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BUÔN BÁN TRÁI PHÉP ĐỘNG, THỰC VẬT 

HOANG DÃ TẠI VIỆT NAM

ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM
Rừng Việt Nam với hơn 11.400 loài thực vật bậc cao

322 loài thú, 397 loài bò sát, 181 lưỡng cư, trên 900 loài chim, 120.000 
loài côn trùng

700 loài cá nước ngọt, 2.458 loài cá biển đã được xác định. 
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ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM
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TÌNH HÌNH HIỆN NAY
Giờ đây: Việt Nam được biết đến như là một nơi mà có 
nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng cao!

407 loài động vật vào sách đỏ Việt Nam năm 2007 với các 
mức độ khác nhau từ hiếm đến nguy cấp, đe dọa tuyệt 
chủng.

7 Loài động vật của Việt Nam nằm trong danh sách 100 loài 
bị đe dọa nhất trên thế giới
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TÌNH HÌNH HIỆN NAY
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MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT 
NHÓM IA
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Hoàng đàn

Thông Pà Cò

Sưa
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NGUYÊN NHÂN, ĐỘNG LỰC

Trước đây săn bắn phục vụ nhu cầu thực phẩm địa phương

Hiện nay buôn bán động, thực vật hoang dã vì mục đích 
thương mại, đáp ứng nhu cầu thị trường
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ĐỘNG LỰC

Giá của một số sản phẩm thời điểm 2014
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HIỆN TRẠNG BUÔN BÁN ĐVHD TẠI VN

Trong 10 năm gần đây mức độ buôn bán trai phép chưa bao giờ giảm.

Số vụ việc một năm lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn mẫu vật được 
tịch thu, bắt giữ

Xu hướng càng ngày càng phức tạp, quốc tế hóa,

Tiêu thụ và trung chuyển động, thực vật hoang dã

12

Buôn bán gỗ
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Thuốc cổ truyền

Ảnh: Vũ Ngoc Thành
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Vật nuôi
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Vườn thú và sưu tập
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Mẫu vật săn bắn, đồ trang trí và xa xỉ phẩm
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Thịt thú rừng
Ảnh: Thanhvn

http://www.sgtt.com.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=131284
http://www.sgtt.com.vn/ImageHandler.ashx?ImageID=131284
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55 loài thú

50 loài chim

60 loài bò sát, ếch nhái

Hầu như tất cả các loài cá 

Hàng trăm loài gỗ, lan

GHI NHẬN  CÁC LOÀI BỊ BUÔN BÁN
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CÁC THÁCH THỨC TRONG KIỂM SOÁT BUÔN BÁN ĐVHD TẠI VN

Truyền thống
Người đồng bào, dân tộc song dựa vào rừng có truyền thống săn bắn 
động vật hoang dã.

Trước đây khi kinh tế chưa phát triển, nguồn protein cung cấp cho 
người dân chủ yếu từ tự nhiên như cua, ốc, ếch, rắn, rùa… đặc biệt là 
các khu vực gần rừng; khu vực đồng bang sông cửu long.

Thiếu các giáo trình giảng dậy về tình yêu thiên nhiên, bảo vệ, bảo tồn 
động vật hoang dã dậy ở các cấp bậc phổ thông.

Truyền thống lâu ngày ảnh hưởng đến văn hoá

22



12UAE-E-Gen-Intro-mod

Năm 2017, Thanh Hoá vận động người dân giao trên 
2000 súng săn
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VĂN HÓA
Một bộ phận không nhỏ người dân có nhu cầu tiêu dùng các sản 
phẩm có nguồn gốc tự nhiên và cả động vật hoang dã.

Theo một nghiên cứu “Mục tiêu chữa bệnh chiếm tới 71%, bồi bổ 
sức khỏe chiếm 27% và do được biếu, được mời chiếm 21%”

Sự vô cảm của một bộ phận xã hội với bảo tồn động, thực vật 
hoang dã, “bảo vệ các loài không phải là việc của tôi”.

Văn hóa biếu quà là một truyền thống tốt đẹp, xong đôi khi lại 
ảnh hưởng đến bảo vệ động vật hoang dã. 

Văn hóa chứng tỏ đẳng cấp qua việc sở hữ các mẫu vật động, 
thực vật quý, hiếm
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Tâm lý đám đông đang trở nên 

phổ biến trong nhiều người Việt, 

lúc thị trường lên thì thi nhau mua 

vào, lúc thị trường lao dốc lại thi 

nhau bán ra (xét ví dụ từ thị 

trường chứng khoán và địa ốc)

Văn hóa này len lỏi trong hoạt 
động bảo vệ động vật hoang dã, 
bởi tâm lý đám đông, một bộ phận 
người dân thấy người ta sở hữu 
ngà voi, sừng tê giác thì cũng săn 
lùng cho bằng được, thấy đồn thổi 
tác dụng chữa bện của các loại 
sản phẩm, dẫn xuất của động vật 
hoang dã thì có sở hữu 

Văn hóa kiểu tâm lý đám 
đông 

Nguồn internet
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MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG XÂY DỰNG VBPL

Còn có sự chồng chéo tại 
một số trong văn bản quy 
phạm pháp luật. 

HẠN CHẾ VỀ NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC

Mức độ ưu tiên kiểm soát 
buôn bán trái pháp luật động 
vật, thực vật hoang dã dã 
chưa cao ở một số cơ qua, 
địa phương

Năng lực điều tra, nhận 
dạng, áp dung công nghệ, 
chia sẻ thông tin ở nhiều cán 
bộ thực thi luật bảo vệ động 
vật hoang dã còn hạn chế
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HẠN CHẾ HỢP TÁC LIÊN 
NGÀNH, VÙNG VÀ QUỐC TẾ

Thống kê từ các vụ vận chuyển ngà voi, sừng tê 
giác, tê tê cho thấy các chuyến hàng lớn có xuất sứ 
từ các nước châu Phi, Indonesia… trung chuyển 
qua nhiều quốc gia khác nhau trước khi đến Việt 
Nam và đến Trung Quốc. Tuy nhiên ít thông tin từ 
các nước nguồn không được được chia sẻ.

Thiếu các Hiệp định tương trợ tư pháp, Biên bản 
hợp tác…

Hạn chế trong truyền thông, 
báo chí
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Mạng xã hội, kênh chia sẻ 
video
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Các thông điệp khác nhau, thiếu sự điều phối
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CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE 

CỦA QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU


