
Giá trị kinh tế của hoạt động thương mại liên 
quan đến động vật hoang dã tại Việt Nam

Thông điệp chính

 • Hoạt động gây nuôi động vật hoang dã mang lại giá trị về kinh tế lớn đối với nhiều địa phương và hộ gia đình, 
đồng thời tạo ra các cơ hội về việc làm cho lực lượng lao động ở nông thôn. 

 • Tuy nhiên, việc nhiều hộ gia đình và địa phương phụ thuộc vào hoạt động gây nuôi động vật hoang dã như 
nguồn thu nhập chính cũng tạo ra những thách thức lớn trong công tác quản lí và bảo tồn động vật hoang dã. 

 • Để có thể thực hiện công tác quản lí và bảo tồn động vật hoang dã hiệu quả, cần xây dựng các mô hình kinh tế 
thay thế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển chung của địa phương. Ngoài ra cần có các giải pháp 
tổng thể, không chỉ tập trung vào hoạt động gây nuôi trang trại mà cũng nên tập trung vào giải quyết các nguyên 
nhân dẫn đến thương mại động vật hoang dã bất hợp pháp. 

 • Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và nỗ lực trong việc ghi nhận và phân tích giá trị kinh tế của việc gây nuôi và 
thương mại động vật hoang dã, các số liệu hiện có thường không cập nhật và dựa trên số lượng mẫu nhỏ tại 
một số địa phương. Một hệ thống theo dõi và giám sát hiệu quả và hỗ trợ tài chính cho những nghiên cứu 
trong về buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam, bao gồm cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, đặc biệt 
trong bối cảnh COVID là rất cần thiết.

Giới thiệu tổng quan
Mặc dù buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp đang 
được coi là một vấn nạn trên toàn cầu, lợi nhuận lớn thu 
được từ việc này đang tạo ra rào cản kinh tế cho việc giải 
quyết vấn đề này. Trên thế giới, vào năm 2000, buôn bán 
động vật hoang dã ước tính trị giá hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chỉ 
đứng sau buôn bán ma túy bất hợp pháp (Van and Daan 
2016). Trong những năm gần đây, con số lợi nhuận này 
đã tăng từ 9 đến 20 tỷ đô la Mỹ hàng năm (Barber-Meyer 
2010; Brack 2004; Broad và cộng sự 2003; Ferrier 2009; 
Wilson-Wilde 2010). Malaysia, Việt Nam, Indonesia và 
Trung Quốc là những nước xuất khẩu động vật hoang dã 
lớn và Liên minh châu Âu và Nhật Bản là những nhà nhập 
khẩu lớn nhất (Nijman 2010). 
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Tại Việt Nam, hoạt động buôn bán động vật hoang 
dã bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào những năm 1980, 
khi Việt Nam bắt đầu mở cửa hội nhập quốc tế và 
việc giao lưu buôn bán trên thị trường quốc tế ngày 
càng thuận tiện hơn (Nguyễn và cộng sự 2008). Sự mở 
rộng và phát triển của các hoạt động buôn bán động 
vật hoang dã tại Việt Nam thể hiện qua số lượng giấy 
phép CITES tăng từ 594 giấy phép vào năm 1999 tới 
2,367 giấy phép vào năm 2016 (CITES 1999; CITES 2016) 
và số lượng trang trại cũng tăng kể từ năm 1980 trở lại 
đây (WCS 2008). Mặc dù có nhiều nghiên cứu đã chỉ 
ra sự mở rộng và phát triển của thị trường buôn bán 
động vật hoang dã, cả hợp pháp và bất hợp pháp, có 
rất ít các nghiên cứu ghi nhận và phân tích giá trị kinh 
tế của các hoạt động này tại Việt Nam. Dựa trên tài liệu 
thứ cấp, báo cáo này rà soát số liệu sẵn có về đóng 
góp kinh tế của buôn bán động vật hoang dã với nền 
kinh tế quốc gia, địa phương và người dân, đồng thời 
thảo luận cơ hội và thách thức trong việc quản lí các 
hoạt động này tại Việt Nam. 
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Tổng quan tình hình buôn bán động 
vật hoang dã tại Việt Nam

