyển quốc tế qua đường hàng không và đường 
biển. Tuy nhiên, do hệ thống mô tả hài hòa và mã hóa hàng hóa (Harmonized Systems codes) chưa 
được sử dụng để phân loại các bộ phận động vật hoang dã nên việc ghi chép thông tin từ các vụ việc 
buôn bán quốc tế không được cụ thể, điều này dẫn đến việc khai thác không bền vững một số loài 
động vật hoang dã (Anderssen và cộng sự 2021).

Trước đại dịch COVID, di Minin và cộng sự (2016) chỉ ra rằng nguồn thu từ hoạt động du lịch sinh 
thái và từ thiện đóng góp một phần quan trọng vào việc hỗ trợ các hoạt động bảo tồn. Tuy nhiên, các 
quy định hạn chế đi lại đã dẫn đến việc giảm nguồn ngân sách từ các nguồn đóng góp từ thiện, nguồn 
thu từ du lịch sinh thái và tài trợ toàn cầu (World Travel and Tourism Council 2019; Lindsey và cộng 
sự 2007; Rupani và cộng sự 2020). Nhiều vườn thú hiện đã dừng hoạt động và đang trên bờ vực phá 
sản do giãn cách xã hội kéo dài. Việc đóng cửa kinh doanh để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và 
thiếu những hỗ trợ cần thiết về thức ăn cho động vật, duy trì chuồng trại và trợ cấp cho nhân viên vườn 
thú đã diễn ra (Loeb 2021). Ngoài ra, khi COVID xảy ra, nhiều người đã mất việc làm và thu nhập đã 
khai thác rừng từ đó dẫn tới áp lực vào tài nguyên rừng trong đó có động vật hoang dã ngày càng tăng  
(Báo Người lao động 2020; Báo Công an nhân dân 2020; Luo và cộng sự 2020).Tình trạng nghèo đói 
và thiếu lương thực gia tăng có thể sẽ làm tăng các mối đe dọa về bảo tồn, đặc biệt là hậu quả từ các 
hoạt động săn bắt trái phép (di Minin và cộng sự 2016). Dịch bệnh COVID cũng đã hạn chế các hoạt 
động giáo dục trực tiếp và nâng cao năng lực của các nhà bảo tồn trẻ (Corlett và cộng sự 2020).

Các nước châu Á là trung tâm buôn bán động vật hoang dã trên toàn cầu (BBC News 2021). Trung 
Quốc, Malaysia, Việt Nam và Indonesia là những nước xuất khẩu động vật hoang dã lớn, trong khi 
Liên minh Châu Âu và Nhật Bản là những thị trường nhập khẩu lớn nhất (Nijman 2010). Kể từ sau 
đại dịch COVID, ngày càng có nhiều nghiên cứu ghi lại những tác động của đại dịch đối với công tác 
bảo tồn động vật hoang dã ở Châu Á (Sciortino và Saini, 2020; van Staden 2020; Md-Zain và cộng sự 
2020; USAID Wildlife Asia 2021). Các nghiên cứu này cho rằng còn có nhiều lỗ hổng kiến thức về 
các tác động ngắn hạn và dài hạn của COVID đối với bảo tồn động vật hoang dã cũng như sự thiếu 
vắng của các biện pháp bảo tồn hiệu quả. 

Nghiên cứu này được thực hiện ở Việt Nam nhằm tìm hiểu các tác động của COVID, cũng như cơ hội 
và thách thức trong việc thực hiện, giám sát các chính sách bảo tồn động vật hoang dã và đề xuất các 
khuyến nghị chính sách, kế hoạch phục hồi sau đại dịch. Việt Nam được chọn làm điểm nghiên cứu vì 
nhiều lý do như sau: thứ nhất, mặc dù là quốc gia có chỉ số đa dạng sinh học cao nhưng hiện nay lại 
là một trong những trung tâm chính của nạn buôn bán và săn bắt trái phép động vật hoang dã ở Đông 
Nam Á (USAID 2020);thứ hai, mặc dù Việt Nam đã có nhiều cam kết chính trị mạnh mẽ đối với việc 
quản lý động vật hoang dã bền vững nhưng có rất ít các bằng chứng và  phân tích về hiệu quả của các 
chính sách, biện pháp trong việc bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là trước và sau COVID (USAID 
2020). Khi Việt Nam xây dựng các chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học trong nước, các nhà hoạch 
định chính sách kêu gọi nhiều nghiên cứu khoa học hơn nữa về bảo tồn động vật hoang dã nhằm thích 
ứng với các tác động của dịch bệnh COVID. Các kết quả nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu này, 
được coi là là yếu tố đầu vào quan trọng cho quá trình ra quyết định (Hoang 2021a).
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Nghiên cứu này sử dụng hai phương pháp chính:

Rà soát tài liệu thứ cấp 

Trước tiên chúng tôi rà soát các  bài báo khoa học đã được xuất bản về tác động của COVID-19 đối 
với hoạt động bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam và thế giới, phân tích bài học về kinh nghiệm 
và hiệu quả của các chính sách, dự án bảo tồn động vật hoang dã hiện có thông qua các tìm kiếm của 
Google Scholar bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Phạm vi nghiên cứu của chúng tôi xoay quanh các 
chủ đề: tác động của COVID đối với động vật hoang dã, cải cách chính sách phục hồi động vật hoang 
dã / bảo tồn trong và sau đại dịch và hiệu quả của các chính sách. Chúng tôi đã rà soát tin tức xuất bản 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các báo cáo kỹ thuật, tài liệu trong nước và thế giới 
về các chủ đề trên do các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự và giới học thuật thực hiện.

Đối thoại chính sách

Quan điểm của các bên liên quan về tác động của COVID-19 đối với bảo tồn ở Việt Nam về hiệu quả 
của các chính sách bảo tồn động vật hoang dã hiện tại, cơ hội và thách thức để quản lý động vật hoang 
dã bền vững đã được thu thập thông qua buổi tọa đàm “Đánh giá hiệu quả của các chính sách về bảo 
tồn động vật hoang dã, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp trong giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050”, vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. Hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan 
chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội dân sự, học viện, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế, giới truyền thông đã tham gia sự kiện này và thảo luận về chủ đề trên.

2 Phương pháp
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3 Kết quả 

3.1 Tác động của COVID đối với bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam

3.1.1 Giảm buôn bán xuyên biên giới các loài không có giấy tờ 

 Buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới chủ yếu tại Trung Quốc đã dẫn tới sự sụt giảm đa dạng 
sinh học và là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tuyệt chủng của một số loài động vật hoang dã 
tại Việt Nam (Lin 2005; Patel và cộng sự 2015). Trong thế kỷ 20, thị trường Việt Nam đã dần thay 
đổi từ chủ yếu khai thác động vật hoang dã trong nước thành trung tâm trung chuyển của mạng lưới 
buôn bán động vật hoang dã quốc tế giữa Lào, Campuchia và Trung Quốc. Do sự bùng nổ của đại dịch 
COVID-19, Trung Quốc đã đóng cửa biên giới vào tháng 3/2020 và đưa ra tuyên bố thắt chặt công 
ước CITES cấm tất cả các trang trại nuôi và khai thác động vật hoang dã. Hành động này đã có tác 
động lớn đến nhiều người dân có thu nhập từ xuất khẩu và nhập khẩu (cả hợp pháp và bất hợp pháp) từ 
động vật hoang dã của Việt Nam. Đã có sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu đặc biệt là liên quan tới 
những vụ bắt giữ các loài không có giấy tờ hợp pháp (Hình 1). Dữ liệu CITES cũng cung cấp thông tin 
chi tiết về sự gia tăng buôn bán của các loài không có giấy tờ (từ các vụ bắt giữ, các bộ phận động vật 
không xác định, lưu giữ hồ sơ kém) giảm mạnh vào năm 2020 sau khi các lệnh cấm được thắt chặt.

Hình 1 cho thấy xuất khẩu chim (aves), bò sát, động vật có vú và các loài không có giấy tờ giảm đột 
ngột và mạnh mẽ trong năm 2020; sự suy giảm ở chim và động vật lưỡng cư có thể thấy được trong 
những năm trước đó. 

Số lượng động vật bị tịch thu đặc biệt là các loài bị buôn bán nhiều cũng giảm đáng kể. Theo ghi nhận 
từ Save Vietnam’s Wildlife, số lượng tất cả các loài động vật được cứu hộ (đặc biệt là tê tê) đã giảm 
mạnh trong năm 2020 và 2021 (Hình 2). Tê tê ở Việt Nam chủ yếu bị bắt trong nước hoặc vận chuyển 

Hình 1. Xu hướng giao thương quốc tế các loài CITES được xuất khẩu từ Việt Nam 1990 – 2020. 
Nguồn: https://trade.cites.org/.

https://trade.cites.org/
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5

từ Lào và Campuchia. Sự sụt giảm động vật được giải cứu có thể là kết quả của việc đóng cửa giữa các 
quốc gia Đông Nam Á lân cận và Trung Quốc, vốn là nơi nhập khẩu chính. 

Ngoài ra, tổng cộng đã có 2,909 trường hợp vi phạm về động vật hoang dã (phổ biến nhất là linh 
trưởng, gấu và hổ) được báo cáo thông qua đường dây nóng chỉ chiếm khoảng 50% dữ liệu năm 2020 
(ENV 2021). Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy xã hội đã trở nên cảnh giác hơn với tội phạm động 
vật hoang dã và tham gia nhiều hơn vào việc ngăn chặn chúng. 

3.1.2 Nạn buôn bán động vật hoang dã (qua kênh kênh phân phối truyền thống và trực 
tuyến) gia tăng tại Việt Nam

Mặc dù việc đóng cửa biên giới đã phần nào giảm số lượng buôn bán động vật xuyên quốc gia, có 
những bằng chứng cho thấy nạn săn bắt và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn còn rất phổ 
biến trên khắp Việt Nam trong thời gian COVID, như ở Quảng Ngãi (Thai 2021), Nghệ An (Binh 
2021; Hong 2018; Doan 2021), Hà Tĩnh (Le 2021), Lâm Đồng (Ngoc 2020; Đức 2021; Nhật 2018), 
Kon Tum (Tran 2010), Hà Nội (Man 2021), Thành Phố Hồ Chí Minh (Phu 2020b), Long An (Báo 
Lạng Sơn 2020), Đà Nẵng (Thien 2020), Hưng Yên và Lạng Sơn (Phu 2020c), Sơn La và Quảng Trị 
(Phu 2020a), Đắk Nông và Quảng Nam (Phu 2019; Hai 2018), Đắk Lắk (Quoc 2020), Đồng Nai (Ha 
2020), Bình Phước (Pham 2021), Quảng Bình (Tam 2020), Hải Phòng, Thái Nguyên và Quảng Ninh 
(Ly 2021). Tuy những người địa phương thường bị đổ lỗi là thủ phạm gây ra những vụ vi phạm này 
(Phu 2019), các bằng chứng trước đó cho thấy chuỗi giá trị buôn bán động vật hoang dã rất phức tạp 
và những người được lợi không phải là người địa phương mà thường là những người có quyền lực và 
vị trí xã hội (Pham và cộng sự 2018). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dịch COVID đã khiến giảm 
nguồn thu nhập, người dân địa phương đã vào rừng săn bắt và bẫy động vật hoang dã để tiêu thụ tại ở 
Bình Phước và Sơn La (Pham 2021; Pham et và cộng sự 2021).

Hình 2. Số lượng tê tê được cứu hộ bởi Save Vietnam’s Wildlife và Chương trình bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ 
và tê tê của Vườn quốc gia Cúc Phương từ năm 2015-2021. 
Nguồn: Save Vietnam’s Wildlife (2021).
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Việc buôn bán động vật hoang dã làm thú nuôi hoặc làm thịt cũng đang diễn ra trên nền tảng trực 
tuyến tại Việt Nam (Nguyen 2020a; Phu 2020d; Manh 2021; D 2018). Chỉ tính riêng trong năm 2019, 
đã có tối thiểu hơn 2,400 trường hợp quảng cáo động vật hoang dã trên Facebook, YouTube, Zalo, 
Tiktok và các trang web điện tử khác (Thien 2020). Con số này vẫn chưa có dấu hiệu giảm trong 
những tháng đầu năm 2020, với 424 vụ vi phạm tính đến cuối tháng 4 (Thien 2020). Các giao dịch trực 
tuyến rất phức tạp và khó phát hiện ở Việt Nam vì các nhóm thường là các nhóm kín, sử dụng ký tự 
hoặc mật mã trong giao tiếp để tránh sự chú ý của các cơ quan chức năng (BBCNews 2021). Một cuộc 
khảo sát nhanh của PanNature cũng khẳng định, cả trước và sau khi ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg, 
việc buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã ở nhiều địa phương vẫn không thay đổi và các chợ 
động vật hoang dã vẫn hoạt động công khai, thậm chí là buôn bán động vật quý hiếm và đang trong 
tình trạng cần được bảo vệ đã diễn ra (PanNature 2021). Hơn nữa, ngày càng có nhiều bằng chứng cho 
thấy rằng quy mô và tần suất buôn bán động vật sẽ tăng trở lại trạng thái như trước COVID-19 khi các 
hạn chế được dỡ bỏ, cũng như bối cảnh sau đại dịch SARS vào đầu những năm 2000 (Anh 2021).

3.1.3 Các nguồn tài trợ cho bảo tồn động vật hoang dã bị cắt giảm

Hạn chế trong hoạt động  du lịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của hàng triệu người, đặc 
biệt là người nghèo. Ở các nước thu nhập thấp, các chương trình hỗ trợ các thợ săn trở thành các nhà 
bảo tồn đã được thực hiện trong nhiều năm bằng cách giúp họ xây dựng hoặc tham gia các hoạt động 
du lịch sinh thái (Gibson và Marks 1995; Batiran và Fisher 2020). COVID cũng đã dẫn đến việc giảm 
đáng kể các nguồn tài trợ và từ thiện cho bảo tồn động vật hoang dã từ các hoạt động du lịch sinh 
thái. Du lịch chiếm khoảng 10% GDP tại Việt Nam (World Bank 2019) nhưng cũng là lĩnh vực kinh 
tế chịu tổn thất cao nhất do đại dịch COVID (Tien và cộng sự 2020). Du lịch sinh thái cũng được xem 
là một trong những giải pháp phát triển bền vững và tạo cơ hội cho các cộng đồng địa phương giảm 
phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức đã thay đổi nhận 
thức của các bên có liên quan và giúp các nhóm bảo tồn cộng đồng và nhóm chống săn bắt làm việc 
hiệu quả hơn với người dân địa phương để cùng xây dựng các phương án thay thế sinh kế bền vững.  
Tuy nhiên, các hạn chế đi lại do COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đối với các hoạt động bảo tồn. 
Giám đốc một số vườn quốc gia và khu bảo tồn tham gia đối thoại chính sách khẳng định rằng doanh 
thu của ngành du lịch sinh thái đã giảm hơn 90% trong thời điểm dịch bệnh COVID so với cùng kì 
năm ngoái và họ đã gặp nhiều khó khăn trong việc trả lương cho nhân viên và trang trải kinh phí các 
hoạt động bảo tồn khác. Tương tự, rất nhiều trung tâm cứu hộ ở Việt Nam đang phải đối mặt với thâm 
hụt kinh phí trong việc duy trì hoạt động hàng ngày của họ (Hoang 2021c).

3.1.4 Tác động đến các trang trại động vật hoang dã

Hầu hết những người tham gia đối thoại chính sách khẳng định rằng các trang trại động vật hoang dã 
ở Việt Nam hiện không bền vững do thiếu cơ chế quản lý, điều kiện phúc lợi động vật và chăm sóc thú 
y kém dẫn đến tỷ lệ động vật bị nhiễm bệnh hoặc chết cao, và các trang trại này thường có nguồn cung 
ứng bất hợp pháp từ động vật săn bắt từ tự nhiên. Nhiều động vật được cứu hộ đã bị thương nặng, hầu 
như không có cơ hội được thả lại tự nhiên (BBC News 2021). Động vật hoang dã thường dễ bị căng 
thẳng và bị giữ trong điều kiện nơi ở chật chội cùng với các động vật khác từ nhiều nguồn khác nhau, 
làm tăng khả năng lây truyền vi-rút Corona (Nguyen 2020b). Trên khắp miền Nam Việt Nam, hiện có 
4,099 trang trại đang hoạt động, lưu trữ khoảng một triệu động vật hoang dã (bao gồm động vật gặm 
nhấm, linh trưởng, cầy, lợn rừng, rắn, hươu, cá sấu và rùa mai mềm) đã được ghi nhận (Walzer 2020). 
Những hoạt động canh tác này cung cấp động vật hoang dã chủ yếu để lấy thịt cho các nhà hàng ở đô 
thị phục vụ nhu cầu của người dân có thu nhập cao, đồng thời cung cấp cho thị trường quốc tế. 

Nghiên cứu được thực hiện bởi Save Vietnam’s Wildlife (Save Vietnam’s Wildlife, sắp xuất bản) phát 
hiện ra rằng COVID có tác động nặng nề đến các trang trại cà phê chồn ở Việt Nam vì bộ phận người 
tiêu dùng chính là khách du lịch quốc tế, đặc biệt một số trang trại mất tới 80-90% lợi nhuận trong thời 
kì COVID. Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Pham và cộng sự (2021) cũng cho thấy nhiều 
chủ trang trại động vật hoang dã ở miền Nam, mặc dù hoạt động bất hợp pháp và bị ảnh hưởng bởi 
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COVID, không có ý định đóng cửa trang trại, đặc biệt là các trang trại nuôi động vật hoang dã để bán 
thịt. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng tác động của COVID-19 đối với các trang trại động vật hoang dã 
và các cơ sở nhân nuôi sinh sản là không đáng kể bởi thu nhập từ buôn bán động vật hoang dã không 
phải là thu nhập chính vì chủ trang trại có nguồn thu nhập đa dạng. Cả hai nghiên cứu này cho thấy 
nhu cầu về thịt hoang dã vẫn rất cao trong suốt đại dịch, mặc dù một số chủ trang trại cho biết giá bán 
của thịt hoang dã thông thường như cầy bị giảm.

