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CÔNG TÁC BẢO TỒN VOI TỈNH ĐẮK LẮK 2012-2019 
 

 

I.THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến 2020. 

2. Mục tiêu: 

a.Mục tiêu chung: 

Bảo tồn, phát triển bền vững quần thể voi hoang dã và voi nhà; khôi phục, 

bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học 

trong vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa 

voi với người; tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, kiểm soát các hoạt động 

buôn bán vận chuyển trái phép ngà và dẫn xuất của voi, góp phần bảo tồn các 

quần thể voi trên địa bàn tỉnh Đẳk Lắk. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

- Bảo tồn và phát triển số lượng cá thể voi hoang dã và voi nhà hiện có tại 

tỉnh Đắk Lắk; 

- Hạn chế, ngăn ngừa xung đột voi/người, giảm thiểu tối đa số vụ và thiệt 

hại do xung đột voi - người; 

- Ngăn chặn các hành vi săn bắn, giết hại voi trái pháp luật, cải tạo và 

khôi phục sinh cảnh sống của quần thể voi phát triển lâu dài; 

- Tăng cường năng lực cứu hộ, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ sinh sản phát 

triển quần thể voi; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật để ngăn chặn các hành vi 

săn bắt, buôn bán các sản phẩm và dẫn xuất của voi, nâng cao ý thức bảo tồn của 

người dân. 

3. Phạm vi, quy mô dự án 

a. Phạm vi: Trong các khu rừng đặc dụng và các diện tích thuộc hành lang 

di chuyển của voi hoang dã, voi nhà thuần dưỡng tại các huyện: Buôn Đôn, Ea Súp, 

CưM ga, Ea H’Leo và Lắk của tỉnh Đắk Lắk 

b.Quy mô dự án:  
- Đối với bảo tồn quần thể voi hoang dã có nơi cư trú di chuyển kiếm ăn trong 

diện tích khoảng 173.000 ha 

- Đối với bảo tồn voi nhà quy hoạch khu chăn thả, chăm sóc sức khỏe, sinh 

sản tại  huyện Lắk 150 ha và huyện Buôn Đôn 200 ha, đây là 2 huyện duy nhất còn 

phân bố voi nhà trong tỉnh.  

 4. Nội dung thực hiện:  
 4.1. Xây dựng chính sách, văn bản QPPL lĩnh vực bảo tồn voi.  

4.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn voi 

4.3. Bảo tồn và phát triển quần thể voi hoang dã gắn với giảm thiểu xung  

đột voi-người tại tỉnh Đắk Lắk   

4.4. Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn hành vi săn bắn, giết hại voi; giảm 

thiểu các tác động tiêu cực của con người lên sự sinh tồn tự nhiên của voi 

hoang dã 
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 4.5. Tăng cường thực thi pháp luật, kiểm soát, đấu tranh với hoạt động 

buôn bán, vận chuyển, lưu giữ trái phép ngà voi và các bộ phận, dẫn xuất của 

voi, kể cả mẫu vật voi có nguồn gốc từ nước ngoài 

4.6. Bảo tồn và phát triển đàn voi nhà tại tỉnh Đắk Lắk 

4.7. Hợp tác quốc tế về bảo tồn voi. 

 5. Cơ cấu tổ chức. 

Trung tâm bảo tồn Voi được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 

tháng 8 /2011, ban đầu được giao 6 chỉ tiêu biên chế. Đến nay Trung tâm bảo 

tồn Voi đã được bố trí 20 cán bộ viên chức. (Theo đề án vị trí việc làm đã được 

phê duyệt thì để đảm đương nhiệm vụ tại đơn vị cần 40 cán bộ viên chức). 

Bộ máy Trung tâm có Ban Giám đốc (Giám đốc và 02 Phó Giám đốc), có 

04 phòng chuyên môn: Phòng Hành chính tổng hợp, phòng Kế hoạch và Hợp tác 

quốc tế, phòng bảo tồn voi hoang dã, phòng bảo tồn voi nhà. Ngoài ra còn có: tổ 

chăm sóc voi cứu hộ, Tổ chăm sóc vườn cây thức ăn cho voi và Tổ quản lý bảo 

vệ rừng.  

Phân theo trình độ chuyên môn có: 06 thạc sỹ, 07 đại học, 04 cao đẳng và 

03 lao động phổ thông.  

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

 1. Xây dựng chính sách, văn bản QPPL lĩnh vực bảo tồn voi  

Công tác bảo tồn voi là một lĩnh vực mới, do vậy hệ thống văn bản pháp 

luật về bảo tồn voi cũng từng bước được hình thành. Từ những văn bản chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Bảo tồn voi đã 

nghiên cứu, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất HĐND và UBND tỉnh 

xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo tồn voi tại Đắk Lắk 

như sau:  

 a. Về rà soát Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tại Đắk Lắk đến năm 2020:  

 Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác 

bảo tồn voi như: Quyết định số 940/QĐ-TTg, ngày 19/7/2012 Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn 

voi ở Việt Nam; Quyết định số 763/QĐ-TTg, ngày 21/5/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-

2020”, được sự quan tâm hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND 

tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với các sở, ngành rà soát Dự án bảo tồn voi tại Đắk 

Lắk giai đoạn 2012-2020, tham mưu UBND tỉnh trình các Bộ, ngành Trung 

ương thẩm định, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 

12/11/2013 về việc phê duyệt Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến năm 

2020 làm cơ sở để thực hiện dự án.   

  b. Về công tác xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật về Bảo tồn voi: 

 Năm 2012 tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về một số chính 

sách bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk, tháng 12 năm 2012 Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

thông qua Nghị quyết số 78/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 về việc quy định 

một số chính sách bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk , đây là nghị quyết rất có ý nghĩa và 

kịp thời làm nền tảng cho công tác Bảo tồn một loại động vật hoang dã duy nhất 

trong cả nước. 



