
Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách 
hướng tới quản lí và bảo tồn động vật 
hoang dã bền vững và toàn diện

Thông điệp chính

 • Đa dạng sinh học và động vật hoang dã đang chịu áp lực ngày càng lớn do nạn phá rừng và buôn bán trái phép 
động vật hoang dã ở Việt Nam.

 • Rất nhiều các chính sách và dự án bảo tồn động vật hoang dã đã và đang được thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
hiệu quả của các chính sách và chương trình dự án này bị hạn chế bởi các chính sách thiếu rõ ràng và nhất quán, 
thiếu kinh phí, ; việc thực thi pháp luật, theo dõi, giám sát và đánh giá kém hiệu quả. “Những thách thức này cũng 
ảnh hưởng đến tham vọng thực hiện mục tiêu kép của Việt Nam:” giải quyết các nguyên nhân dẫn đến mất rừng và 
suy thoái rừng nhằm hướng tới nâng cao đa dạng sinh học và đảm bảo công bằng môi trường, xã hội trở nên khó 
khăn hơn.

 • Mặc dù những vấn đề này đã tồn tại trong nhiều năm, Việt Nam đang có những cơ hội mới để giải quyết chúng khi 
loại bỏ phương thức tiếp cận ngành đơn lẻ mà thay vào đó là thúc đẩy quản lí dựa vào cảnh quan và sáng kiến “Một 
sức khỏe”, liên kết đa ngành và xuyên biên giới để giải quyết buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, áp dụng 
các biện pháp khắc phục hậu quả COVID thông qua đa dạng hóa nhiều công cụ chính sách, đặt chính sách bảo tồn 
động vật hoang dã làm tâm điểm trong lối sống xanh và thói quen mua sắm bền vững, cũng như tiếp cận các sáng 
kiến tài chính của quốc gia, khu vực và quốc tế để bù đắp các thiếu hụt tài chính hiện nay. 

 • Bảo tồn động vật hoang dã bền vững ở Việt Nam đòi hỏi phải tăng cường hợp tác với sự tham gia của các bên liên 
quan giữa các ngành và xuyên biên giới, áp dụng tiếp cận tổng thể và liên ngành trong việc giải quyết các nguyên 
nhân cơ bản của nạn mất rừng và suy thoái rừng, đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho bảo tồn sinh học và thay 
đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Phạm Thu Thủy, Phạm Văn Thông, Trịnh Thị Mai, Cao Nhật Long, Nguyễn Thị Thủy Anh, Nguyễn 
Thị Vân Anh, Tăng Thị Kim Hồng và Nguyễn Văn Thái

Giới thiệu
Việt Nam là một quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nằm 
trong điểm nóng đa dạng sinh học Đông Dương-Myanmar 
của Đông Nam Á (Myers và cộng sự 2000; Dinerstein và cộng 
sự 2017). Tuy nhiên, nhiều loài quý hiếm tại Việt Nam đang 
bị đe dọa trực tiếp bởi việc quản lý trang trại động vật hoang 
dã không bền vững, khai thác và buôn bán bất hợp pháp trên 
quy mô quốc tế (Brooks-Moizer và cộng sự 2009, Janssen và 
Indenbaum 2019, Challender và cộng sự 2020), mất rừng và 
suy thoái rừng do nông nghiệp mở rộng, đô thị hóa, phát 
triển cơ sở hạ tầng, gia tăng dân số và quản trị rừng kém hiệu 
quả (Tuyet 2001; Nguyen 2017; Van Khuc và cộng sự 2018; 
Ngo và cộng sự 2020). Việt Nam cũng được xem là trung tâm 
buôn bán động vật hoang dã trên toàn cầu (Nguyen 2003; 
Grieser-Johns and Thomson 2005; Zhang và cộng sự 2008, 

Li và cộng sự 2010; Nguyen và cộng sự 2019; De Sadeleer và 
Godfroid 2020). Để giải quyết những vấn đề này, từ những 
năm 1960, Việt Nam đã xây dựng và thực hiện nhiều chính 
sách quản lý động vật hoang dã theo ngành và liên ngành 
(Bảng 1 và Hình 1). Một số lượng lớn các chính sách và dự án 
bảo tồn động vật hoang dã quốc tế đã được thực hiện nhằm 
tăng cường khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác liên ngành 
và xuyên biên giới, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực và tài 
chính cho các tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng trong việc 
bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã (Phạm và cộng sự 2018, 
Trieu và Pham 2020). Mặc dù đã có những cam kết chính trị 
từ chính phủ về bảo tồn động vật hoang dã, hiện nay vẫn 
còn thiếu những đánh giá khoa học chính xác về hiệu quả 
của các chính sách và dự án bảo tồn động vật hoang dã. 
Chính phủ Việt Nam hiện đang phát triển các chính sách mới 
nên việc xem xét, đánh giá các chính sách   trước đây là điều 
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cần thiết để tránh lặp lại thất bại trước đây đồng thời cải thiện 
việc thiết lập thể chế và kết hợp công cụ chính sách hướng tới 
nâng cao hiệu quả chính sách (Schroeder và cộng sự 2020). 
Bản tóm lược chính sách này xem xét các bài học kinh nghiệm, 
thảo luận về các cơ hội và thách thức đối với việc quản lý động 
vật hoang dã bền vững ở Việt Nam và đề xuất một số giải 
pháp để nâng cao hiệu quả của các chính sách. Bản tóm lược 

chính sách được xây dựng dựa trên việc rà soát tài liệu thứ cấp, 
kết quả ghi nhận từ Hội thảo quốc gia về đối thoại chính sách 
về bảo tồn động vật hoang dã với sự tham gia của khoảng 
150 chuyên gia về động vật hoang dã từ các học viện, khối tư 
nhân và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các 
nhà tài trợ và các cán bộ ở khu vực chính phủ vào tháng 10 
năm 2021.