3.1.5 Tác động của COVID đối với nhận thức của người tiêu dùng

Một cuộc điều tra của WWF vào năm 2020 về nhận thức của người dân về COVID-19 cho thấy 88% 
người dân Việt Nam bày tỏ lo lắng về tác động của COVID-19 ở Việt Nam. Nghiên cứu này cũng cho 
thấy phần lớn người Việt được hỏi (>80%) tin rằng việc đóng cửa các chợ động vật hoang dã và cấm 
săn bắn động vật hoang dã là điều cần thiết để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. 41% người Việt 
trả lời rằng họ sẽ giảm hoặc ngừng sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã, chỉ 12%-14% số người 
được hỏi tham gia mua động vật hoang dã ở các chợ mở hoặc trực tuyến và chỉ 11% nói rằng họ chắc 
chắn sẽ mua động vật hoang dã một lần nữa trong tương lai. Điều này thể hiện nhận thức của người 
dân Việt Nam đã được nâng cao và COVID là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bên về sự cần thiết trong 
việc quản lí và bảo tồn động vật hoang dã hiệu quả. 

3.2 Chính sách và biện pháp ứng phó với COVID 19

COVID đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cộng đồng bảo tồn kêu gọi Chính phủ Việt Nam tăng cường 
các chính sách bảo tồn động vật hoang dã. Vào tháng 7, để đáp lại đề xuất của cộng đồng bảo tồn, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg về các giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. 
Chỉ thị hướng tới tăng cường tuần tra và phân bổ các nguồn lực để ngăn chặn buôn bán và khai thác 
trái phép động vật hoang dã trong việc đảm bảo cam kết của Việt Nam về Công ước về đa dạng sinh 
học (CBD), Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Thủ 
tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công văn số 1744/VPCP-KGVX ngày 6/3/2020 chỉ đạo xem xét 
việc cấm buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã. Ở cấp quốc gia, cả Bộ Và Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - hai Bộ có nhiệm vụ bảo tồn đa 
dạng sinh học và bảo tồn động vật hoang dã cũng đang ngày càng nỗ lực trong việc tinh chỉnh định 
hướng tương lai để quản lý động vật hoang dã bền vững tại Việt Nam. Ở cấp tỉnh, Ủy Ban Nhân Dân 
cấp tỉnh cũng đang tích cực thực hiện các hướng dẫn của Trung Ương (Bảng 1).

Bảng 1. Thiết lập thể chế cho bảo tồn động vật hoang dã và phản ứng COVID

Cơ quan Nhiệm vụ và hoạt động

CÁC CƠ QUAN CẤP NHÀ NƯỚC 

Liên Bộ  • Tháng 3/2021, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế và đối tác trong nước đã ký kết 
Khung đối tác Một Sức khỏe Duy nhất về phòng, chống bệnh có nguồn gốc động vật trong 
giai đoạn 2021-2025. 

 • Năm Bộ và 38 đối tác phát triển quốc tế và trong nước đã ký Thỏa thuận Khung đối tác 
Một Sức khỏe Duy nhất về Kiểm soát Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK). Thỏa 
thuận này hướng tới tăng cường phối hợp đa ngành, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa 
Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT và Bộ Y tế.

Xem tiếp ở trang sau
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 • Các bên phối hợp và thống nhất về cách can thiệp và xử lý đại dịch và cùng nhau chia sẻ 
các bài học kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả đối thoại chính sách liên quan đến giải quyết 
các dịch bệnh có nguồn gốc động vật. Cụ thể hơn, cách tiếp cận MSK sẽ tăng cường kiểm 
soát các bệnh ở người và mầm bệnh có nguồn gốc động vật; kiểm soát đại dịch cúm có 
nguồn gốc động vật; kiểm soát bệnh dại; kiểm soát kháng kháng sinh; kiểm soát các tác 
nhân trong môi trường có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe con người; tăng cường huy 
động các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người.

 • Rà soát, nghiên cứu đánh giá mầm bệnh tương tác giữa người, động vật và môi trường và 
tăng cường phối hợp liên ngành và thực hiện các biện pháp giảm thiểu các bệnh có nguồn 
gốc từ động vật. 

Bộ TN&MT  • Đẩy mạnh triển khai các văn bản liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã bao gồm: Luật 
Đa dạng sinh học, Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030, Quy hoạch quốc gia về đa dạng sinh học, Chương trình bảo tồn các loài nguy 
cấp, quý, hiếm ưu tiên bảo vệ và hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường.

 • Ban hành Văn bản số 679/BTNMT-TCMT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
chính quyền cấp tỉnh tăng cường quản lý động vật hoang dã, kiểm soát việc nuôi nhốt, mua 
bán, tiêu thụ trái phép. 

 • Ban hành Công văn số 379/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh 
kiểm soát buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp và việc thả các loài ngoại lai xâm 
hại. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã có những chỉ đạo khẩn trương, kịp thời để kiểm soát 
tình hình.

 • Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, sở, ngành, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt và 
tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ tiêu thụ, tiếp xúc với 
động vật hoang dã để tránh rủi ro không chỉ ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học mà 
còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Bộ 
NN&PTNT

 • Chi đạo trách nhiệm, phối hợp với các Bộ khác, trong đó có Bộ Công an, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về 
việc cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã.

 • Tổng cục Lâm nghiệp đã có Văn bản số 162/TCLN-CTVN ngày 2/2 chỉ đạo toàn Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) khẩn trương kiểm tra, xử lý các hoạt động 
nhập khẩu, tàng trữ, chế biến, kinh doanh trái phép động vật hoang dã và tăng cường quản 
lý, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để ngăn chặn động vật hoang 
dã xâm nhập vào nước ta.

 • Làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật: kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên 
phòng, công an tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên thanh tra, kiểm tra các nhà 
hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã tại các chợ động vật tự 
phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

 • Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi động vật hoang dã tăng cường kiểm dịch, khử 
trùng, hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã, thường xuyên liên lạc với cơ quan quản lý 
chuyên ngành và yêu cầu các tỉnh nắm bắt thông tin về dịch bệnh, lây nhiễm.

 • Chỉ đạo Cục Thú y phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Y tế rà soát, thẩm định, 
đánh giá và ra quyết định công nhận năng lực xét nghiệm. sàng lọc và khẳng định virus 
SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở người cho hệ thống phòng thí nghiệm của Cục Thú y.

Bộ Y Tế  • Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Thú y rà soát, nâng cao năng 
lực xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp Realtime RT-PCR và chuẩn bị các điều kiện 
về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực, sinh phẩm, hỗ trợ ngành y tế xét nghiệm trên 
diện rộng trong trường hợp cần thiết.

Bảng 1: Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH

Sở 
NN&PTNT

 • Đẩy mạnh kiểm soát vận chuyển động vật hoang dã trong nước.

 • Chỉ đạo Cục Kiểm lâm tạm dừng xác nhận danh mục lâm sản và vận chuyển sản phẩm 
động vật hoang dã ra khỏi địa phương cho đến khi có thông báo mới.

 • Đẩy mạnh quản lý các hoạt động nuôi trồng, chế biến và kinh doanh động vật hoang dã. 
Trường hợp phát hiện động vật hoang dã bị nhiễm bệnh truyền nhiễm thì phải khoanh 
vùng, xử lý theo quy định của pháp luật về thú y.

 • Truyền thông tin đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công văn số 05/CT-TTg về cấm nhập khẩu.

Ủy Ban Nhân 
Dân cấp Tỉnh

 • Ký cam kết và thực hiện “5 không” (không săn bắn, không vận chuyển, không buôn bán, 
không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm có nguồn 
gốc từ động vật hoang dã). Lực lượng liên ngành của tỉnh kiểm tra đột xuất các nhà hàng, 
quán ăn, chợ, địa điểm kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình đang nuôi nhốt động vật hoang 
dã, qua đó phát hiện một số vi phạm. 

 • Tuân thủ các hướng dẫn của quốc gia đồng thời xây dựng chính sách bảo tồn động vật 
hoang dã của tỉnh để đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi trồng để tránh 
mọi trường hợp lợi dụng chăn nuôi để tiêu thụ động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp 
pháp; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, điều kiện an toàn, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, 
vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật hoang dã.

 • Phổ biến và nhân rộng các mô hình bảo tồn động vật hoang dã thực hành tốt nhất.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 
nuôi cá sấu và động vật hoang dã tuân thủ các quy định của pháp luật và điều ước quốc tế 
mà Việt Nam là thành viên.

 • Đẩy mạnh quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến kinh doanh, nhà hàng, quán 
ăn, cơ sở sản xuất sản phẩm da, linh kiện, dẫn xuất động vật hoang dã.

 • Thực hiện các biện pháp chuyển đổi các điểm mua bán, lưu giữ động vật hoang dã trái 
phép còn tồn tại ở một số quận, huyện. 

 • Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu để quản lý các trang trại động vật hoang dã và 
các cơ sở chế biến sản phẩm của chúng.

 • Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý tại cơ sở, nắm vững kiến thức pháp luật, quản lý 
chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi, xử lý dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

 • Đẩy mạnh thông tin và tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp 
động vật hoang dã không có nguồn gốc hợp pháp để cứu hộ và tái thả về môi trường 
tự nhiên.

Nguồn:Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường (2020), Phu (2020e), Chi cục Kiểm lâm (2020); Sở Tư pháp Đắk Lắk 
(2020); Tran (2020), Manh (2021), Hoang (2021a), Nguyen (2021a), Phan (2020).

Bảng 1: Tiếp trang trước

Các nhà tài trợ quốc tế như Mỹ và Anh cũng công bố một số lượng lớn các cam kết tài chính để phát 
triển, triển khai và thực thi các hành động và quy định để giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh từ động 
vật hoang dã và tăng cường cơ chế giám sát, cảnh báo sớm, phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền 
nhiễm từ động vật (Đại sứ quán Anh tại Hà Nội 2014; Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt 
Nam 2021). Với sự hỗ trợ quốc tế này, nhiều tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn 
như việc các khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập để bảo vệ và bảo tồn các loài động vật quý hiếm 
như voi, chà vá chân xám, sao la (Tran 2020).
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10

3.3 Hiệu quả của các chính sách và biện pháp Quản lí và Bảo tồn động vật 
hoang dã

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi và những chia sẻ từ những chuyên gia tham gia đối thoại chính sách 
cho thấy các quy định pháp luật của Việt Nam về động vật hoang dã khá toàn diện và đã được cải thiện 
trong nhiều năm qua . Các chính sách đáng chú ý bao gồm Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 
của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản 
lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng 
cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; Công ước CITES; Luật Lâm 
nghiệp 2017, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2018); Nghị định xử lý xử phạt 
vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến săn bắt, bắt, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ... đã 
tạo ra nền tảng pháp lí cũng như nâng cao nhận thức trong xã hội về sự cần thiết và hành động tham 
gia bảo vệ động, thực vật hoang dã Hoang dã, nguy cấp, quý hiếm (Ly 2021).

Việt Nam hiện đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt được cho là nghiêm khắc và được áp dụng rộng 
rãi nhất ở châu Á đối với buôn bán động vật hoang dã. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định này bị 
hạn chế bởi những lỗ hổng và mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật và nghị định, trách nhiệm chồng 
chéo giữa các bộ và cơ quan liên quan hạn chế trách nhiệm giải trình trong việc giải quyết nạn buôn 
bán động vật hoang dã bất hợp pháp, thiếu nguồn lực, bao gồm các cơ sở vật chất, con người và tài 
chính. Đồng thời, nhận thức chưa đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của tội phạm động vật hoang dã của 
các cơ quan chức năng và thiếu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động cũng hạn chế năng lực 
của các cơ quan thực thi pháp luật (Báo Lạng Sơn 2020). Các nghiên cứu trên và nghiên cứu của Pham 
và cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng việc buôn bán và săn trộm động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn còn 
được phát hiện rộng rãi ở Việt Nam sau COVID. Điều này cũng trùng khớp với dữ liệu của EIA cho 
thấy số trường hợp vi phạm động vật hoang dã đã tăng theo thời gian gần gấp đôi kể từ COVID-19 
vào năm 2019 (Hình 3). 

Bằng chứng đến nay cũng cho thấy, việc nuôi nhốt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã vẫn tiếp 
diễn ở nhiều tỉnh thành và điều này không chỉ ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có thể 
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang 2020). Cục Kiểm 
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lâm, Tổng cục Lâm nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tình hình săn bắt, 
buôn bán, giết mổ, tiêu thụ động vật hoang dã còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi. Đặc biệt là hành 
vi làm giả nguồn gốc, “rửa nguồn gốc” trà trộn động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp vào 
động vật hoang dã nuôi để buôn bán, giết mổ. Những hoạt động này nếu không được kiểm soát chặt 
chẽ sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ lây truyền bệnh sang người (Phan 2020). Việt Nam cũng không có quy 
định về quyền của động vật và các quy định về động vật hoang dã hiện đang nằm rải rác trên nhiều bộ 
luật chuyên ngành mà thiếu sự gắn kết tổng thể. Ngoài ra, đối tượng phạm tội liên quan đến động vật 
hoang dã trong Bộ luật Hình sự năm 2015 là tội phạm kinh tế, không phải tội phạm về môi trường, do 
vậy khi xem xét đến các trách nhiệm pháp lí và xử pháp, các bên có liên quan thường bỏ qua việc đánh 
giá tác động môi trường và đa dạng sinh học, cũng như tác động đến sức khỏe con người (Phan 2020).

Mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng và đầy đủ cho thấy vật nuôi và gia súc có thể lây nhiễm vi-rút 
SARS-CoV-2 cho người và ngược lại nhưng vẫn cần có các biện pháp an toàn sinh học và đảm bảo vệ 
sinh để ngăn ngừa lây nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 (Bich 2021). Từ năm 2013-2019, Phòng thí nghiệm 
trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Bảo 
vệ động vật hoang dã (WCS) và các đơn vị chuyên môn khác chủ động theo dõi, lấy mẫu và xét 
nghiệm hàng nghìn mẫu động vật tại 70 địa điểm của Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy sáu loại 
vi-rút Corona được biết đến trên động vật hoang dã hoặc chăn nuôi như dơi, chuột đồng và nhím... 
(với tỷ lệ dương tính cao hơn đáng kể trên chuột đồng) dọc theo chuỗi cung ứng, từ thương nhân, đến 
chợ và nhà hàng (Bich 2021). Trong chăn nuôi, 100% nông dân ở Việt Nam dùng kháng sinh, thậm 
chí có những nơi sử dụng kháng sinh bị cấm cho động vật. Khi động vật hoang dã như chuột và dơi 
mang gen kháng thuốc rồi di chuyện ở những nơi khác nhau, con người có thể bị nhiễm các vi-rút này 
thông qua tiếp xúc, qua không khí hoặc thông qua việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật đã được tiêm 
kháng sinh nhưng kháng sinh không có tác dụng (BBC News 2021).

Hình 4. A) Dữ liệu của CITES về số lượng các sản phẩm từ cá (Actinopteri), thú có vú (Mammalia) và bò 
sát (Reptilia) được báo cáo bởi các nhà nhập khẩu và xuất khẩu (Việt Nam) từ năm 2010 đến năm 2020; 
B) Dữ liệu của EIA về cá, thú có vú và bò sát từ năm 2010 đến năm 2020 xuất khẩu từ Việt Nam theo báo 
cáo của nhà nhập khẩu và xuất khẩu (Việt Nam). 
Nguồn dữ liệu: EIA (2021), CITES (2021)
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Nhiều bên có liên quan đã bày tỏ lo ngại rằng mặc dù buôn bán và săn trộm động vật hoang dã bất hợp 
pháp vẫn xảy ra, chính quyền địa phương đã không xử lý những vi phạm này (Báo Lạng Sơn 2020) 
và đã có những bằng chứng về tham nhũng của các quan chức chính phủ liên quan đến việc buôn bán 
động vật hoang dã (H & Ngọc 2014). Các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp bị tịch thu không 
được xử lý công khai, bảo quản hoặc tiêu hủy. Năm 2019, Việt Nam không chỉ định cơ quan khoa học 
nào quản lý các quy định của CITES. Do đó, năng lực của Việt Nam trong việc tiến hành điều tra giám 
sát nhận dạng loài đối với số lượng lớn các vụ bắt giữ trong năm 2019 và đầu năm 2020 còn hạn chế 
(USAID Learns 2020). Các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hiện chỉ xử lý các trường hợp nhỏ, 
trong khi người cầm đầu các tổ chức tội phạm Việt Nam hoạt động bên ngoài châu Phi vẫn chưa được 
phát hiện và bị trừng phạt, các tội phạm buôn bán động vật hoang dã chưa được xử phạt đến mức tối 
đa của Bộ luật Hình sự và các vụ án lớn có thể đã không được báo cáo đầy đủ (USAID Learns 2020). 
Pham và cộng sự (2021) cũng phát hiện ra rằng nạn săn trộm trong nước và buôn bán động vật hoang 
dã trong thời gian COVID vẫn còn xảy ra rộng rãi, cho thấy ảnh hưởng của COVID trong việc giảm 
tội phạm là rất ít.

Một vấn đề khác là dữ liệu thương mại giữa Việt Nam và các nước nhập khẩu về động vật hoang dã 
còn chưa đầy đủ, cập nhật và thống nhất và điều này có thể là thách thức lớn trong việc giám sát và 
nắm bắt quy mô buôn bán động vật hoang dã trong thực tế . Nguyên nhân của sự chênh lệch trong số 
liệu thường là báo cáo không theo quy chuẩn về số lượng và đơn vị của các nhà nhập khẩu và xuất 
khẩu (ví dụ: nhà nhập khẩu báo cáo theo hộp trong khi nhà xuất khẩu báo cáo theo kilogram sản phẩm 
động vật được giao dịch). Điều này đòi hỏi cần phải có sự thống nhất trong cách áp dụng và chuẩn 
hóa về các phương pháp báo cáo (đơn vị và số lượng) đã được đề xuất và Mã HS cần đảm bảo các sản 
phẩm của các loài cụ thể được công nhận và báo cáo một cách đầy đủ.
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4 Thảo luận và khuyến nghị

COVID-19 đã tác động đến tất cả các khía cạnh của hoạt động bảo tồn, làm gián đoạn nguồn tài chính 
và hoạt động bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam và trên thế giới. Xem xét các khía cạnh cho thấy 
phòng ngừa là chiến lược tốt nhất để giảm tối đa nguồn lực và chi phí để đối phó với đại dịch trong 
tương lai. Ở quy mô quốc gia và quốc tế, các hoạt động bảo tồn và thực thi pháp luật về môi trường là 
hệ thống giám sát cơ bản và ứng phó sớm với buôn bán động vật hoang dã. Đây được cho là một trong 
những công cụ quan trọng nhất trong việc giám sát sự xuất hiện và truyền bệnh từ động vật hoang dã 
sang người. Nghiên cứu của chúng tôi đề xuất một số lộ trình, chính sách và biện pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả của các chính sách bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.

4.1 Cách tiếp cận toàn diện và liên ngành để quản lý động vật hoang dã bền 
vững

Các phần trước đã chỉ ra rằng nhiệm vụ chồng chéo và sự hợp tác yếu kém giữa các cơ quan chính phủ 
đã cản trở việc thực hiện hiệu quả các chính sách bảo tồn động vật hoang dã. Những người tham gia 
cuộc đối thoại chính sách nêu bật sự cần thiết của các chính sách liên bộ để tránh sai sót cho những 
cơ quan thực hiện ở địa phương. Cần có sự phân công rõ ràng hơn về chức năng, nhiệm vụ về quản 
lý, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã giữa hai Bộ NN&PTNT và Bộ 
TN&MT để giảm thiểu chồng chéo, nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách, sử dụng hiệu 
quả nguồn nhân lực và tài chính (Báo Lạng Sơn 2020).

Một số học giả khẳng định rằng không khó để ngăn chặn hoàn toàn việc buôn bán động vật hoang dã 
vì thịt động vật hoang dã được cho là thức ăn xa xỉ ở Đông Nam Á và không phải là nguồn lương thực 
chính; khi thịt thú rừng không còn sẵn có tại địa phương và những người nghèo khó chỉ có thể chuyển 
sang các nguồn thịt sẵn có khác như cá và gia súc nuôi (Bennett 2002; Sandalj và cộng sự 2016; 
Shreedhar & Mourato 2020; Olmedo và cộng sự 2021; Ingram và cộng sự 2021). Mặt khác, ngày 
càng nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng để đối phó với đại dịch, các chính phủ không nên vội vàng 
quyết định chính sách cấm buôn bán và tiêu thụ thịt thú rừng do những lo ngại về mối liên hệ giữa thịt 
thú rừng với lương thực và an ninh kinh tế (Tylianakis và cộng sự 2021), đặc biệt là khi tác động của 
COVID dẫn đến suy giảm nguồn thu nhập và thực phẩm để người dân duy trì cuộc sống. Để giải quyết 
nghịch lý này, các đề xuất đã được đưa ra bao gồm các lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã chỉ áp 
dụng đối với một số loài cụ thể có nguy cơ phát sinh các dịch bệnh mới xuất hiện (EID) cao, ví dụ như 
nhóm thú và chim (Walzer 2020); tăng cường tài trợ và chuyển đổi khung chính sách để thực hiện các 
hành động bảo tồn cấp thiết song song với điều chỉnh quy định về sản phẩm động vật hoang dã không 
phải là nguồn cung cấp dinh dưỡng chính cho người dân, tăng cường nỗ lực bảo vệ sinh cảnh, quản lí 
dựa vào cảnh quan để ngăn chặn việc mua bán động vật hoang dã và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng giữa 
con người và động vật hoang dã (Borzée và cộng sự 2020); hình thành các quy định quốc gia hoặc 
vùng trên cơ sở giải quyết nhu cầu của các bên liên quan tại địa phương dựa vào nguồn tài nguyên 
đa dạng sinh học sẵn có. Khi ra các quyết định và chính sách liên quan đến vấn đề buôn bán động vật 
hoang dã, các nhà hoạch định chính sách cần tham vấn với các bên có liên quan và người dân phụ 
thuộc vào tài nguyên rừng và có thu nhập từ các hoạt động này để đảm bảo lệnh cấm buôn bán động 
vật hoang dã không gây các tác động tiêu cực về kinh tế và xã hội (Roe và cộng sự 2020; Booth và 
cộng sự 2021). Để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính 
sách quản lí và bảo tồn động vật hoang dã tại Viêt Nam, các bên có liên quan cần cân nhắc và hài hòa 
hóa giữa bảo tồn, phát triển và hướng tới sử dụng và quản lí động vật hoang dã một cách bền vững và 
giảm thiểu ảnh hưởng tới cộng đồng nghèo.
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4.2 Tăng cường giám sát buôn bán động vật hoang dã

Để giám sát hiệu quả và loại bỏ nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã, chính phủ đã gắn sự thành 
công trong bảo tồn động vật hoang dã với các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền 
cấp tỉnh (Báo Lạng Sơn 2020). Theo đó, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất về các vụ 
việc liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã trên địa bàn.

Như đã thảo luận ở phần trước, việc giám sát buôn bán động vật hoang dã là một thách thức vì hình 
thức tội phạm này liên quan đến cả hoạt động trực tiếp và trực tuyến. Các nghiên cứu khác nhau đã 
phát hiện ra rằng thị trường buôn bán động vật hoang dã đang thiếu các quy định quốc tế đầy đủ và là 
nguyên nhân cho sự tuyệt chủng các loài động vật hoang dã (Marshall và cộng sự 2020; Whitehead 
2020; Siriwat và Nijman 2018). Đáng báo động hơn, nhu cầu thị trường trong các lĩnh vực thương mại 
điện tử dường như không bị ảnh hưởng bởi đại dịch; các cơ quan quản lý dường như không có cơ chế 
giám sát mối liên hệ giữa buôn bán động vật hoang dã và sự lây lan của dịch bệnh, và hiếm khi đưa 
vấn đề này ra các cuộc thảo luận về vấn đề buôn bán trực tuyến (Morcatty và cộng sự 2021).

Feddema và cộng sự (2021) nhận thấy rằng văn hóa người mua, khả năng đưa ra quyết định và sự gắn 
kết nhóm là những yếu tố chính ảnh hưởng đến buôn bán động vật hoang dã. Điều này có nghĩa là 
những người tham gia buôn bán động vật hoang dã trực tuyến có thể được giám sát chung thành các 
nhóm và các chiến dịch giảm nhu cầu trực tuyến có thể có các mục tiêu cụ thể nhằm vào các nhóm 
buôn bán động vật hoang dã. Các công cụ và hướng dẫn hiệu quả về giám sát tính hợp pháp của buôn 
bán động vật hoang dã trực tuyến đã được thiết lập giữa các tổ chức như Bản đồ pháp lý (Legal Atlas) 
và Sáng kiến   toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (GIATOC) (Pascual & Wingard 
2021). Tuy nhiên, các hoạt động giám sát thương mại trực tuyến của các cơ quan bảo tồn chính phủ và 
phi chính phủ hiện có thường thiếu sự phối hợp và chồng chéo dẫn đến hạn chế việc mở rộng giám sát 
hoạt động buôn bán trực tuyến. Nhu cầu của thị trường quốc tế về động vật hoang dã (cả hợp pháp và 
bất hợp pháp) hiện được thúc đẩy và phát tán nhanh chóng trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng 
xã hội, các trang web thương mại điện tử và web đen (Xiao và cộng sự 2017; Roberts và Hernandez-
Castro 2017; Siriwat và Nijman 2018).

Thương mại trực tuyến cũng là phương tiện kết nối lớn nhất giữa những người buôn bán động vật 
hoang dã và thị trường trên quy mô quốc tế, nên các quy định quốc tế phải được xem xét và ban hành 
thông qua các hiệp ước, hiệp định hoặc tuyên bố quốc tế chung. Các tiêu chuẩn thương mại trực tuyến 
phải linh hoạt và được tiêu chuẩn hóa để cho phép giám sát và điều tiết hiệu quả hơn thị trường động 
vật hoang dã toàn cầu. Trong khi các hệ thống phân loại theo thứ bậc như của Công ước CITES cung 
cấp một định dạng tiêu chuẩn để các cơ quan quản lý tuân theo thì Việt Nam có thể tăng cường bảo vệ 
các loài bị buôn bán nhiều do chúng có khả năng bị tuyệt chủng cục bộ tại địa phương. Do đó, Công 
ước CITES nên được cập nhật để phản ánh các cập nhật về chính sách buôn bán các loài trong nước 
và quốc tế và các quốc gia phải có trách nhiệm gửi những cập nhật đó cho phù hợp. Hơn nữa, theo 
khuyến cáo của Andersson và cộng sự (2021), hệ thống mô tả hài hòa và mã hóa hàng hóa (HS) được 
sửa đổi sẽ là một cách khả thi để tạo ra tính đặc biệt cho hàng hóa động vật hoang dã được buôn bán 
quốc tế theo cách có thể được phân tích và kết nối trực tiếp với các loài cụ thể, đặc biệt là những loài 
có khả năng được buôn bán dưới dạng thuốc cổ truyền Trung Quốc (TCM), thú cưng và thịt thú rừng. 
Các quan hệ đối tác quốc tế, liên ngành được hình thành và các hoạt động giám sát được phân bổ một 
cách hiệu quả để đảm bảo giám sát có hệ thống hoạt động buôn bán động vật hoang dã trực tuyến trên 
cả web chính thống (web có chỉ mục) và web đen (web ẩn, không có chỉ mục). Hơn nữa, các tổ chức 
nên tiếp tục giám sát việc buôn bán trực tuyến theo những cách bí mật bởi việc công bố rộng rãi các 
hoạt động giám sát, đặc biệt là nhằm mục đích thực thi pháp luật tới các quy định thương mại sẽ làm 
tăng khả năng thương mại đi “ngầm” thông qua các kênh không thể giám sát và điều tiết.

Pham và cộng sự (2021) cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng các công cụ chính sách hỗn hợp từ 
tăng cường quan hệ đối tác với các nước có chung biên giới trong việc đối phó với tội phạm động vật 
hoang dã xuyên biên giới, nâng cao năng lực của hệ thống giám sát và đánh giá, tăng cường quyền lực 
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và năng lực của kiểm lâm (ví dụ: giám định loài) để họ có thể hiệu quả hơn trong việc kiểm soát các 
hành vi vi phạm động vật hoang dã trong và ngoài rừng, tăng mức phạt và hình phạt đối với các tội 
phạm về động vật hoang dã và nên coi đây là tội phạm nghiêm trọng; tìm ra một hệ thống trừng phạt 
tốt hơn bên cạnh cách tiếp cận hành chính và hình sự (phạt tù giam) với các cộng đồng nghèo.

4.3 Đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho cả nhà nước và Khối ngoài nhà nước

COVID đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế của các quốc gia và làm giảm đáng kể kinh 
phí dành cho bảo tồn (Fukushima và cộng sự 2020; Swift và cộng sự 2007). Các vườn thú trước 
COVID đóng góp nguồn thu lớn vào các hoạt động bảo tồn chủ yếu thông qua hoạt động giáo dục về 
bảo tồn động vật hoang dã, quyên góp cho dự án bảo tồn và nhân giống/bổ sung nguồn giống/genes 
(Tribe and Booth 2003; Conde và cộng sự 2011; Zimmerman 2010) tuy nhiên, nguồn thu nhập và đóng 
góp này đã giảm mạnh trong thời gian dịch bệnh COVID diễn ra bởi hoạt động của các đơn vị này hầu 
như chỉ từ việc bán vé rất hạn chế. Các hạn chế về nguồn lực tài chính đã hạn chế các khoản đóng góp 
cho các chương trình bảo tồn tại chỗ và khiến các động vật bị nuôi nhốt gặp rất nhiều rủi ro.

Các nỗ lực về biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay đặt ưu tiên cho giảm phát thải và các nước đang phát 
triển chiến lược phục hồi sau COVID 19 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, kế hoạch phục 
hồi này sẽ không “xanh” và bền vững, đặc biệt là đối với quản lý động vật hoang dã nếu không có đủ 
nguồn lực tài chính để bảo vệ chúng (Monbiot 2020; Helm 2020; Sandbrook và cộng sự 2020).

Trong khi cam kết toàn cầu hướng tới cung cấp đủ tài chính cho bảo tồn động vật hoang dã, Việt Nam 
cần phát triển và đa dạng hóa các chiến lược tài trợ cho bảo tồn. Hiện nay, Việt Nam cũng như nhiều 
quốc gia khác trên thế giới có 6 nguồn tài chính cho bảo tồn nhưng mỗi nguồn vốn đều có những ưu 
nhược điểm và giải pháp để giải quyết những thách thức này (Bảng 2).

Bảng 2. Các nguồn tài trợ cho bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam

Các nguồn 
tài trợ

Cơ hội Thách thức Các khuyến nghị để giải quyết 
khoảng trống về kinh phí

1. Ngân 
sách nhà 
nước

Chính phủ cam kết cấp 
vốn hàng năm và dài hạn 
cho quản lý rừng phòng hộ 
và rừng đặc dụng

Nguồn vốn nhà nước dành 
cho ngành lâm nghiệp chỉ 
đáp ứng được một phần so 
với nhu cầu thực tế. Điều 
này có thể gây bất ổn và 
thiếu lực lượng bảo vệ rừng 
trong tương lai

Phần lớn tài trợ của nhà 
nước là chi cho việc trồng 
rừng, lương cho nhân viên 
và cơ sở hạ tầng trong khi 
bảo tồn đa dạng sinh học và 
bảo tồn động vật hoang dã 
được tài trợ rất thấp

Nguồn vốn nhà nước dành 
cho bảo tồn đa dạng sinh 
học được sử dụng không 
hiệu quả do sự hợp tác giữa 
các bên còn yếu

Cung cấp đầy đủ kinh phí cho 
bảo tồn động vật hoang dã, bao 
gồm Chiến lược đa dạng sinh 
học quốc gia 2021-2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050, Chiến 
lược phát triển lâm nghiệp Việt 
Nam 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050

Tạo một gói kinh tế sau COVID 
để giúp thúc đẩy nền kinh tế 
phục hồi hướng tới một tương lai 
bền vững hơn

Tăng lương và trả lương cho 
các lực lượng chức năng làm 
công tác bảo vệ động vật hoang 
dã, tăng cường khuyến khích, 
hỗ trợ thích hợp và truyền cảm 
hứng cho các kiểm lâm và các 
thành viên lực lượng chống săn 
trộm để họ có thể tăng động 
lực và cam kết bảo vệ động vật 
hoang dã.

Xem tiếp ở trang sau
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Các nguồn 
tài trợ

Cơ hội Thách thức Các khuyến nghị để giải quyết 
khoảng trống về kinh phí

Chính sách và việc thực thi pháp 
luật phải được tăng cường, và 
các nguồn lực phải được phân bổ 
cho những người thực thi khi các 
đường biên giới mở cửa hoàn 
toàn nhằm ngăn chặn hoạt động 
buôn bán động vật hoang dã xảy 
ra như trước đây.

2. Du lịch 
sinh thái

Tạo thêm nguồn thu nhập 
cho các cơ quan quản lý 
động vật hoang dã ở địa 
phương và góp phần xóa 
đói giảm nghèo

Tác động của COVID sẽ 
kéo dài trong vài năm tới và 
lượng khách du lịch khó có 
thể trở lại con số như trước 
COVID.

Đa dạng hóa mô hình du lịch 
sinh thái trong nước bằng các 
gói du lịch và nâng cấp cơ sở 
vật chất 

Liên kết giữa ngành Lâm nghiệp 
và Y tế để phát huy vai trò của 
rừng trong việc đảm bảo sức 
khỏe con người và điều trị bằng 
liệu pháp lâm nghiệp như một 
phần của đơn thuốc y tế, như 
trường hợp của Hàn Quốc, Nhật 
Bản và Hoa Kỳ đã áp dụng mô 
hình này. 

3. Công cụ 
dựa trên 
thị trường 
(ví dụ: chi 
trả Dịch 
vụ Môi 
trường, 
Giảm 
thiểu 
phát thải 
do mất 
rừng và 
suy thoái 
rừng

Khung pháp lý về chi trả 
DVMTR và REDD + đã 
được Chính phủ Việt Nam 
xây dựng tốt

Kết quả của REDD + là 
chi trả dựa trên kết quả của 
việc đảm bảo giá trị của đa 
dạng sinh học cũng được 
hưởng lợi 

Chi trả DVMTR nhằm 
mục đích cải thiện cả diện 
tích rừng và chất lượng 
rừng (bao gồm cả động vật 
hoang dã)

Chi trả DVMTR đã đóng 
góp 29% tổng vốn đầu tư 
cho ngành lâm nghiệp, 
bao phủ hơn 40% diện tích 
rừng ở Việt Nam và cung 
cấp các ưu đãi tài chính 
cho hàng triệu người tham 
gia bảo vệ rừng 

Phương pháp giám sát, đánh 
giá và chi trả DVMTR chủ 
yếu dựa trên diện tích rừng.