3 

 

 Năm 2014 Trung tâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014, Quy 

định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách về bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk. 

 Năm 2016, Trung tâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về 

việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện 

các chính sách về bảo tồn Voi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh”  

 Năm 2017, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND 

ngày 30/3/2017 về quản lý và sử dụng voi nhà trong hoạt động kinh doanh du 

lịch, văn hóa trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk. 

 2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo tồn voi 

 a. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền miệng: Trung tâm đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản, tài liệu về bảo tồn voi tại hội nghị, hội thảo, ngày quốc tế voi; tại các 

Thôn, Buôn, điểm nóng xung đột voi-người; Tại các lớp tập huấn giảm thiểu 

xung đột voi-người; thông qua các tổ bảo vệ voi, khách du lịch và thông qua các 

tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo tồn voi nói riêng và bảo tồn động vật 

hoang dã nói chung. 

- Tuyên truyền qua bảng cảnh báo, tờ rơi: Qua các đợt tuyên truyền tại các 

thôn buôn, điểm trường học, khu dân cư đã phát 10.000 tờ rơi về nội dung các 

văn bản quy định về bảo tồn voi, các chính sách của Chính phủ, của tỉnh cho 

công tác bảo tồn voi... 

- Tuyên truyền qua báo, đài, website: 

Từ 2012 đến 2018, Ban biên tập của Trung tâm đã đăng 276 lượt tin bài 

lên trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan; đã có 12.458 lượt truy cập 

website của Trung tâm. Thông qua trang thông tin điện tử tổng hợp, Trung tâm 

đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, các chính 

sách, chế độ, tin tức, tài liệu…trong lĩnh vực bảo tồn voi và động vật hoang dã.  

 b. Kết quả công tác tuyên truyền qua các năm 

Trung tâm đã mở 16 lớp tập huấn, hội thảo và tuyên truyền về công tác 

bảo tồn voi trên địa bàn 03 huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Lắk và huyện Cư Jút 

tỉnh Đắk Nông với gần 1.000 lượt người tham dự. Đối tượng là các Chủ voi, Nài 

voi, các Chủ rừng, cán bộ đồn biên phòng, cán bộ thôn, buôn, xã, nhân dân trong 

vùng có voi và đại diện các cơ quan Nhà nước tham gia công tác bảo tồn voi.  

Trung tâm đã phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan 

thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, các huyện có voi làm nhiều phóng 

sự, bài viết về công tác bảo tồn voi tại Đắk Lắk; tổ chức tuyên truyền sâu rộng 

các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh đối với công tác bảo tồn voi.  

 Xây dựng 10 Bảng tuyên truyền trên địa bàn các huyện Buôn Đôn và Ea 

Súp, những địa phương là điểm nóng của xung đột voi-người. Phát hành nhiều 

tờ rơi, tài liệu tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo tồn voi và các giải pháp 
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giảm thiểu xung đột voi-người đến với nhân dân, các doanh nghiệp và chính 

quyền địa phương trong khu vực có voi hoang dã cư trú, di chuyển.  

3. Bảo tồn và phát triển quần thể voi hoang dã gắn với giảm thiểu 

xung đột voi-người tại tỉnh Đắk Lắk  

- Về công tác điều tra giám sát, đánh giá về số lượng, sự biến động 

quần thể, cấu trúc đàn, vùng phân bố của voi hoang dã, theo dõi diễn biến 

quần thể và các mối đe dọa đến đàn voi 

 Trung tâm bảo tồn Voi phối hợp với các chủ rừng, chính quyền địa 

phương tổ chức nhiều đợt giám sát voi hoang dã cư trú, di chuyển trên địa bàn 

các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H’leo và Cư Mgar để nắm bắt về số lượng cơ 

cấu, bầy đàn, vùng cư trú và hành lang di chuyển của voi phục vụ cho công tác 

bảo tồn, đồng thời hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền địa 

phương các giải pháp phòng tránh, xua đuổi voi mỗi khi voi xuất hiện đến khu 

vực sản xuất của nhân dân và doanh nghiệp.  

Từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2018 Trung tâm bảo tồn Voi đã tổ chức 

210 đợt giám sát voi hoang dã di chuyển đến những khu vực sản xuất nông, lâm 

nghiệp của nhân dân và các doanh nghiệp. Voi đã phá hoại làm thiệt hại khoảng 

100 Ha cây trồng các loại như chuối, mỳ, cao su, bắp, lúa và một số chòi rẫy, 

công cụ, dụng cụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân và doanh nghiệp trên địa 

bàn. Voi tấn công làm chết 01 voi nhà và làm bị thương nhiều voi nhà thả kiếm 

ăn trong rừng. Năm 2011 voi sát hại 01 người dân thuộc huyện Ea Hleo, năm 

2012 voi sát hại 01 người dân thuộc huyện Ea Súp và năm 2016 voi tấn công 

làm bị thương 01 người dân thuộc huyện EaSúp. Thiệt hại về Voi, thống kê từ 

năm 2012 đến 2018 có 18 voi rừng chết do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong 

đó năm 2012 có 2 voi đực và 1 voi cái trưởng thành bị chết do con người sát hại 

để lấy ngà và bộ phận trong cơ thể.  

Theo nhật ký giám sát voi thường xuyên có xung đột tại Ea Súp: Các xã 

Ia Rvê, Ia Jlơi, Cư Kbang, Cư Mlan, Ia Lốp và Thị trấn Ea Súp. 

Trong đó mức độ xung đột cao là ở các xã Ia Rvê, Ia Jlơi, Cư Mlan, voi về 

với mật độ dày trong năm, thiệt hại hoa màu lớn và cả con người. 

Tại xã Ia Jlơi, voi phá chủ yếu ở tại thôn 3 và buôn Ba Na.  

Tại xã Ia Rvê, voi phá chủ yếu ở tại thôn 2 và thôn 5.  

Xã Cư Mlan thiệt hại do voi có ở các thôn 2, thôn 3 và  thôn 7 

Một số xã có xung đột nhưng ở mức độ thấp hơn là Ia Lốp và thị trấn Ea 

Súp. 

Xung đột voi-người tại huyện Buôn Đôn có ở Xã Krông Na bao gồm các 

buôn: Đrang Phốk (canh tác trong vùng lõi của VQG), các buôn Ea Mar, Ea 

Rông A và Ea Rông B ( tiểu khu 439 Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn). 

Voi phá hoại hoa màu (bắp, mía, lúa, sắn mỳ...) và tấn công làm chết 01 voi nhà 

làm bị thương nhiều voi nhà khác. 

- Vùng phân bố voi hoang dã (sinh cảnh nơi cư trú và hành lang di chuyển) 

 Theo điều tra sơ bộ, vùng phân bố, sinh cảnh sống ổn định của voi hoang 

dã tại Đắk Lắk trong phạm vi diện tích khoảng 173.059 ha nằm trên 2 huyện 

Buôn Đôn và Ea Súp.Trong đó: sinh cảnh sống chính là những khu vực voi 
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hoang dã thường xuyên cư trú, có diện tích 157.455,6 ha. Những khu vực voi 

hoang dã di chuyển kiếm ăn theo mùa có diện tích 15.603,4 ha. (xem phụ lục 1)  

 Những trưởng hợp voi chết, Trung tâm bảo tồn Voi đều phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan chức năng như: Công an huyện, Viện Kiểm sát huyện, Cơ quan 

thú y huyện, Hạt kiểm lâm huyện UBND các xã... kiểm tra xác minh hiện trường 

tìm ra nguyên nhân voi chết và xử lý theo quy định. 

    - Số lượng voi hoang dã bị chết thống kê được qua các năm: 

 Từ năm 2012 đến 2018 đã có 18 cá thể voi rừng chết (3 voi lớn và 15 voi 

con) với nhiều nguyên nhân khác nhau, cụ thể như sau:  

 Năm 2012: 6 cá thể; 2013: 2 cá thể; 2014: 0; 2015: 1 cá thể; 2016: 4 cá 

thể; 2017: 2 cá thể; 2018: 03 cá thể. 

 Vài năm gần đây có một số voi con hoang dã chết tự nhiên nhưng không 

phát hiện ra nguyên nhân.  

Từ cuối năm 2012 trở lại đây không còn tình trạng săn bắn, sát hại voi 

hoang dã. 

    -  Các giải pháp bảo tồn voi hoang dã gắn với giảm thiểu xung đột voi 

-người 

+ Công tác tuyên truyền, tập huấn, hội thảo, phối hợp bảo tồn quần thể 

voi hoang dã và giảm thiểu xung đột voi - người: 
 Đã mở 09 lớp tuyên truyền, tập huấn, hội thảo các giải pháp bảo tồn voi 

hoang dã gắn với giảm thiểu xung đột voi-người trên địa bàn các huyện Buôn 

Đôn, Ea Súp và huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) với 700 lượt người tham dự. 

Trong đó Hội thảo các giải pháp giảm thiểu xung đột voi-người 03 lớp với 150 

lượt người tham dự; Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật về bảo tồn voi và 

các giải pháp giảm thiểu xung đột voi-người 02 lớp với 100 người tham dự; 01 

Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo tồn voi và các giải pháp giảm 

thiểu xung đột voi-người tại Buôn Đrăng Phốc huyện Buôn Đôn với 150 lượt 

người tham dự và 03 Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo tồn voi 

và các giải pháp giảm thiểu xung đột voi-người tại huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông 

với 300 lượt người tham dự. Các đại biểu tham dự bao gồm: nhân dân trong 

vùng có voi hoang dã cư trú, di chuyển, cán bộ thôn, buôn, xã , cán bộ phòng 

nông nghiệp, hạt kiểm lâm huyện, cán bộ các đồn biên phòng, các chủ voi, nài 

voi…vv.  

 Xây dựng 10 Bảng tuyên truyền trên địa bàn các huyện Buôn Đôn và Ea 

Súp, những địa phương là điểm nóng của xung đột voi-người. Phát hành nhiều 

tờ rơi, tài liệu tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo tồn voi và các giải pháp 

giảm thiểu xung đột voi-người đến với nhân dân, các doanh nghiệp và chính 

quyền địa phương trong khu vực có voi hoang dã cư trú, di chuyển. Phối hợp với 

Đài phát thanh truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa 

phương, các huyện có voi làm nhiều phóng sự, bài viết về công tác bảo tồn voi 

phát sóng rộng rãi trên VTV và Đài phát thanh truyền hình tỉnh, huyện. 

Thành lập các Tổ bảo vệ voi tại các địa phương thường xuyên xảy ra xung 

đột voi-người: 
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Trung tâm bảo tồn Voi phối hợp với UBND các huyện thành lập 09 Tổ 

bảo vệ voi tại 09 xã. Trong đó : 05 xã thuộc huyện Ea Súp: xã IaLốp, IaRvê, 

IaJlơi, CưMlan và thị trấn Ea Súp ; 03 xã thuộc huyện Ea H’leo : xã Ea Hleo, Cư 

Amung và Ea Tir và xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn  

Các Tổ bảo vệ đều do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, 

mỗi Tổ có 10 thàng viên. Trong điều kiện Trung tâm bảo tồn Voi thiếu biên chế 

thì Tổ bảo vệ voi là lực lượng quan trọng ở cơ sở để nắm bắt mọi diễn biến về 

tình hình xung đột voi người để phối hợp xử lý kịp thời. 

Hàng năm, các Tổ bảo vệ voi được UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng/1 tổ 

để phục vụ cho công tác mua sắm dụng cụ xua đuổi voi hoang dã phá hoại và 

thù lao cho các thành viên trong tổ. 

Các Tổ bảo vệ voi đã chủ động phối hợp với nhân dân xua đuổi voi hoang 

dã về gần khu dân cư, khu sản xuất theo các phương pháp tích cực không gây 

hại cho voi. Thông tin kịp thời cho Trung tâm bảo tồn voi các tình huống voi 

hoang dã về khu dân cư, voi hoang dã bị mắc nạn hoặc bị sát hại…Phối hợp với 

Trung tâm bảo tồn voi trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các lớp 

tập huấn các giải pháp gảm thiểu xung đột voi-người đến người dân, cán bộ trên 

địa bàn, đặc biệt là tại các điểm nóng về xung đột voi-người. Phối hợp với Trung 

tâm tâm bảo tồn voi và các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh 

thiệt hại do voi hoang dã gây ra để có cơ sở xin UBND tỉnh hổ trợ thiệt hại cho 

người dân về hoa màu, tài sản, thương tật do voi hoang dã gây ra, phối hợp 

khám nghiệm hiện trường xác minh nguyên nhân voi chết và xử lý theo quy 

định. 

Năm 2011: UBND huyện Ea Súp  Hỗ trợ xã Ia Rvê 225 triệu đồng cho 43 

hộ thuộc các thôn 2 và thôn 5 xã Ia Rvê. 

Nguồn hỗ trợ: dùng nguồn hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2010 của tỉnh hỗ 

trợ cho huyện để chi. 

Năm 2015: UBND Tỉnh hỗ trợ nhân dân Buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na, 

huyện Buôn Đôn 19.460.000 đ. 

Năm 2016: UBND Tỉnh hỗ trợ nhân dân Buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na 

huyện Buôn Đôn 30.000.000 đ. 

Năm 2017: UBND Tỉnh hỗ trợ nhân dân Buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na 

huyện Buôn Đôn 54.690.000 đ.  

Năm 2017: UBND Tỉnh hỗ trợ nhân dân Xã Ia Rvê, huyện Ea Súp : 

29.530.000 đ.  

Năm 2018: UBND Tỉnh hỗ trợ nhân dân Buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na, 

huyện Buôn Đôn 56.000.000 đ 

Nhân dân được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước mỗi khi bị voi 

hoang dã phá hoại đã phần nào yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo 

tồn voi. Nhận thức về bảo tồn đã thay đổi, người dân đã quen và chấp nhận sống 

chung hài hoà với quần thể voi hoang dã trong khu vực. 

Tình hình xung đột giữa voi với người (xem phụ lục 2) 

+ Công tác phối hợp Bộ đội Biên phòng, Vườn Quốc gia Yok Đôn và 

chính quyền địa phương nơi có voi hoang dã: 
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Nhằm tạo sự thống nhất hiệu qủa trong công tác bảo tồn voi hoang dã, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã ký Quy chế phối hợp số 1438/QCPH-SNN-BCHBP 

ngày 31/8/2015 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh. Với Quy chế này, cán bộ, viên chức lao động Trung tâm bảo tồn Voi 

tác nghiệp trong khu vực biên giới Việt Nam - Cam Pu Chia trên địa bàn các 

Đồn Biên phòng quản lý thực hiện công tác voi hoang dã đã được sự hỗ trợ của 

Bộ đội Biên phòng tỉnh trong suốt thời gian qua. 

Ngày 02/8/2017, Trung tâm bảo tồn Voi đã ký kết Quy chế phối hợp số 

678/QCPH-VQGYD-TTBTV giữa Trung tâm bảo tồn Voi với Vườn Quốc gia 

Yok Don để cùng phối hợp thực hiện công tác bảo tồn voi hoang dã cư trú, di 

chuyển trong khu vực Vườn Quốc gia Yok Don quản lý. Từ đó đã tạo được sự 

thống nhất cao, phối hợp cung cấp các thông tin về voi hoang dã, tuyên truyền 

giáo dục pháp luật về bảo tồn voi, cứu hộ voi hoang dã bị thương và thực hiện 

các giải pháp giảm thiểu xung đột voi- người. Đặc biệt từ ngày 24/4-30/4/2018, 

Trung tâm bảo tồn Voi đã phối hợp tìm kiếm cứu hộ voi hoang dã bị thương 

trong khu vực Vườn quốc gia Yok Don. Trong đó Vườn quốc gia Yok Don đã 

hỗ trợ 02 voi của vườn cùng với cán bộ Kiểm lâm để cùng với 01 voi của Trung 

tâm bảo tồn Voi tiến hành tìm kiếm 01 voi rừng mà có thông tin cho là bị 

thương. Sau khi theo sát được voi rừng, đã xác định voi đang khoẻ mạnh chưa 

cần thiết phải cứu hộ. Hai bên tếp tục theo dõi cá thể voi này. 

+ Công tác cứu hộ voi hoang dã: 

Trong năm 2013, Trung tâm bảo tồn Voi đã phối hợp với Vườn Quốc gia 

Yok Đon, Thảo cẩm viên thành phố Hồ Chí Minh dùng voi nhà cứu hộ thành 

công 01 cá thể voi rừng mắc bẫy, chữa trị lành vết thương thả vảo rừng hòa nhập 

bầy đàn. 

Đầu năm 2015, Trung tâm bảo tồn Voi tiếp tục phối hợp với Vườn Quốc 

gia Yok Don, Tổ chức động vật Châu Á cứu hộ và điều trị vết thương cho 01 cá 

thể voi rừng mắc bẫy khoảng 3 năm tuổi. Trung tâm bảo tồn Voi đã báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp cho giữ lại chăm sóc, nuôi dưỡng tại 

Trạm cứu hộ, bảo tồn voi của Trung tâm. 

Tháng 3/2016, Trung tâm bảo tồn Voi tiếp tục phối hợp với các cơ quan 

chức năng huyện Ea Súp cứu hộ thành công 01 cá thể voi đực con hoang dã 

khoảng 3 tháng tuổi bị rơi xuống và kẹt trong giếng cạn. Sau nhiều lần thả voi 

con này vào rừng nhưng các bầy đàn voi hoang dã không chấp nhận, Trung tâm 

bảo tồn Voi đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp cho giữ lại 

nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trạm cứu hộ.  

* Đối với công tác voi hoang dã đã bước đầu đạt được mục tiêu Dự án đề 

ra, đã xác định được vùng cư trú và hành lang di chuyển của voi hoang dã tại 

Đắk Lắk. Quần thể voi hoang dã có 4-7 đàn với số lượng khoảng 80-100 cá thể. 

Về cơ cấu bầy đàn có đủ voi đực, voi cái, voi con, voi trưởng thành và voi già. 

Hằng năm đều có voi con được sinh ra, chấm dứt tình trạng săn bắn, sát hại voi 

rừng, số lượng cá thể voi ngày một tăng thêm. Các giải pháp hạn chế xung đột 

voi - người được triển khai đã hạn chế được nhiều thiệt hại do voi hoang dã gây 

ra, bảo vệ tài sản, tính mạng và sức khỏe cho nhân dân. Những cá thể voi hoang 
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dã bị thương đều được Trung tâm cứu hộ hoặc thả vào rừng hoặc chăm sóc bảo 

tồn tại Trung tâm. Qua đó khẳng định công tác bảo tồn voi hoang dã và giảm 

thiểu xung đột voi-người đã thành công. 

4. Tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn hành vi săn bắn, giết hại voi; giảm  

thiểu các tác động tiêu cực của con người lên sự sinh tồn tự nhiên của voi 

hoang dã: 

 - Trung tâm bảo tồn Voi đã phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan 

chức năng và cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng các chính sách 

bảo tồn voi băng nhiều hình thức đa dạng phong phú để nâng cao nhận thức của 

mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia bảo vệ loài voi. 

 - Hướng dẫn nhân dân sống gần rừng các biện pháp xua đuổi voi hoang dã 

phá hoại thân thiện với môi trường không làm hại voi mỗi khi voi về phá hoại 

hoa màu, tài sản. 

 - Phối hợp với các chủ rừng tuyên truyền nhân dân bảo vệ rừng, ngăn 

chặn các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng để bảo vệ môi trường sống cho 

voi hoang dã. 

 - Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường công tác thực thi 

pháp luật đối với các hành vi săn bắn, sát hại voi. Cụ thể là năm 2012, sau khi 2 

voi rừng bị bắn chết trong vườn quốc qia Yok Don, cơ quan cảnh sát điều tra đã 

khởi tố vụ án để điều tra tìm thủ phạm săn bắn 2 voi rừng. Từ đó đến nay, Đắk 

Lắk đã chấm dứt săn bắn sát hại voi rừng. 

5. Tăng cường thực thi pháp luật, kiểm soát, đấu tranh với hoạt động 

buôn bán, vận chuyển, lưu giữ trái phép ngà voi và các bộ phận, dẫn xuất 

của voi, kể cả mẫu vật voi có nguồn gốc từ nước ngoài 

Trung tâm bảo tồn Voi đã thường xuyên tuyên truyền và phối hợp với các 

cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về việc 

nghiêm cấm hoạt động buôn bán, vận chuyển, lưu giữ trái phép ngà voi và các 

bộ phận, dẫn xuất của voi được quy định trong Bộ Luật hình sự 2015. 

Cơ quan kiểm lâm và các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Đắk Lắk đã thực 

thi pháp luật nghiêm minh đối với mọi hành vi hoạt động buôn bán, vận chuyển, 

lưu giữ trái phép ngà voi và các bộ phận, dẫn xuất của voi, kể cả mẫu vật voi có 

nguồn gốc từ nước ngoài 

6. Công tác bảo tồn và Phát triển voi nhà 

 a. Quản lý, giám sát đàn voi nhà 

    - Thống kê và theo dõi diễn biến đàn voi nhà 

Năm 

Số 

lượng 

(Cá 

thể) 

Tăng Giảm 

Số 

lượng 
Nguyên nhân 

Số 

lượng 
Nguyên nhân 

2012 51 - - 02 
- 01 do kiệt sức 

- 01 do tai nạn 

2013 49 03 

- Cứu hộ từ 

ngoài tỉnh về 

Đắk lắk 

02 
- 01 do kiệt sức 

- 01 do già yếu 
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2014 50 - - 04 

- 02 chuyển ra vườn 

thú Thủ Lệ, Hà Nội. 

- 01 do voi rừng tấn 

công 

- 01 do già yếu 

2015 46 01 

 

- Cứu hộ voi 

rừng 

03 

- 01 do sát hại 

- 01 do tai nạn 

- 01 do già yếu 

2016 44 01 
- Cứu hộ voi 

rừng 
01 

- do voi rừng tấn 

công 

2017 45 01 
- Cứu hộ từ TP 

Đà Lạt 

- - 

2018 45 - - - - 

 Danh sách voi nhà năm 2018: (xem phụ lục 3) 

- Lập lý lịch, hồ sơ nhật ký sức khỏe voi nhà  

 Từ năm 2012 toàn bộ số voi nhà của tỉnh đã được Trung tâm cập nhật và 

quản lý thông qua Hồ sơ, lý lịch gồm: Chủ sở hữu, địa chỉ, tên voi, nguồn gốc 

voi, tuổi, tính biệt, kèm theo là bộ nhật ký chăm sóc sức khỏe, sinh sản của mỗi 

cá thể voi nhà. Tình trạng sức khỏe của voi thường xuyên được cập nhật và bổ 

sung vào hồ sơ mỗi khi kiểm tra, điều trị ... bên cạnh đó Trung tâm còn tiến 

hành gắn chíp định danh cho mỗi cá thể voi nhà giúp công tác quản lý, theo dõi 

tình trạng sức khỏe cho đàn voi nhà trong tỉnh luôn được đảm bảo. Công tác 

quản lý, giám sát số lượng voi nhà trong thời gian qua luôn theo dõi chặt chẽ đã 

hạn chế và ngăn chặn được việc di chuyển voi trái phép ra ngoài tỉnh;  

 b. Theo dõi sức khoẻ, kiểm tra định kỳ và chữa bệnh đột xuất. 

 Từ năm 2012 đến năm 2018 Trung tâm đã tổ chức được 10 đợt khám định 

kỳ và 158 đợt khám đột xuất cho các cá thể voi nhà, do đội ngũ các bác sỹ thú y 

của Trung tâm phối hợp bác sỹ thú y của cơ quan Thú y vùng V và sự hỗ trợ từ 

các chuyên gia của AAF. Qua đó đã phát hiện và chữa trị được nhiều ca bệnh 

mà trước đây voi có thể chết do nhiễm trùng đường ruột, bệnh lao...   

 - Khám định kỳ hàng năm 

Với mục đích tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch 

bệnh, kéo dài tuổi thọ cho đàn voi nhà, hàng năm Trung tâm bảo tồn voi đã tiến 

hành khám sức khỏe định kỳ:   

+ Các biện pháp được thực hiện khám định kỳ gồm có: 

 Vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực tập trung voi để khám. 

 Khám lâm sàng, kiểm tra, quan sát hình dáng tổng thể con Voi; sau đó chi 

tiết từng các bộ phận bên ngoài theo thứ tự từ trước ra sau: Vòi, miệng, 

mắt, …đuôi. Lượng chất thải của phân, nước tiểu; xem có những dấu hiệu hay 

hành vi bất thường. 

 Kiểm tra thân nhiệt. 

 Kiểm tra tần số hô hấp. 

 Kiểm tra nhịp tim. 

 Kiểm tra trọng lượng. 
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 Kiểm tra một số chỉ tiêu sinh lý máu. 

Tổ chức lấy mẫu phân, máu, bệnh phẩm của các cá thể voi bị bệnh hoặc 

nghi ngờ bị bệnh gửi đến các cơ quan chuyên môn (Cơ quan Thú y vùng V, 

Phân viện Thú y miền trung, Bệnh viện Hòa Hảo) đề nghị xét nghiệm kiểm tra 

một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa, vi khuẩn, ký sinh trùng… để tìm ra nguyên 

nhân, đối tượng gây bệnh từ đó tổ bác sỹ thú y sẽ đưa ra phác đồ điều trị. 

Trung tâm phối hợp với các chuyên gia Tiến sĩ Willem Schaftenaar, Tiến 

sĩ Susan Mikota thực hiện dự án tầm soát bệnh lao cho cho đàn voi. 

- Khám chữa bệnh đột xuất cho voi nhà. 

Ngoài việc khám định kỳ chăm sóc sức khỏe cho đàn voi nhà, Trung tâm 

còn có một đội ngũ bác sỹ Thú y thường xuyên liên hệ và nắm bắt thông tin về 

tình trạng sức khỏe của các cá thể voi nhà từ các chủ voi. Khi phát hiện voi có 

các vấn đề về sức khỏe, biểu hiện bất thường sẽ được bác sỹ Thú y kiểm tra, đưa 

ra phác đồ điều trị. Từ năm 2012 đến hết năm 2018 đã điều trị đột xuất cho 158 

ca bệnh với các nguyên nhân: nhiễm khuẩn, tiêu chảy, bỏ ăn, kiệt sức, bị thương 

do voi rừng tấn công, viêm tích mũ, viêm khớp... 

 

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Số ca điều trị 23 21 19 20 10 42 23 
 

Trong quá trình khám chữa bệnh bác sĩ thú y của Trung tâm còn hướng dẫn 

các chủ voi các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho đàn voi nhà trong dịp lễ tết; cử 

một tổ bác sỹ thú y túc trực, chăm sóc, quản lý voi nhà khi tham gia các lễ hội 

truyền thống; hướng dẫn việc chăm sóc, có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý 

để đảm bảo sức khỏe cho voi trước, trong và sau khi tham gia các lễ hội. Trong 

thời gian qua, các lễ hội có sử dụng voi nhà được diễn ra an toàn, không để xảy 

ra các trường hợp voi nổi giận tấn công làm chết người như các nước khác trong 

khu vực.  

c. Thúc đẩy sinh sản voi nhà 

Trước thực trạng voi nhà không sinh sản. Tại Quyết định số 2362/QĐ-

UBND ngày 12/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Dự án khẩn 

cấp Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đến 2020 đã giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp 

sinh sản voi nhà bằng phương pháp tự nhiên. Thực hiện nhiệm vụ này Trung 

tâm bảo tồn voi đã triển khai thu thập tất cả các thông tin có liên quan đến thực 

trạng voi nhà không sinh sản: độ tuổi, giới tính, tình hình sinh sản, khả năng tự 

bắt cặp giao phối, thời gian voi làm việc, phong tục tập quán... Xây dựng chính 

sách voi nhà sinh sản để hỗ trợ, khuyến khích các chủ voi tham gia thực hiện 

(Nghị quyết 78/2012/HĐND); Liên kết hợp tác với các tổ chức bảo tồn động vật 

để tiếp nhận khoa học kỹ thuật thúc đẩy sinh sản trên voi nhà.  

Trung tâm đã thường xuyên tuyên truyền đến các chủ voi hạn chế cho voi 

phục vụ du lịch, tăng cường thời gian cho các cặp voi trong độ tuổi sinh sản bắt 

cặp giao phối, sinh sản theo đường tự nhiên, đồng thời phối hợp với Sở khoa học 

công nghệ của tỉnh thực hiện đề tài Nghiên cứu khả năng sinh sản trên voi thuần 

dưỡng tại Đắk Lắk (Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của về việc 
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cho phép thực hiện đề tài khoa hoc và công nghệ nghiên cứu khả năng sinh sản 

trên voi thuần dưỡng tại tỉnh Đắk Lắk), với mục đích khảo sát đánh giá có hệ 

thống, khoa học về khả năng sinh sản của voi cái đang được nuôi nhốt trên địa 

bàn tỉnh bằng phương pháp phân tích các chỉ số về hóc môn estrogen, LH, 

progesteron của voi cái và qua hơn một năm thực hiện đề tài có sự giúp đỡ của 

các chuyên gia đã xác định 8 cá thể voi cái hiện nay còn khả năng sinh sản. Kết 

quả bước đầu của đề tài có 03 voi mang thai trong đó 02 voi đã sinh sản nhưng 

voi mẹ lớn tuổi và sinh sản lần đầu nên voi con bị chết ngạt trong đường sinh 

dục. 

  d. Tiếp nhận chăm sóc voi nhà và voi rừng cứu hộ 

- Nhằm nâng cao phúc lợi, kéo dài tuổi thọ và phục vụ nghiên cứu sinh 

sản trên đàn voi nhà, Trung tâm đã tuyên truyền vận động với các tổ chức, cá 

nhân hạn chế cho voi khai thác du lịch, đưa một số cá thể voi nhà về Trung tâm 

chăm sóc nuôi dưỡng. Trong năm 2017 Trung tâm đã tiếp nhận voi Thông 

Khăm của Vườn quốc gia Yok Đôn đưa về Trung tâm nuôi dưỡng phục vụ công 

tác nghiên cứu sinh sản; hợp đồng với Công ty Du lịch sinh thái Buôn Đôn 

(Công ty TNHH Ánh Dương) để cứu hộ voi Bun Kon và voi H’Non đưa về 

trung tâm để làm bảo mẫu cho 02 voi rừng cứu hộ; tiếp nhận cứu hộ H’Blú từ 

Công Ty DL Phương Nam, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đưa về Trung tâm chăm 

sóc nuôi dưỡng phục hồi tập tính tự nhiên, nâng cao phúc lợi kéo dài tuổi thọ 

cho voi.  