Bảng 1. Các chính sách chính về bảo tồn và quản lý động vật hoang dã ở Việt Nam
Chính sách theo ngành Nội dung các chính sách

Quản lý động vật hoang 
dã trên cạn và ngành lâm 
nghiệp

Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định thi hành Luật Lâm nghiệp 2017

Quyết định số 126/QĐ-Ttg, Nghị định 117/2010/NĐ-CP, Thông tư số 70/2007/TT-BNN về nới lỏng hạn chế sử dụng 
tài nguyên và tăng cường bảo vệ rừng cộng đồng để xóa đói, giảm nghèo

Nghị định 06/2019/NĐ-CP và sau đó được hoàn thiện thêm bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP về quản lý thực vật, động 
vật nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES

Nghị định 160/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP về tiêu chí xác định và chế độ 
quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm pháp luật về lâm nghiệp

Bộ Luật Hình Sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các chương trình và chiến lược bảo tồn đối với các loài như voi, hổ, linh 
trưởng, rùa và một số loài đang được đề xuất như tê tê

Nghị định 01/2019/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ của Kiểm lâm

Chiến lược phát triển ngành Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050

Bảo tồn đa dạng sinh học Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030

Luật đa dạng sinh học 2008 và Nghị định 65/2010/NĐ-CP về thi hành luật đa dạng sinh học 2008;

Nghị định 160/2013/NĐ-CP và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP về tiêu chí xác định và chế độ 
quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Thủy sản và chính sách 
liên quan đến những loài 
động vật hoang dã dưới 
nước

Luật thủy sản 2017

Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thủy sản

Nghị định 42/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung 2017;

Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Quyết định số 811/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt Kế hoạch hành động bảo tồn rùa biển Việt Nam giai đoạn 2016-2025

Chăn nuôi Động vật 
hoang dã

Luật thú y 2015

Luật chăn nuôi 2018

Các chính sách thương 
mại

Luật Quảng cáo 2018 cấm đấu thầu, quảng cáo kinh doanh ĐVHD nguy cấp, quý hiếm trên bất kỳ nền tảng quảng 
cáo nào. 

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định việc kiểm dịch động vật khi xuất nhập khẩu. 

Luật đầu tư 2020 đưa ra danh sách động vật hoang dã bị cấm hoạt động đầu tư kinh doanh.

Chỉ thị / quyết định khác Chỉ thị số 29/CT-TTg năm 2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã 

Quyết định số 2713/QĐ-BNN-TCLN ban hành kế hoạch hành động về ngà voi và sừng tê giác giai đoạn 2018-2020

Du lịch Luật bảo vệ môi trường 2020, Luật Lâm nghiệp 2017, dịch vụ chi trả môi trường rừng (PFES) khẳng định vai trò của 
du lịch trong việc tài trợ cho bảo tồn động vật hoang dã

Xử phạt hành vi vi phạm Theo điều 244 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về xử lý hình sự hành vi vi phạm liên quan đến ĐVHD và 
nghị định 35/2019/NĐ-CP xử phạt hành chính theo lĩnh vực lâm nghiệp và nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử lý hành 
chính trong lĩnh vực thủy sản

Sức khỏe và bệnh lây 
truyền 

Trong đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký chỉ thị 29/2020/CT-TTg về các giải pháp cấp bách quản lý 
động vật hoang dã.

Nguồn: Dữ liệu tổng hợp của nhóm tác giả (2021)
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Cơ hội để quản lý động vật hoang 
dã bền vững ở Việt Nam

Với cam kết chính trị mạnh mẽ hướng tới quản lý động vật 
hoang dã bền vững, Chính phủ Việt Nam đã tích cực tham gia 
vào các công ước quốc tế như CBD, CITES về chống buôn bán 
bất hợp pháp động vật hoang dã trong khu vực. Các sáng kiến 
chính sách này đã tạo cơ sở pháp lý cho Việt Nam trong việc 
hoàn thiện các chính sách bảo tồn động vật hoang dã.

Thay đổi từ tiếp cận đơn ngành sang liên ngành, xuyên biên 
giới và tăng cường thực thi pháp luật. Hình 1 và Bảng 1 cho 
thấy các chính sách bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam 
nhằm thúc đẩy phối hợp liên ngành và xuyên biên giới nhằm 
giải quyết các nguyên nhân phức tạp gây mất đa dạng sinh 
học và vấn đề quản lý động vật hoang dã không bền vững 
(WCS 2016, NFGA 2016, Jiao và cộng sự 2021). Hơn nữa, bằng 
việc kí kết, cam kết và thúc đẩy cách tiếp cận sáng kiến “Một 
Sức khỏe”, Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với sự thay 
đổi mang tính bước ngoặt trong việc giải quyết sự phức tạp 
và giao thoa giữa sức khỏe con người, đa dạng sinh học và 
kinh tế xã hội (Harrison và cộng sự 2019, Nguyen 2021). Việt 
Nam đã được các học giả toàn cầu khen ngợi là một trong 
những quốc gia tiên phong (cùng với Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Bolivia và Gabon) trong việc áp dụng các biện pháp kịp thời 
khẩn cấp đối mặt với COVID thông qua tăng cường khuôn khổ 
pháp lý về buôn bán động vật hoang dã (Booth và cộng sự 
2021; Amaël và cộng sự 2020). Một động thái rõ nét gần đây 
của chính phủ là cam kết cải cách các chính sách để cấm buôn 
bán thương mại, tiêu thụ các loài chim và thú hoang dã (Chris 

2020) đi kèm với nỗ lực ngày càng tăng của chính phủ và các 
tổ chức quốc tế nhằm loại bỏ quảng cáo, mua, bán và tiêu 
thụ bất hợp pháp các sản phẩm từ động vật hoang dã (GSRV 
2020). Ngoài ra, Việt Nam cũng sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 
2017 (Luật số 12/2017/QH14) với việc tăng gấp 40 lần mức 
phạt tiền (khoảng 15 tỷ VNĐ) và mức phạt tù tối đa cũng tăng 
gấp 3 lần lên đến 15 năm đối với các tội danh liên quan đến 
các loài nguy cấp, quý hiếm (Jiao và cộng sự 2021).

Các sáng kiến   tài chính mới để bảo tồn động vật hoang dã 
bền vững. Pham và cộng sự (2018) nhấn mạnh rằng ngân sách 
nhà nước chỉ đóng góp 29% tổng vốn đầu tư cho ngành lâm 
nghiệp và hầu hết kinh phí cho hoạt động bảo tồn rừng đến 
nay là từ ngân sách ngoài nhà nước, đặc biệt là từ các nguồn 
tài trợ quốc tế như ODA, FDI, tư nhân (49%). Các sáng kiến tài 
chính hiện đang được áp dụng trong nước như Chi trả Dịch 
vụ Môi trường Rừng (PFES) và chương trình Giảm phát thải do 
mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) đều phải tuân thủ khuôn 
khổ Warsaw trong đó nhấn mạnh đa dạng sinh học là lợi ích 
quan trọng. Nguồn thu tiềm năng từ những sáng kiến này có 
thể bổ trợ cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. Theo 
đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT) tham gia 
đối thoại, chính sách, Việt Nam hiện cũng đang tìm hiểu các 
nguồn tài chính mới như trái phiếu xanh, chứng khoán rừng, 
huy động tài chính từ khu vực tư nhân để thực hiện các chính 
sách và biện pháp bảo tồn động vật hoang dã. Đại diện các 
tổ chức phi chính phủ quốc tế tham gia các cuộc đối thoại 
chính sách cũng nhấn mạnh thêm rằng để ứng phó với COVID 
và tránh đại dịch trong tương lai, các nhà tài trợ toàn cầu đã 
dành các nguồn tài trợ ngày càng lớn cho nghiên cứu động 

Hình 1: Thiết lập thể chế cho việc bảo tồn động vật hoang dã ở Việt Nam 
Nguồn: Dữ liệu tổng hợp của nhóm tác giả (2021)
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vật hoang dã và điều này có thể giúp tăng cường giám sát và 
đánh giá đa dạng sinh học cho Việt Nam.

Thay đổi trong sở thích tiêu dùng. Các thế hệ trẻ có sở thích 
tiêu dùng xanh hơn và chế độ ăn đã dần loại bỏ các sản phẩm 
có nguồn gốc từ động vật (Pham và cộng sự 2020). COVID-19 
cũng được những người tham gia đối thoại chính sách coi là 
lời cảnh báo cho nhiều người Việt Nam và ngày càng có nhiều 
báo cáo ghi nhận sự ủng hộ của cộng đồng trong việc đóng 
cửa thị trường động vật hoang dã. Những thay đổi trong lối 
sống và nhận thức tốt hơn về sự tương tác giữa con người - hệ 
sinh thái - động vật tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý 
động vật hoang dã bền vững.

Thách thức – Từ chính sách đến thực 
tiễn

Các chuyên gia tham gia Hội thảo, diễn đàn chính sách đều 
ghi nhận và đánh giá cao cam kết và nỗ lực của Chính phủ Việt 
Nam trong vấn đề bảo tồn động vật hoang dã, thể hiện qua 
hệ thống văn bản pháp lí đa ngành và toàn diện. Tuy nhiên, 
các chuyên gia này cũng cho rằng việc thực hiện chính sách và 
cam kết này trong thực tế vẫn còn gặp nhiều thách thức.

Khung pháp lý chồng chéo. Mặc dù một số lượng lớn các 
chính sách về bảo tồn động vật hoang dã đã được ban hành, 
nhưng việc thực thi trên thực tế đã bị cản trở bởi các chính 
sách này chồng chéo, việc thực thi các luật môi trường hiện 
hành kém hiệu quả và chưa mang tính răn đe, đánh giá tác 
động môi trường chưa đầy đủ, thiếu các quy định hiệu quả để 
bảo vệ rừng và kiểm soát ngăn chặn buôn bán động vật hoang 
dã bất hợp pháp xuyên biên giới và thiếu sự tham gia của các 
bên liên quan trong quá trình ra quyết định về bảo tồn động 
vật hoang dã (Worldbank 2019, MONRE 2019). Các hướng dẫn 
chồng chéo và thiếu nhất quán đã tạo ra những thách thức 
lớn cho chính quyền địa phương trong việc bảo tồn động vật 
hoang dã. Ví dụ, Bộ NN & PTNT đã ban hành danh mục các 
loài nguy cấp theo nghị định 84/2021/NĐ-CP và nghị định 
26/2019/NĐ-CP trong khi Bộ TNMT ban hành danh mục theo 
nghị định 64/2019/NĐ-CP. Luật Đầu tư do Quốc hội ban hành 
cũng đưa ra một danh mục bảo vệ động vật hoang dã khác. 
Hơn nữa, danh mục bảo vệ động vật hoang dã hiện hành (như 
nghị định 84/2021/NĐ-CP, nghị định 64/2019/NĐ-CP) chỉ tập 
trung vào các loài quý hiếm trong khi thiếu chính sách bảo vệ 
các loài động vật thông thường (ví dụ như chim) dẫn đến việc 
không kiểm soát được hoạt động săn bắn, tiêu thụ trong thời 
gian gần đây (Pannature 2021). Các bên liên quan tham gia đối 
thoại chính sách cũng chỉ ra những thách thức khi các chính 
sách chỉ tập trung vào bảo tồn động vật hoang dã trong các 
khu bảo tồn trong khi nhiều loài khác sống bên ngoài hoặc di 
cư ra bên ngoài các khu bảo tồn thì không được bảo vệ. Những 
người tham gia đối thoại chính sách cũng cho rằng khung 
pháp lí hiện nay chưa chú trọng về an toàn sinh học, kiểm soát 
dịch bệnh, chi phí xét nghiệm mẫu vật cao và còn tồn tại các 

rào cản trong việc quản lý nguồn gốc và mẫu vật tịch thu. Ví 
dụ, Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định động vật hoang dã là 
tài sản công và do đó phải trải qua quá trình phức tạp về thủ 
tục hành chính dẫn đến việc chậm trễ trong việc nhanh chóng 
thả động vật bị tịch thu về với tự nhiên. Những người tham 
gia đối thoại chính sách cũng nhấn mạnh rằng các mức phạt 
và hình phạt hiện nay quá thấp chưa đủ tính răn đe đồng thời 
khó thực thi trong thực tiễn vì thiếu các chế tài hướng dẫn. Ví 
dụ, Bộ luật Hình sự quy định các hành vi săn bắt trộm, buôn 
bán và vận chuyển trái phép động vật hoang dã sẽ bị xử lý 
ở cùng một mức độ, trong khi Nghị định 35/2019/NĐ-CP lại 
phân biệt mức độ của các hoạt động bất hợp pháp kể trên. 
Điều này đặt ra thách thức trong việc thực hiện các chính sách 
về động vật hoang dã trên thực tế.

Thiếu kinh phí và lực lượng mỏng. Định mức tài chính và kỹ 
thuật cho cứu hộ và bảo tồn đa dạng sinh học còn thấp so với 
các lĩnh vực kinh doanh khác. Phạm và cộng sự (2018) cũng 
chỉ ra rằng ở nhiều tỉnh, nguồn vốn hiện có chỉ đáp ứng được 
40% nhu cầu của tỉnh để thực hiện các hoạt động bảo tồn 
rừng. Tính đến nay, chỉ có 39% số vườn quốc gia và 21% khu 
bảo tồn nhận được nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (PFES) và chỉ 6% số khu bảo tồn nhận được trên 10 tỷ 
đồng; trong khi đó 31% vườn quốc gia và 15% khu bảo tồn 
trên cả nước chỉ nhận được dưới 500 triệu đồng / năm từ PFES 
(Pham và cộng sự 2018a). Các tác động của COVID khiến cho 
các ưu tiên của chính phủ tập trung vào các ứng phó tức thời 
với đại dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội vậy nên các 
chiến lược phục hồi sau COVID sẽ đặt ra thách thức trong việc 
đảm bảo đủ nguồn vốn dành cho bảo tồn động vật hoang dã 
(Pham và cộng sự 2018b; BCA 2021). Cần đảm bảo và xây dựng 
các cơ chế khuyến khích tài chính và xã hội để các bên có liên 
quan tham gia vào bảo tồn động vật hoang dã. Tuy nhiên, 
tất cả những người tham gia đối thoại chính sách đều nhấn 
mạnh rằng hiện chưa có các động lực tài chính để các bên 
tham gia vào buôn bán và sử dụng động vật hoang dã thay 
đổi hành vi. Tổng doanh thu từ buôn bán trái phép động vật 
hoang dã ở Việt Nam lớn gấp 8 lần chi phí giám sát và cưỡng 
chế, gấp 2 lần tổng ngân sách của Cục Kiểm lâm và gấp 4 lần 
tổng số tiền phạt vi phạm đến lâm nghiệp mỗi năm (Nguyên 
2002). Mức lương trung bình của cán bộ Kiểm lâm từ 200 đến 
450 đô la Mỹ / tháng trong khi họ phải chịu trách nhiệm bảo 
vệ 1.000 đến 1.500 ha rừng (Nguyen và cộng sự 2019). Với thu 
nhập thấp, rất khó để duy trì nguồn nhân lực cho lực lượng 
kiểm lâm. Đại diện của các cơ quan thuộc Chính phủ tham gia 
đối thoại chính sách chia sẻ rằng số lượng cán bộ kiểm lâm 
tại các vườn quốc gia và các khu bảo tồn đang có xu hướng 
giảm, và rất ít người ứng tuyển vào làm kiểm lâm do Nghị định 
01/2019/NĐ-CP cắt giảm nhiều phúc lợi của lực lượng này. 
Điều này cũng sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ đối với 
việc bảo tồn đa dạng sinh học trong tương lai.

Quản lí trang trại động vật hoang dã không bền vững. Ở 
Việt Nam, các trang trại tư nhân nuôi thương mại động vật 
hoang dã phải tuân thủ việc chứng minh nguồn gốc con 
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giống và nguồn gốc trang trại khi xuất bán, tuy nhiên nhiều 
chủ trang trại vẫn thu mua động vật có nguồn gốc hoang dã 
nhằm phục vụ nhu cầu nhân giống và buôn bán thương mại 
trá hình (Brooks và cộng sự 2010, You 2020). Việc nuôi động 
vật hoang dã thuộc các loài được bảo vệ được liệt kê trong 
nhóm IB trong Nghị định 06/2019/NĐ-CP và bản cập nhật 
Nghị định 84/2021/NĐ-CP cần đăng ký với CITES Việt Nam, và 
nhóm IIB cần đăng ký với Chi cục Kiểm lâm. Trong khi nuôi 
các loài thông thường cần báo cho Hạt Kiểm lâm huyện, tuy 
nhiên, theo những người tham gia đối thoại chính sách, việc 
tìm nguồn cung cấp động vật hoang dã và tiêu thụ đang diễn 
ra phổ biến bởi giám sát chỉ dựa trên số lượng được ghi nhận 
trên giấy tờ. Hơn nữa, việc thiếu các hướng dẫn chi tiết về tiêu 
chuẩn chăn nuôi, chuồng trại và an toàn sinh học khiến việc 
quản lý các trang trại động vật hoang dã trở nên khó khăn 
hơn, tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia 
tham gia đối thoại chính sách cũng đề cập đến vấn đề tham 
nhũng và yếu kém về thực thi pháp luật như một rào cản 
chính để quản lý bền vững và hiệu quả chăn nuôi trang trại 
động vật hoang dã. Hơn nữa, Việt Nam không có quy định về 
phúc lợi động vật trong khi những người tham gia đối thoại 
chính sách coi đây là rào cản lớn đối với việc quản lý động vật 
hoang dã bền vững.

Giám sát, báo cáo và xác minh kém hiệu quả. Dữ liệu về thực 
trạng đa dạng sinh học, buôn bán động vật hoang dã hợp 
pháp và bất hợp pháp, buôn bán điện tử và trực tiếp ở Việt 
Nam rất hạn chế và không được cập nhật (Giles và cộng sự 
2006, Van và cộng sự, 2019, Pham và cộng sự 2021). Dữ liệu 
hiện có về tội phạm động vật hoang dã thường được báo cáo 
không đầy đủ và thể hiện đúng số lượng lớn động vật hoang 
dã bị săn bắt và buôn bán (Yiming và Dianmo 1998) hoặc chỉ 
phản ánh một phần của chuỗi giá trị động vật hoang dã phức 
tạp (OECD 2019, Jiao và cộng sự 2021). Việc giám sát và thực 
thi pháp luật ở Việt Nam cũng được đánh giá là kém hiệu quả 
do chính sách chồng chéo, thiếu nguồn lực để thực thi, sự hợp 
tác xuyên quốc gia và giữa các ngành kém hiệu quả, và các 
biểu hiện của lợi ích nhóm và tham nhũng (Nguyen và cộng 
sự 2019).

Thách thức giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển. Trước đây 
khi các cơ quan bảo tồn xúc tiến việc mở rộng và củng cố các 
vườn quốc gia, các khu bảo tồn và các khu rừng đặc dụng để 
cải thiện việc bảo vệ động vật hoang dã (ICEM 2003), nhiều 
cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự lo ngại 
về vấn đề này (Thuan 2005). Vấn đề quan trọng cần xem xét 
là đảm bảo tính công bằng khi di dời các cộng đồng nghèo 
ra khỏi các khu bảo tồn mới thành lập, nơi họ đã cư trú qua 
nhiều thế hệ và có sinh kế dựa vào rừng. Chính quyền nhiều 
tỉnh cho rằng nghèo đói là rào cản đối với việc bảo tồn động 
vật hoang dã (Nguyen và cộng sự 2019). Ở miền Bắc Việt Nam, 
người dân bị mất thu nhập và nguồn lương thực sẵn có bởi 
ảnh hưởng của dịch COVID, tại một địa phương đã phải vào 
rừng săn bắt trộm và tiêu thụ động vật hoang dã để làm thức 
ăn và thu nhập hàng ngày của họ (Pham và cộng sự 2021a). 
Ở miền Nam Việt Nam, các bằng chứng cho đến nay cho 

thấy ở nhiều tỉnh, việc mở rộng trang trại động vật hoang dã 
được các hộ gia đình tại một số địa phương coi là chiến lược 
phục hồi kinh tế và giảm nghèo sau COVID (Pham và cộng 
sự 2021c). Trong khi việc cấm các trang trại động vật hoang 
dã được các cộng đồng bảo tồn ủng hộ như một phản ứng 
tức thì đối với COVID, thực tế là việc nuôi động vật hoang dã 
làm nguồn thu nhập đáng kể của tỉnh và người dân sẽ tạo ra 
những thách thức lớn đối với việc bảo tồn và quản lý động vật 
hoang dã (Pham và cộng sự 2021).