Chỉ một số nhỏ (dưới 30%) 
khu bảo tồn và vườn quốc 
gia được hưởng lợi từ chi trả 
DVMTR

Tiêu chí chi trả DVMTR cần 
phải bao gồm bảo tồn đa dạng 
sinh học làm tiêu chí và phải 
có cơ chế giám sát và đánh giá 
thích hợp để đo lường kết quả 
đạt được

Kết hợp chi trả nhiều dịch vụ 
môi trường rừng để tăng thu 
nhập từ tiền DVMTR cho khu 
bảo tồn và vườn quốc gia

 

Bảng 2: Tiếp trang trước

Xem tiếp ở trang sau
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Các nguồn 
tài trợ

Cơ hội Thách thức Các khuyến nghị để giải quyết 
khoảng trống về kinh phí

4. Tài trợ 
quốc tế

Nhiều khu bảo tồn và 
vườn quốc gia được các 
nhà tài và các tổ chức quốc 
tế hỗ trợ

Kinh phí bảo tồn dự kiến   
sẽ giảm bởi nguồn lực hiện 
đang được ưu tiên cho các 
chương trình phục hồi kinh 
tế sau đại dịch để hỗ trợ sinh 
kế địa phương trong những 
năm tới. Điều này sẽ hạn chế 
khả năng của các khu bảo 
tồn trong việc quản lý rừng 
một cách hiệu quả, khiến 
nhiều nhân viên mất việc và 
thiếu kinh phí cho việc mua 
các thiết bị và dụng cụ quan 
trọng cho bảo tồn.

Hạn chế cơ hội của các 
nhà bảo tồn để thực hiện 
công việc của họ, ví dụ như 
chi phí cho kiểm lâm hiện 
trường bị hạn chế và việc 
tiếp cận cộng đồng bị gián 
đoạn

Nguồn vốn chỉ có sẵn trong 
từng giai đoạn và do đó 
không bền vững

Thành lập và phát triển quỹ khẩn 
cấp về bảo tồn quốc gia để hỗ 
trợ các tổ chức phi chính phủ, cơ 
quan bảo vệ động vật hoang dã 
và cộng đồng đối phó với khủng 
hoảng 

5. Khu vực 
tư nhân

Hầu hết các công ty quốc 
tế và quốc gia đã cam kết 
với kế hoạch phát triển bền 
vững, bao gồm cả tham 
gia vào hoạt động bảo tồn 
động vật hoang dã

Không có dữ liệu về tài 
chính tư nhân được giải 
ngân cho bảo tồn động vật 
hoang dã

Không có giám sát và đánh 
giá để giám sát trách nhiệm 
của khu vực tư nhân trong 
việc tuân thủ các chính sách 
bảo vệ môi trường. 

Xây dựng hệ thống tài chính 
khuyến khích các doanh nghiệp 
địa phương và quốc gia đầu 
tư vào bảo tồn và bảo vệ thiên 
nhiên, thông qua hệ thống thuế, 
tăng tỷ trọng tài trợ quốc gia so 
với tài trợ quốc tế

Tăng cường giám sát và đánh giá 
để giám sát các dòng tài chính 
và tài chính đã cam kết giải ngân 
cho bảo tồn đa dạng sinh học

6. Quỹ ủy 
thác bảo 
tồn do 
công 
chúng tự 
thành lập

Một số lượng lớn quỹ ủy 
thác được huy động bởi 
các nhóm xã hội khác nhau 
đã được thành lập trong 
vài năm qua

Thiếu năng lực kỹ thuật để 
chuyển nguồn tài chính đến 
đúng nơi, đúng loài, đúng 
nhóm mục tiêu và đúng thời 
điểm

Cần xây dựng năng lực, giám 
sát và đánh giá để đảm bảo tính 
minh bạch và trách nhiệm giải 
trình của các chương trình này

Nguồn: Stone và Nyaupane (2017), Lindsey và cộng sự (2018), Pham và cộng sự (2018), Spenceley và cộng sự (2020), 
Lindsey và cộng sự (2020), Pham và cộng sự (2020), Smith và cộng sự (2021), Nguyen 2021a, phân tích của nhóm tác giả 
(2021).

Bảng 2: Tiếp trang trước
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4.4 Kế hoạch phục hồi hậu COVID và các biện pháp phòng ngừa để giảm 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong tương lai

Hầu hết các kế hoạch phục hồi sau COVID đều tập trung chủ yếu vào các yếu tố lấy con người làm 
trung tâm liên quan đến các hành động kinh tế xã hội, đồng thời tính đến sức khỏe cộng đồng với việc 
tiêm chủng bảo vệ công dân. Tuy nhiên, ngay cả khi có các biện pháp hạn chế đi lại và tiêm phòng 
như phần trên đã chỉ ra, vẫn có các rủi ro nhất định khi động vật hoang dã được nuôi trong nhà như vật 
nuôi hoặc động vật có biểu hiện kháng kháng sinh và có thể có nhiều loài virus đột biến, do vậy cần có 
cách tiếp cận tổng hợp trong cách giải quyết vấn đề . Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức y 
tế khác đang áp dụng cách tiếp cận “Một Sức khỏe Duy nhất” để thiết kế và thực hiện các chính sách, 
quy định và nghiên cứu nhằm mục đích nâng cao hiểu biết của con người về tương tác giữa người-
động vật và thực hiện giám sát, phòng ngừa, và các phương thức giảm thiểu dịch bệnh (Mackenzied và  
Jeggo 2019). Vì cách tiếp cận “Một Sức khỏe Duy nhất” nhấn mạnh nhu cầu giám sát động vật hoang 
dã và hiểu biết về tiếp xúc giữa con người và động vật, chúng tôi khuyến nghị rằng các quan hệ đối 
tác xuyên biên giới cần được thiết lập, đặc biệt là ở các quốc gia nhiệt đới và cận nhiệt đới, để áp dụng 
các khuôn khổ trong “Một Sức hhỏe Duy nhất” và để các cơ quan tài trợ giúp đỡ những nỗ lực trong 
nghiên cứu, nỗ lực vận động để giám sát các tương tác giữa người, động vật và các bệnh dịch mới nổi.

Do các biện pháp giãn cách và hạn chế tiếp xúc, rất nhiều người trên thế giới có nhu cầu nuôi thú cưng 
như một người bạn đồng hành, giải tỏa, giảm căng thẳng (BBC news 2021). Tuy nhiên, các nhà bảo 
tồn và dịch tễ học đã cảnh báo rằng việc nuôi thú cưng đang khiến con người có nguy cơ lây nhiễm vi 
rút gây chết người (BBC news 2021). Để ngăn chặn đại dịch trong tương lai, cần phải sàng lọc quy mô 
lớn virus COVID-19 đối với động vật hoang dã trên đất liền và biển, đặc biệt là các loài phơi nhiễm 
để phát triển một chiến lược phòng chống chặt chẽ hơn (Hoang 2021b). Điều quan trọng nữa là phải 
thiết lập các quy định và biện pháp kiểm soát rủi ro dịch bệnh (Ten và cộng sự 2021), chẳng hạn như 
thiết lập các khu bảo tồn động vật hoang dã thay cho các vườn thú và dần dần hạn chế các khu bảo tồn 
đó khỏi con người để tối đa hóa giá trị bảo tồn (Pepper và Voigt 2021). Cần tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan, bao gồm các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về virus, nhà 
dịch tễ học, chuyên gia thương mại, thực thi pháp luật, chuyên gia nông nghiệp trước khi ban hành 
hoặc áp dụng bất kỳ quy định mới nào (TRAFFIC 2020).

Vì các dịch bệnh thường liên quan đến điều kiện thiếu thốn của các trang trại động vật hoang dã, các 
cơ quan chức năng nên đánh giá lại chính sách cho phép nuôi động vật hoang dã, cũng như xem xét 
việc thực hiện thực tế để đảm bảo các cơ sở này tuân thủ các yêu cầu. Đặc biệt, cần đóng cửa và xử lý 
nghiêm các cơ sở lợi dụng chủ trương này để tham gia thị trường buôn bán, tiêu thụ động vật hoang 
dã trái phép (Báo Lạng Sơn 2020). Cần nghiên cứu thêm để hiểu liệu các loài động vật khác nhau 
có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hay không và bằng cách nào (Center for Disease Control and 
Prevention 2021). 

Những thay đổi chưa từng có đối với việc di cư và hành vi của động vật hoang dã đang được các nhà 
sinh thái học cũng như các nhà bảo tồn quan tâm; tuy nhiên, việc nghiên cứu những thay đổi này là 
một thách thức nếu không có nguồn lực, kinh phí và khả năng giám sát chúng. Những vấn đề này 
cho thấy sự cần thiết phải áp dụng các hệ thống từ xa cho phép các nhà bảo tồn tiếp tục theo dõi đa 
dạng sinh học, ngay cả trong trường hợp giãn cách xã hội ở quy mô lớn. Hơn nữa, việc tăng cường 
các chiến dịch bảo vệ môi trường và giáo dục môi trường sẽ giúp cảnh tỉnh mọi người trước tình 
trạng nguy hiểm hiện nay, góp phần lên án để thay đổi hành vi ăn thịt và sử dụng động vật hoang dã 
(Ly 2021).
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19

Để phục hồi phát triển sau COVID cũng như ngăn chặn đại dịch trong tương lai, cần có nghiên cứu 
trong tương lai để giải quyết những lỗ hổng kiến   thức hiện tại như phân bố loài động vật hoang dã, 
môi trường sống và số lượng quần thể. Khảo sát mức độ phụ thuộc của người dân địa phương và nền 
kinh tế Việt Nam vào nguồn thu từ động vật hoang dã nhằm khai thác nguồn lợi này được tốt hơn. Đưa 
ra các chính sách nuôi trồng, buôn bán và tiêu thụ phù hợp. Tập chung thực thi pháp luật ưu tiên ở các 
‘điểm nóng’ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, giảm thiểu tác động của việc nuôi động vật 
hoang dã vào quần thể tự nhiên. Đánh giá hiệu quả của mô hình tuần tra SMART trong bảo tồn động 
vật hoang dã tại chỗ và kiểm soát các hoạt động săn bắt và buôn bán động vật hoang dã. Đánh giá hiệu 
quả của các chính sách và công cụ tài chính trong các kết quả đa dạng sinh học. 
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26

Tam P. 2020. Go to jail for trading, transporting wild animals. Vietnam Agriculture Newspaper. 
Accessed 10 November 2021. https://nongnghiep.vn/vao-tu-vi-mua-ban-van-chuyen-dong-vat-
hoang-da-d260221.html.

Ten DCY, Edinur HA, Jani R, Hashim NH and Abdullah MT. 2021. Covid-19 and the Malaysian zoo 
preventive measures readiness. J. Sustain. Sci. Manag 16: pp. 46–54.

Thai A. 2021. Request to investigate the case of 5 langurs being shot dead. Vietnam Animal Welfare 
Association. Accessed 10 November 2021. https://baovedongvatvn.com/yeu-cau-dieu-tra-vu-5-ca-
vooc-bi-ban-chet/.

The Jakarta Post. 2020. Covid-19: Indonesia steps up measures to anticipate influx of migrant workers 
returning home. The Jakarta Post. Accessed 1 November 2021. https://www.thejakartapost.com/
news/2020/03/31/covid-19-indonesia-steps-up-measures-to-anticipate-influx-of-migrant-workers-
returning-home.html.

Thien N. 2020. Alarming the wildlife trade. Ho Chi Minh City Police Newspaper. Accessed 11 
November 2021. https://congan.com.vn/vu-an/phong-su/bao-dong-nan-buon-ban-dong-vat-hoang-
da_102668.html.

Tien NH, Ngoc NM, Anh DBH, Huong ND, Huong NTT and Phuong TNM. 2020. Sustainable 
development of tourism industry in post Covid-19 period in Vietnam. Sustainable development 
1(5).

TRAFFIC. 2020. The coronavirus pandemic and wildlife trade - TRAFFIC’s perspective. TRAFFIC. 
Accessed 10 November 2021. https://www.traffic.org/news/the-coronavirus-pandemic-and-
wildlife-trade-traffics-perspective/.

Tran H. 2020. Covid-19 epidemic, an opportunity to protect wildlife. Quang Nam Newspaper. 
Accessed 10 November 2021. https://baoquangnam.vn/xa-hoi/dich-covid-19-co-hoi-bao-ve-dong-
vat-hoang-da-85178.html.

Tran T. 2010. Kon Tum: blatantly hunting wild animals. Tuoitre Online. Accessed 10 November 2021. 
https://tuoitre.vn/kon-tum-ngang-nhien-san-ban-thu-rung-365041.htm.

Tribe A and Booth R. 2003. Assessing the role of zoos in wildlife conservation. Human Dimensions of 
Wildlife 8(1): pp. 65–74.

Tylianakis JM, Herse MR, Malinen S and Lyver POB. 2021. Pandemic prevention should not 
victimize indigenous peoples and local communities. Conservation Letters e12813.

USAID Learns. 2020. Summary of the study of the status of wild animal trade prevention in Vietnam, 
Accessed 10 November 2021. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XCZX.pdf.

USAID WILDLIFE ASIA. 2021. Counter wildlife trafficking digest: Southeast Asia and China, 
2020, Issue IV, May 2021. Accessed 10 November 2021. http://tiantianyule010.com/pdf/uwa%20
cwt%20digest%20iv%202020.pdf.

van Staden C. 2020. Covid-19 and the crisis of national development. Nature Human Behaviour 4(5): 
pp. 443–444.

Van Vliet N, Moreno Calderón JL, Gomez J, Zhou W, Fa JE, Golden C and Nasi R. 2017. Bushmeat 
and human health: Assessing the evidence in tropical and sub-tropical forests. Ethnobiology and 
Conservation 6(3): pp. 1–45.

Walzer C. 2020. Covid-19 and the curse of piecemeal perspectives. Frontiers in Veterinary Science 7: 
720.

Whitehead M. 2020. International wildlife trade is largely unregulated. The Veterinary Record 187(8): 
pp. 324–325.

Williams E, Carter A, Rendle J and Ward SJ. 2021. Understanding impacts of zoo visitors: Quantifying 
behavioural changes of two popular zoo species during Covid-19 closures. Applied Animal 
Behaviour Science 236: 105253.

World Bank. 2019. Taking stock: Recent economic developments of Vietnam. Special focus: 
Vietnam’s tourism developments. World Bank.

World Travel and Tourism Council. 2019. The economic impact of global wildlife tourism - Travel and 
tourism as an economic tool for the protection of wildlife. Accessed 10 November 2021. https://
www.atta.travel/news/2019/08/the-economic-impact-of-global-wildlife-tourism-wttc/.

https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/covid-19-indonesia-steps-up-measures-to-anticipate-influx-of-migrant-workers-returning-home.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/covid-19-indonesia-steps-up-measures-to-anticipate-influx-of-migrant-workers-returning-home.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/covid-19-indonesia-steps-up-measures-to-anticipate-influx-of-migrant-workers-returning-home.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/covid-19-indonesia-steps-up-measures-to-anticipate-influx-of-migrant-workers-returning-home.html
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nhằm cung cấp thêm dữ liệu cho quá trình ra quyết định. Nghiên cứu này được đưa ra nhằm đáp ứng những yêu 
cầu cấp thiết trên. 

Dựa trên kết quả rà soát tài liệu thứ cấp về thực trạng quản lí và bảo tồn động vật hoang dã, sử dụng các nghiên 
cứu điểm và thu thập ý kiến của các chuyên gia từ đối thoại chính sách quốc gia về quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã, báo cáo này phân tích tác động của COVID đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã, cơ hội và thách 
thức để nâng cao hiệu quả của các chương trình bảo tồn trong hiện tại và tương lai, đồng thời đề xuất các giải 
pháp cho công tác bảo tồn sau đại dịch.

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy đại dịch COVID đã tạo ra nhiều tác động đa chiều đối với công tác bảo tồn 
động vật hoang dã trên toàn cầu và ở Việt Nam. Mặc dù có nhiều tác động tích cực đã được ghi nhận như cam 
kết chính trị của các nhà hoạch định chính sách trong việc tăng cường các chính sách bảo tồn động vật hoang dã 
ở Việt Nam ngày càng trở nên mạnh mẽ, các thỏa thuận song phương cung cấp các nguồn tài chính để giải quyết 
nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ngày càng được chú trọng, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các 
hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp vẫn còn diễn ra rộng rãi trên cả nước. Giám sát buôn bán 
động vật hoang dã xuyên biên giới ngày càng trở nên khó khăn và kinh phí cho công tác bảo tồn cũng bị cắt giảm 
đã gây nhiều trở ngại cho việc thực hiện hiệu quả các chính sách bảo tồn động vật hoang dã. Các nhà hoạch định 
chính sách cần cân nhắc tất cả các mối quan tâm của các bên liên quan khi đưa ra quyết định về quản lí và bảo tồn 
về động vật hoang dã, xây dựng các chính sách liên ngành, xuyên biên giới và theo cách tiếp cận cảnh quan, giải 
quyết các nguyên nhân dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng, nâng cao năng lực cho các bên có liên quan và đảm 
bảo nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn.
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