Theo CITES (2017), Bạc Liêu, Nghệ An và Đồng Nai là các tỉnh 
có số lượng cơ sở gây nuôi cao nhất trên cả nước với lần lượt 
là 2.211; 2.130 và 956 cơ sở. Các tỉnh có số loài nuôi nhiều 
nhất là TP. Hồ Chí Minh (171 loài), Bình Dương (84 loài) và 
Nghệ An (73 loài) chủ yếu phục vụ cho các hoạt động tham 
quan và du lịch (Trung tâm con người và thiên nhiên 2020). 
Nhìn chung, các cơ sở nuôi động vật hoang đều vì mục đích 
thương mại với các loài phổ biến bao gồm báo, rắn, cá sấu, 
tắc kè (thằn lằn), động vật gặm nhấm, linh trưởng, cầy hương, 
lợn rừng, rắn chuột phương Đông, hươu, cá sấu và rùa vỏ 
sò. Có khoảng 44% tổng số loài đang được mua bán trên thị 
trường có trong danh sách CITES (FAO 2015).

Một số loài bò sát như cá sấu, trăn và chuột cống phương 
Đông rất dễ nuôi trong điều kiện nuôi nhốt, với tổng số 
716.892 con sinh sản trong năm 2013 (FAO 2015). Trong khi 
đó, một số động vật có vú (như hổ, linh miêu, gấu) cũng 
có thể được sinh sản, nhưng rất khó để có được thông tin 
chi tiết về số cá thể mới sinh ra (Nguyễn và cộng sự 2008). 
Các trang trại này bán cho các nhà hàng thịt thú rừng ở đô 
thị phục vụ những tầng lớp dân cư ngày càng giàu có trên 
khắp đất nước và cũng cung cấp thịt thú rừng cho các thị 
trường quốc tế (Roberton và Trần 2003). Thị trường chính 
của Việt Nam trong lĩnh vực này là Trung Quốc, với 25 chợ 
biên giới được kết nối bằng đường bộ đến các cảng thương 
mại lớn nhất (Zhang và cộng sự 2008).

Tổng khối lượng ước tính của thịt sống và động vật hoang 
dã trong và ngoài Việt Nam là khoảng 3.050 tấn mỗi 
năm, trong đó khoảng một nửa được tiêu thụ trong nước 
(Nguyễn 2003). Giao dịch thịt động vật hoang dã chiếm 

80% tổng số và tập trung tại các thành phố lớn như Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (Nguyen 2003). Tổng lợi 
nhuận của buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp 
khoảng 5,3 triệu USD mỗi năm, lớn hơn 8 lần so với chi 
phí hiện tại dành cho việc giám sát và thực thi pháp luật 
mà Chi cục Kiểm lâm và các nhà tài trợ khác trong cả nước 
đang có (TRAFFIC 2014).

Đóng góp của buôn bán động vật 
hoang dã trong nền kinh tế quốc gia

Tổng lợi nhuận và doanh thu từ buôn bán trái phép động 
vật hoang dã ở Việt Nam là ước tính lần lượt là 66,5 triệu 
USD và 21 triệu USD / năm. Tính chung cả nước, tổng lợi 
nhuận ước tính cao gấp 31 lần chi tiêu (634.000 USD đến 
700.000 USD); hơn ba lần tổng ngân sách dành cho cán 
bộ Cục Kiểm lâm (khoảng 6,5 triệu USD), gấp 4 lần tổng 
số tiền phạt thu được (5,5 triệu USD) mỗi năm (Nguyễn 
2003). Tổng doanh thu ước tính từ buôn bán (66,5 triệu 
USD) gấp 12 lần tổng doanh thu từ buôn bán động vật 
hoang dã buôn bán bất hợp pháp (5,2 triệu USD) mỗi 
năm. Ước tính giá trị tịch thu chính thức của buôn bán 
trái phép động vật hoang dã chỉ chiếm khoảng 3,1% tổng 
giá trị thương mại (Nguyễn 2003). Vào năm 2014, dự kiến 
trên cả nước, tổng doanh thu và lợi nhuận từ động vật 
hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam là hơn 43 triệu USD 
(TRAFFIC 2014).

Hình 1 và Hình 2 thể hiện giá trị thị trường xuất nhập khẩu 
động vật của Việt Nam. Tuy chưa có sự ghi nhận hay số 
liệu thống kê cụ thể về  tỉ trọng và giá trị xuất nhập khẩu 
động vật hoang dã  trong tổng giá trị này, nhiều học giả 
cho rằng đây cũng là bức tranh thực tại của thị trường 
buôn bán động vật hoang dã.

Hình 1. Thị trường xuất khẩu động vật của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019
Nguồn: WITS 2021
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Đóng góp của động vật hoang dã vào 
nền kinh tế cấp tỉnh
Theo TRAFFIC (2014), trong năm 2014, một số lượng lớn 
lao động nông nhàn đã tham gia vào các hoạt động nuôi 
trồng ĐTVHD tại tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, 
Quảng Bình, Kon Tum và Gia Lai. Trong thực tế, nuôi động vật 
hoang dã mang lại thu nhập thuần cao hơn gấp nhiều lần so 
với từ các hoạt động chăn nuôi gia cầm và trồng hoa màu 
trong khi thời gian lao động dành cho việc này lại ít hơn nhiều 
so với các hoạt động nông nghiệp (Hình 3, Hình 4, Hình 5).

Ví dụ, tại các tỉnh An Giang, Cà Mau năm 2003, Cá sấu 
đem lại nguồn thu cao hơn 15 lần so với trồng lúa trong 
khi số ngày nếu hộ dân chọn trồng lúa sẽ gấp 2 lần so 
với nuôi Cá sấu (Hình 5). Nhiều nghiên cứu với các hộ gia 
đình gây nuôi ĐTVHD tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, 
Bắc Trung Bộ cũng có những kết luận tương tự. Ví dụ, tại 
vùng đồng bằng sông Hông, thu nhập từ nuôi rắn cao 
hơn 5 lần so với nguồn thu từ việc trồng lúa và hoa màu 
và thu nhập từ việc nuôi hươu, nai sinh sản và lấy nhung 
cũng đem lại giá trị kinh tế cao hớp 5-10 lần so với nuôi 
gà và lợn (Nguyễn và cộng sự 2008). 

Hình 2. Giá trị kinh tế từ thị trường nhập khẩu động vật và sản phẩm từ da động vật 
của Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019
Nguồn: WITS 2021

Hình 3. Thu nhập và số ngày lao động của một số mô hình trang trại nuôi động vật hoang dã tại tỉnh Hải 
Dương, Hà Tây, Bắc Giang, Vĩnh Phúc năm 2003 (Đơn vị: Nghìn đồng)
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Hình 4. Thu nhập và số ngày lao động của một số mô hình trang trại nuôi động vật hoang dã tại Nghệ An, 
Hà Tĩnh năm 2003 (Đơn vị: Nghìn đồng)

Nguồn: Đỗ và cộng sự 2003

Hình 5. Thu nhập và số ngày lao động của một số mô hình trang trại nuôi động vật hoang dã tại tỉnh An Giang, 
Cà Mau năm 2003 (Đơn vị: Nghìn đồng)

Nguồn: Đỗ và cộng sự 2003
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Theo chi cục kiểm lâm Vinh Phúc (2006), tại xã Vĩnh Sơn 
năm 2006 doanh thu từ răn thương phẩm đạt khoảng 
465,000 USD với lãi suất đạt tới 20%. Lãi suất này cao gấp 
20 lần so với trồng các cây nông nghiệp như lúa. Theo 
thống kê ngành nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu (2016), 
tổng số lượng hươu đang được nuôi trên địa bàn này 
dao động từ 3.380- 15,000 con, tạo ra giá trị kinh tế lên tới 
696,900 - 1,306,689 USD/năm (Cổng thông tin điện tử Sở 
khoa học và công nghệ tỉnh nghệ an, 2017; Báo Nghệ An 
điện tử 2016). 

Đóng góp của động vật hoang dã 
vào kinh tế hộ gia đình

Hiện tại ở Việt Nam khoảng 25 triệu người sống phụ 
thuộc vào tài nguyên rừng (World Bank 2005). Các hoạt 

động gây nuôi động vật hoang dã với nhiều dịch vụ đi 
kèm đã góp phần giải quyết một lượng lớn lao động dôi 
dư trong xã hội, và góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ 
gia đình ở vùng nông thôn. Ví dụ, hoạt động nuôi rắn đã 
mang lại thu nhập bình quân cho mỗi người dân tham 
gia lao động là 93USD/ tháng, điều này đã gốp phần tăng 
chất lượng cuộc sống người dân và góp phần vào công 
tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương (Nguyễn và 
cộng sự 2008). Ngoài ra, với các hoạt động gây nuôi động 
vật hoang dã ở một số địa phương, doanh thu của việc 
nuôi động vật hoang dã trừ toàn bộ chi phí vật chất, thuế, 
khấu hao và chưa trừ công lao động đem lại thu nhập 
bình quân từ 87 USD đến 168 USD/tháng tính theo đầu 
người, chiếm khoảng 35% - 37% tổng thu nhập bình quân 
của hộ gia đình, tùy vào loại hình nuôi (Nguyễn và cộng 
sự 2008). Việc gây nuôi động vật hoang dã cũng đem lại 
lợi nhuận lớn (Hình 6).
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Thảo luận và kết luận

Tóm lược chính sách này chỉ ra rằng việc gây nuôi động 
vật hoang dã mang lại giá trị về kinh tế lớn đối với nhiều 
địa phương và hộ gia đình, đồng thời tạo ra các cơ hội về 
việc làm cho người dân lao động ở nông thôn. Trong khi 
rất nhiều các tổ chức bảo tồn kì vọng vào việc đóng cửa 
các trang trại nuôi động vật hoang dã sẽ được thực hiện 
tại Việt Nam (Eurogroup for animals 2020; Trung tâm con 
người và thiên nhiên 2020), các giá trị lợi ích mang lại từ 
hoạt động này có thể là trở ngại và thách thức lớn trong 
việc thực hiện hóa kì vọng này. Xây dựng và đa dạng hóa 
các loại hình sinh kế cho người dân, đảm bảo các hoạt 
động bảo tồn không ảnh hưởng tới đời sống của người 
dân cần được xem xét kĩ lưỡng. Ngoài ra, báo cáo này 
cũng cho thấy, các hoạt động buôn bán động vật hoang 
dã bất hợp pháp mang lại doanh doanh thu và lợi nhuận 
cao hơn rất nhiều so với các hoạt động hợp pháp thu 
được từ các trang trại nuôi động vật hoang dã. Điều này 
đồng nghĩa với việc giải quyết và nâng cao hiệu quả bảo 
tồn động vật hoang dã cần có các giải pháp tổng thể, 
không chỉ tập trung vào hoạt động gây nuôi trang trại 
mà cũng nên tập trung vào giải quyết các nguyên nhân 
dẫn đến thương mại động vật hoang dã bất hợp pháp. 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và nỗ lực trong việc 
ghi nhận và phân tích giá trị kinh tế của việc gây nuôi 
và thương mại động vật hoang dã, các số liệu hiện có 
thường không cập nhật và dựa trên số lượng mẫu nhỏ 
tại một số địa phương. Với cam kết của Việt Nam về công 
ước CITES, thiết lập một hệ thống theo dõi và giám sát 
hiệu quả và hỗ trợ tài chính cho những nghiên cứu về 
buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam, bao gồm cả 
hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp là rất cần thiết. 
Ngoài ra, đại dịch COVID xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ 
tới các hoạt động kinh tế, trong đó có các hoạt động gây 
nuôi động vật hoang dã, đồng thời thay đổi về nhận thức 

và quan điểm của các bên có liên quan tới động vật 
hoang dã cũng sẽ có ảnh hưởng tới hoạt động thương 
mại trong lĩnh vực này. Việc ghi nhận và phân tích các 
sự thay đổi này rất cần thiết trong quá trinh thực hiện 
chính sách bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam.
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