Nâng cao năng lực chuyên môn. Những người tham gia đối 
thoại chính sách chỉ ra những hạn chế về chuyên môn của 
các cán bộ chức năng trong các cơ quan chính phủ (đặc biệt 
là cảnh sát môi trường, nhân viên hải quan, kiểm lâm địa 
phương) về giám định loài, quản lý động vật hoang dã, tịch 
thu động vật hoang dã và quản lý bệnh truyền nhiễm liên 
quan đến động vật hoang dã. Trieu và Pham (2020) cũng chỉ 
ra việc thiếu chương trình đào tạo chuyên ngành về bảo tồn 
động vật hoang dã trong hệ thống giáo dục của ngành lâm 
nghiệp ở Việt Nam, chưa trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng 
và kiến thức về các chương trình quản lý rừng bền vững, bao 
gồm cả bảo tồn động vật hoang dã. Hơn nữa, trong khi chính 
sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm mục đích tăng độ 
che phủ rừng và chất lượng rừng (bao gồm bảo tồn đa dạng 
sinh học và động vật hoang dã), thì chính quyền cấp tỉnh lại 
thiếu năng lực kỹ thuật và kinh phí để đánh giá và giám sát 
chất lượng rừng, bao gồm cả bảo tồn động vật hoang dã 
(Pham và cộng sự 2013, Pham và cộng sự 2021d).

Định hướng chính sách trong 
tương lai

Đa dạng hóa và áp dụng nhiều công cụ chính sách tổng hợp. 
Cộng đồng bảo tồn hiện nay đề xuất việc áp dụng các chính 
sách hành pháp, quy định đẩy mạnh thực thi pháp luật như 
cấm và đóng cửa thị trường động vật hoang dã. Tuy nhiên, 
minh chứng cho tới nay cho thấy các lệnh cấm tương tự từ 
các quốc gia khác không hiệu quả và có thể thúc đẩy nhu 
cầu ngầm và mở rộng thị trường chợ đen hiện có (Miron và 
Zwiebel 1995) hơn nữa tạo ra phản đối của xã hội trong việc 
đảm bảo đạo đức và công bằng xã hội bởi nhiều người nghèo 
cần những nguồn lực này cho cuộc sống tại địa phương của 
họ (Biggs và cộng sự 2017). Các lệnh cấm hoàn toàn đối với 
buôn bán động vật hoang dã cần được xem xét cần trọng trên 
nhiều khía cạnh, ngoài các loài bị đe dọa, nên tập trung vào 
các loài chim và các loài thú có nguy cơ cao về bệnh truyền 
nhiễm mới nổi (EID) và nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng 
(Chris 2020). Thiết lập danh sách các loài EID có nguy cơ cao; 
xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về trang trại động 
vật hoang dã đã đăng ký, bắt buộc gắn thiết bị chip theo dõi 
đối với từng cá thể đã đăng ký để dễ nhận dạng, đưa ra các 
quy định về sức khỏe, phúc lợi động vật và phòng chống 
dịch bệnh có thể giúp giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ 
động vật, ngăn chặn các trang trại “rửa” động vật hoang dã từ 
săn bắt trái phép vào trang trại, từ đó nhu cầu giảm dẫn đến 
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nguồn cung từ săn trộm giảm theo cũng nên được chú trọng. 
Tăng cường các phương pháp tiếp cận như thay đổi sở thích 
của người tiêu dùng đối với các sản phẩm từ động vật hoang 
dã, đa dạng hóa sinh kế địa phương, tìm kiếm nguồn tài chính 
bền vững cho bảo tồn như chi trả cho các dịch vụ môi trường, 
thuế và phân bổ ngân sách dựa vào chỉ số hệ sinh thái, nâng 
cao năng lực của các tổ chức dân sự và công chúng trong việc 
giám sát động vật hoang dã là cần thiết (Dobson và cộng sự 
2020; Wilkie và cộng sự 2016; Pham và cộng sự 2021). Các 
biện pháp quản lý kinh tế như tăng hình phạt và đánh thuế, 
hạn ngạch buôn bán động vật hoang dã cũng cần được xem 
xét như một công cụ chính sách hữu ích (Nguyen và cộng sự 
2019). Trong một xã hội ngày càng nhiều rủi ro không định 
trước, nhận thức và lo ngại của cộng đồng về các bệnh của 
động vật hoang dã có thể cản trở việc hỗ trợ bảo tồn đa dạng 
sinh học khi người dân không muốn liên quan và tiếp xúc với 
động vật hoang dã (Buttke và cộng sự 2015). Ví dụ, do sợ tiếp 
xúc với động vật hoang dã nên nhiều người dân trên thế giới 
đã không tới thăm các khu bảo tồn và vườn quốc gia dẫn đến 
sụt giảm từ nguồn thu du lịch sinh thái. Do đó, việc vận động 
và nâng cao nhận thức của từng cá nhân (ví dụ như giáo dục 
về môi trường và bảo tồn) đóng một vai trò quan trọng trong 
bảo tồn đa dạng sinh học (Sleeman và cộng sự 2019). Rừng là 
nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã nên nếu không 
bảo vệ được rừng thì sự sống của các loài động vật hoang dã 
sẽ bị đe dọa. Tập trung vào bảo vệ các loài riêng lẻ mà không 
giải quyết nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề mất rừng và 
suy thoái rừng, rừng bị tàn phá và chia cắt thì các chính sách 
bảo tồn động vật hoang dã cũng không thể thực hiện hiệu 
quả. Trong khi các nỗ lực kỹ thuật và tài chính được đưa ra 
nhằm hướng tới bảo tồn các loài, việc giải quyết các nguyên 
nhân dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng thường xuất phát 
từ nhu cầu quốc gia (,ví dụ: phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng 
đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (Van Khuc và cộng sự 
2018, Pham và cộng sự 2012, Pham và cộng sự 2019) là chìa 
khóa để đảm bảo đa dạng sinh học lâu dài và bền vững.

Hài hòa giữa chính sách Các-bon và Bảo tồn đa dạng sinh 
học. COP26 và Thỏa thuận Paris đề cao tầm quan trọng của 
rừng và nhấn mạnh vai trò của rừng trong việc cung cấp các 
dịch vụ hấp thụ Các-bon. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng các 
dự án giảm phát thải có thể không mang lại lợi ích về đa dạng 
sinh học nếu chỉ tập trung vào các khu vực có lượng Các-bon 
cao. Nếu các dự án tập trung vào hấp thụ Các-bon này với các 
kế hoạch không phù có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng 
sinh học, đồng thời giảm nguồn lực tài chính đáng ra phải 
tập trung vào những nơi có trữ lượng các-bon lớn giàu độ đa 
dạng sinh học mà chuyển sang những nơi có độ đa dạng thấp 
nhưng có tiềm năng hấp thụ các-bon như rừng trồng thuần 
loài (Murray và Jones 2014). Hài hòa cả các mục tiêu Các-bon 
và đa dạng sinh học là thiết yếu để đảm bảo hệ sinh thái lâm 
nghiệp bền vững (Paoli và cộng sự 2010). Chính sách về hấp 
thụ các-bon hoặc bất kỳ chính sách và dự án phát triển nào 
nên áp dụng các phương pháp ‘thân thiện với đa dạng sinh 
học’, thông qua xác định trên cảnh quan nơi nào REDD+ nên 
được tiến hành (Jantz và cộng sự 2014, Venter 2014), bổ sung 

nguồn tài chính vào những chính sách và dự án đem lại giá trị 
đa dạng sinh học cao thông qua các Quỹ bảo tồn hoặc tạo ra 
các cơ chế tài chính khuyến khích người dùng trả giá cao hơn 
nếu sản phẩm tiêu dùng đem lại hoặc đóng góp vào đa dạng 
sinh học (Dinerstein và cộng sự 2017), chi trả gộp cho nhiều 
dịch vụ hệ sinh thái hoặc các chiến lược quản lý cụ thể về đa 
dạng sinh học như bảo tồn đa dạng sinh học được đưa vào 
thiết kế rừng trồng, kéo dài tuổi luân canh tối ưu cần được áp 
dụng so với giai đoạn tối đa hóa giá trị chung từ gỗ và hấp 
thụ các-bon (Phelps và cộng sự 2012, Martin và cộng sự 2013, 
Nghiem 2014) và áp dụng cách tiếp cận quản lý cảnh quan. 
Nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ tài chính 
để giảm nạn phá rừng và bảo tồn đa dạng sinh học một cách 
hiệu quả cũng cần thiết để thực hiện các mục tiêu đồng lợi ích 
trong các chính sách liên quan đến các biện pháp đảm bảo an 
toàn (Lokesh 2018).

Cách tiếp cận Một Sức khỏe. Để giải quyết mối đe dọa kép 
đối với đa dạng sinh học trong tương lai, cách tiếp cận liên 
ngành để giải quyết các vấn đề đòi hỏi nghiên cứu tổng hợp 
của các nhà sinh thái học, nhà sinh học bảo tồn, bác sĩ thú y, 
nhà dịch tễ học nhà, khoa học văn hóa và xã hội, cũng như các 
chuyên gia sức khỏe con người (Bell và cộng sự 2004). Khía 
cạnh khoa học xã hội của bảo tồn đa dạng sinh học phải được 
nhấn mạnh cùng với khía cạnh khoa học tự nhiên để cách tiếp 
cận Một Sức khỏe hoạt động hiệu quả. Tương tác giữa con 
người và động vật là có thể gây ra các đại dịch mới (Jones và 
cộng sự 2008, Shivaprakash 2021) và cách tiếp cận Một Sức 
khỏe cần giải quyết thách thức đa chiều về phòng chống đại 
dịch, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và giảm đói nghèo 
(Pham và Riedel 2019, Archarya 2019) để tránh các đại dịch 
trong tương lai ở Việt Nam (Huong và cộng sự 2020). Tăng 
cường nghiên cứu và giám sát về buôn bán động vật hoang 
dã và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia là điều 
cấp thiết (Li 2001). Cần nhấn mạnh thêm, ngành thú y hiện 
nhận được sự quan tâm, kinh phí và nhân lực không tương 
xứng so với vai trò và tầm quan trọng của họ trong quản lí 
động vật hoang dã và do vậy cần được chú trọng trong các 
chính sách trong tương lai (Buttke và cộng sự 2015).

Các chính sách bảo tồn động vật hoang dã cần đi đôi với 
thực hiện công bằng xã hội và môi trường. Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã không 
thành công trong việc giảm được số hộ nghèo trong các vùng 
lâm nghiệp (Trieu và cộng sự đến năm 2020). Do vậy Chính 
Phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu đảm bảo đến năm 2025, thu 
nhập bình quân của người dân tộc thiểu số làm nghề rừng 
sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm 2020 (GSRV 2021). Trong khi 
buôn bán động vật hoang dã là một mối đe dọa đáng kể đối 
với đa dạng sinh học, tiêu thụ động vật hoang dã cũng là một 
đóng góp quan trọng cho sinh kế người dân cả về mặt kinh tế 
và văn hoá ở Việt Nam (Pham và cộng sự 2021, Booth và cộng 
sự 2021). Các chính sách bảo tồn không đạt được công bằng 
về mặt xã hội và môi trường sẽ không thực hiện tốt được trên 
thực tế. Đảm bảo sinh kế địa phương và bảo tồn đa dạng sinh 
học cần phải song hành với nhau. Vấn đề ai kiểm soát, ai chịu 
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trách nhiệm là nguyên nhân chính và ai được hưởng lợi cũng 
cần được quan tâm đúng mức. Người dân địa phương thường 
bị cho là nguyên nhân gây mất đa dạng sinh học và các tác 
nhân chính thúc đẩy buôn bán trái phép động vật hoang dã 
nhưng nhiều kết quả nghiên cứu đã cho thấy thủ phạm của 
những hành vi bất hợp pháp là những người buôn bán động 
vật hoang dã bất hợp pháp quy mô lớn xuyên biên giới, họ 
tuyển mộ, thúc đẩy những kẻ săn trộm từ các cộng đồng bản 
địa để săn bắn hoặc buôn bán động vật hoang dã (Nguyen và 
cộng sự 2019). Cách xác định vấn đề cốt lõi cần giải quyết và 
các giải pháp bảo tồn động vật hoang dã cần phải thay đổi 
và tránh đổ lỗi cho các nhóm yếu thế mà cần giải quyết tất cả 
các tác nhân chính tham gia vào chuỗi giá trị buôn bán động 
vật hoang dã. Hơn nữa, buôn bán động vật hoang dã có ảnh 
hưởng tới yếu tố bình đẳng giới tuy nhiên vấn đề này đang bị 
xem nhẹ trong khi người chế biến, buôn bán và tiêu thụ các 
sản phẩm từ động vật hoang dã đều có những ảnh hưởng về 
yếu tố giới. Bỏ qua góc nhìn giới khi xây dựng các giải pháp 
bảo tồn động vật hoang dã cũng dẫn tới hạn chế trong cách 
tiếp cận giải quyết vấn đề xã hội (McElwee 2012).

Tài chính bền vững cho bảo tồn đa dạng sinh học. Một số 
cơ chế tài chính hỗ trợ sinh kế địa phương nhằm giảm nghèo 
như PFES và REDD+ đã được thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
điều đó là chưa đủ và việc tuân thủ các quy trình chi trả dựa 
trên kết quả bảo vệ rừng có thể tốn kém, đặc biệt là trong 
việc đảm bảo các tiêu chuẩn về an sinh xã hội và thiết lập hệ 
thống giám sát, báo cáo và xác minh phù hợp đối với dòng 
tiền (Pham và cộng sự 2012, Pham và cộng sự 2019). Trong 
khi chính phủ đang tìm kiếm các lựa chọn tài chính để hỗ trợ 
bảo tồn và sinh kế địa phương như tín dụng đa dạng sinh học, 
hoán đổi nợ để bảo tồn thiên nhiên, trái phiếu xanh, tín dụng 
xanh, việc đảm bảo và tăng cường quyền sử dụng rừng và đất 
là điều cần và đủ để người dân có thể tham gia và hưởng lợi 
từ các chính sách này (Pham và cộng sự 2012). Câu hỏi đặt ra 
là ai sẽ được hưởng lợi từ các cơ chế tài chính đang được xây 
dựng ? và đề giải quyết vấn đề này, các nhà hoạch định chính 
sách cần đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích bình đẳng, công bằng, 
minh bạch và quá trình ra quyết định cần có sự tham gia của 
các bên có liên quan (Pham và cộng sự 2018, Pham và cộng 
sự 2019). Sử dụng các biện pháp khuyến khích (cả tiền mặt và 
phi tiền mặt) cho các cơ quan quản lý, nhân viên tuần tra và 
những người cung cấp thông tin để tăng cường nỗ lực chống 
buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp cũng có thể giúp 
thực hiện hiệu quả các chính sách và dự án bảo tồn động vật 
hoang dã (Daan 2019, Nguyen và cộng sự 2019).

Kết luận
Bản tóm tắt chính sách này thảo luận về cơ hội và thách thức 
đối với việc quản lý động vật hoang dã bền vững ở Việt Nam. 
Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng mặc dù có một số lượng 
lớn các chính sách và dự án bảo tồn động vật hoang dã ở Việt 
Nam đã ra đời, việc thực hiện những chính sách này còn gặp 
nhiều khó khăn khi chính sách không rõ ràng và thiếu nhất 
quán, việc thực thi pháp luật, giám sát và đánh giá yếu kém, 

kinh phí cho bảo tồn còn hạn chế. Điều này dẫn đến những thách 
thức trong việc đạt được mục tiêu kép về bảo tồn và phát triển 
nhằm đạt được công bằng môi trường và xã hội. Hạn chế trong 
giải quyết các nguyên nhân dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng 
đã cản trở bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, Việt Nam có thể giải 
quyết những rào cản này bằng cách chuyển từ phương thức tiếp 
cận đơn ngành sang đa ngành, thúc đẩy quản lí dựa vào cảnh 
quan và sáng kiến Một sức khỏe, liên kết đa ngành và xuyên biên 
giới để giải quyết buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp, 
áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả COVID thông qua đa 
dạng hóa nhiều công cụ chính sách, đặt chính sách bảo tồn động 
vật hoang dã làm tâm điểm trong lối sống xanh và thói quen mua 
sắm bền vững, cũng như tiếp cận các sáng kiến tài chính của quốc 
gia, khu vực và quốc tế để bù đắp các thiếu hụt tài chính hiện nay. 
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ơn Russell J. Gray – Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại 
Việt Nam và tất cả các chuyên gia tham gia đối thoại chính sách 
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nghiên cứu lớn nhất thế giới nhằm nâng cao vai trò của rừng, cây gỗ và nông lâm kết hợp với mục tiêu 
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