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HIỆN TRẠNG VÀ THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC

CỨU HỘ, BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 

TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

TS. BẠCH THANH HẢI

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN

Dong Nai Biosphere Reserve 

29/6/2011(966.563 ha)

Cat Tien Biosphere Reserve 

10/11/2001(726.798ha)

UNESCO-MAB công nhận khu sinh quyển thế giới
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2005, THE BAU SAU WETLAND COMPLEX NOMINATED RAMSAR SITE (1499 th)

VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC QUAN TRỌNG

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)

Quyết định số 1419/2012/QĐ-TTg, ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 

công nhận là Di tích đặc biệt quốc gia

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)
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DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)

KHU HỆ THÚ

Gồm 103 loài, thuộc 29 họ, 11 bộ 

trong đó 39 loài có tên trong sách 

đỏ VN 2018 và danh lục đỏ IUCN

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)
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KHU HỆ CHIM

Gồm 351 loài, thuộc 68 họ, 18 bộ 

trong đó 31 loài có tên trong sách đỏ 

VN 2018 và danh lục đỏ IUCN 2018

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)

HỆ BÒ SÁT

Gồm 80 loài thuộc 17 họ, 4 

bộ, trong đó 23 loài có tên 

troing sách đỏ VN 2018 và 

danh lục đỏ IUCN 2018

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)
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LƯỠNG CƯ

41 loài, 6 họ, 2 bộ

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)

CÔN TRÙNG

Gồm 750 loài thuộc 68 họ, 9 bô

Zeltus amasa

TỔNG QUAN VỀ VQG CÁT TIÊN (Tiếp…)
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐVHD

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐVHD
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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN

Chăm sóc, huấn luyện và phục hồi chức năng / husbandry, training and behaviour recovering

Trung tâm CHBT&PTSV Cát Tiên được thành lập theo Quyết định

số 711/QĐ-BNN-TCCB của Bộ NN&PTNT, ngày 29/03/2005. 

CÁC CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG 

1, Tiếp nhận, cứu hộ từ các hoạt động săn bắn, buôn bán và nuôi trái phép

2, Chăm sóc, phục hồi chức năng nhằm mục đích tái thể về tự nhiên

3, Nghiên cứu, duy trì nguồn gen nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài

4, Giáo dục nhận thức về bảo vệ, bảo tồn động thực vật rừng

Kiểm tra sức khỏe / health checking and treatment  

Tái thả về tự nhiên / release back to forestTheo dõi sau tái thả / mornitoring

Tiếp nhận / Receive

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN

Trường hợp 1: Tiếp nhận các 

ĐVHD được tịch thu từ các cơ 

quan chức năng

Trường hợp 2: Tiếp nhận 

ĐVHD được nuôi nhốt từ các 

cơ sở, ho gia đình bất hợp pháp
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KHU CỨU HỘ CÁC LOÀI LINH TRƯỞNG NGUY CẤP ĐẢO TIÊN
- Diện tích: 58ha

- Đang cứu hộ: 33 Vượn đen má vàng, 02 Vượn đen má trắng, 03 

chà vá chân đen, 18 Culi (16 Culi nhỏ và 04 Culi lớn)

- Tái thả: 22 Culi, 08 Vượn, 04 Chà vá chân đen.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN (Tiếp…)

KHU CỨU HỘ CÁC LOÀI GẤU

- Diện tích: 12 ha

- Đang cứu hộ: 30 Gấu ngựa, 10 Gấu chó

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN (Tiếp…)
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KHU CỨU HỘ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT KHÁC

- Diện tích: 02 ha

- Đang cứu hộ: 42 cá thể ĐVHD các loại

- Tiếp nhận hằng năm: 300 ĐVHD

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN (Tiếp…)

HOẠT ĐỘNG TÁI THẢ ĐVHD

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN (Tiếp…)
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Hoạt động điều tra, giám sát sau khi tái thả những cá thể 

động vật hoang dã đả được cứu hộ tại trung tâm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CỨU HỘ, BẢO TỒN (Tiếp…)

BẤT CẬP, KHÓ KHĂN 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng 

dẫn còn nhiều bất cập,  chồng chéo lẫn nhau;

- Các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn chăm sóc cứu hộ còn 

thiếu và chưa được thể chế hóa đầy đủ;

- Nguồn lực đầu tư và huy động đầu tư (Kinh phí, nhân lực, 

trang thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất chuồng trại…) còn 

hạn chế;

- Nhận thức chung của xã hội còn hạn chế; các hành vi vi 

phạm và xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe;

- Thủ tục tiếp nhận còn nhiều bất cập, nhiều    hồ sơ, giấy tờ, 

hồ sơ thụ lý vụ án qua nhiều cơ quan chức năng; Thời gian 

lưu giữ động vật để hoàn thiện các thủ tục pháp lý dài;

- Hợp tác liên ngành, hợp tác quốc tế còn hạn chế

- Công tác truyền thông, huy động, thu hút sự tham gia của 

cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức
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KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Thống nhất hóa các VBPL về công tác quản lý, xử phạt, cơ quan đầu mối liên quan 

đến ĐVHD

- Đơn giản hóa các thủ tục pháp lý, trong việc tiếp nhận, giám định mẫu vật và tái thả 

ĐVHD

- Có chế tài khuyến khích người dân giao nộp ĐVHD, tái thả về tự nhiên

- Xây dựng được các định mức, quy trình, quy chuẩn chuồng trại trong việc chăm sóc 

cứu hộ tái thả ĐVHD.

- Đầu tư kinh phí thỏa đáng để cải thiện CSVCHT chuồng trại, trang thiết bị, máy móc 

và kinh phí phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, cứu hộ, tái thả và sau tái thả.

- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các TTCH, 

CSBT và các cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến ĐVHD

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các văn 

bản liên quan đến QLBV ĐVHD đặc biệt là các loài nguy cấp

THANK YOU

* Tài liệu Hội thảo Tập huấn báo chí 
khai thác đề tài buôn bán động vật 
hoang dã do Liên minh Châu Âu 
(EU) tài trợ trong khuôn khổ dự án 
Hợp tác chống tội phạm liên quan 
đến động vật hoang dã