- Chăm sóc, điều trị voi rừng bị mắc bẫy năm 2013: Trung tâm đã phối 

hợp với Vườn quốc gia Yok Đôn, Thảo cầm viên Sài Gòn đã cứu hộ và giữ lại 

chăm sóc 1 cá thể voi hoang dã khoảng 3 tuổi, voi đực bị nhiễm trùng tại vòi và 

chân phải, sau hơn 10 ngày chăm sóc, điều trị vết thương đã lành nên đã thả cá 

thể voi này về lại môi trường tự nhiên. 

- Chăm sóc, điều trị voi Jun (rừng bị mắc bẫy năm 2015): Đây là cá thể 

voi hoang dã bị thương do mắc bẫy và được Trung tâm phối hợp với Vườn quốc 

gia Yok Đôn cứu hộ vào ngày 19/2/2015 (vào ngày mùng 1 tết nguyên đán 

2015). Sau nhiều nỗ lực chăm sóc điều trị, cùng nhiều đoàn chuyên gia của Thái 

lan, Tổ chức động vật châu Á, tổ chức chăm sóc voi quốc tế hỗ trợ điều trị vết 

thương nhưng vết thương của voi không lành hẳn mà chỉ thuyên giảm... Trung 

tâm đã liên hệ với Bệnh viện Hòa Hảo mời các kỹ thuật viên, mượn máy X-

Quang lưu động đến hỗ trợ chụp X-quang cho chân voi Jun qua đó phát hiện 

trong chân voi Jun có sợi kim loại nằm sâu xiết chặt trong chân dẫn đến vết 

thương điều trị lâu ngày không khỏi. Đồng thời phối hợp với các chuyên gia 

nước ngoài tiến hành gây mê, phẫu thuật 2 lần để lấy sợi kim loại và các phần 

xương bị tổn thương ra ngoài đến nay vết thương đã ổn định, cơ thể phát triển 

tốt. Lúc cứu hộ voi có trọng lượng khoảng 500 kg đến nay voi đã được 1.600 kg. 

- Chăm sóc nuôi dưỡng voi Gold (voi rừng 4 tháng tuổi bị rơi xuống giếng 

năm 2016): Đây là cá thể voi con đang trong giai đoạn bú sữa, chưa biết ăn và 

cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ. Theo đánh giá của các chuyên gia, 

các nhà khoa học về voi trên thế giới và những nghệ nhân nuôi voi tại huyện 

Buôn Đôn và huyện Lắk thì việc nuôi bộ voi con trong giai đoạn đang bú sữa mẹ 
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rất khó sống sót, sau nhiều nỗ lực lên phương án để thả voi con hòa nhập bầy 

đàn, kể cả mời các chuyên gia qua quốc tế hỗ trợ nhưng voi con đã không thể 

hòa nhập bầy đàn. Vì vậy Trung tâm đã giữ lại chăm sóc, nuôi dưỡng đến nay 

voi sinh trưởng và phát triển tốt, trọng lượng gần 580kg. Việc nuôi sống voi con 

là hình ảnh ấn tượng của công tác bảo tồn voi của Việt Nam với các tổ chức, 

chuyên gia bảo tồn động vật thế giới.  

e. Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác chăm sóc sức khỏe, sinh sản 

cho voi. 

Thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn voi là công tác mới mẻ và khó khăn, trong 

nước chưa có mô hình để học tập. Vì vậy, về vấn đề đào tạo cán bộ, viên chức 

làm bảo tồn voi trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước 

luôn được chú trọng. Cụ thể từ năm 2012 đến nay Trung tâm đã 5 lần cử cán bộ 

tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn tại Thái Lan, SriLanka, Singapor, NePan về 

chăm sóc Thú y và sinh sản cho voi; Liên kết hợp tác mời 31 đoàn với 122 lượt 

chuyên gia tới Đắk Lắk để hướng dẫn phương pháp chăm sóc, xử lý các vết 

thương, điều trị bệnh cho voi nhà, chăm sóc cứu hộ voi hoang dã, thiết kế lập hồ 

sơ, nhật ký chăm sóc voi và cung cấp các tài liệu chuyên sâu về giải phẫu, sinh 

sản, điều trị bệnh cho voi. Đồng thời Trung tâm cũng đã tổ chức được 7 đợt tập 

huấn cho các tổ chức, hộ gia đình nuôi voi những kỹ thuật chăm sóc sức khỏe, 

nhu cầu dinh dưỡng, phòng và điều trị một số bệnh thường gặp trên voi nhà. 

Thông qua công tác đào tạo tập huấn ở trong và ngoài nước đã giúp cho đội ngũ 

bác sỹ thú y ở trung tâm và các chủ voi, nài voi nâng cao trình độ chuyên môn 

trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sinh sản voi thuần dưỡng.  

Như vậy, sau 5 năm triển khai thực hiện với rất nhiều khó khăn, thách 

thức, thiếu về con người máy móc trang thiết bị, thực trạng đàn voi nhà đã lớn 

tuổi, thường xuyên bị bệnh... nhưng với sự nỗ lực của cán bộ, viên chức, tinh 

thần yêu quý động vật, yêu nghề, không ngại khó khăn và có những giải pháp 

phù hợp để khắc phục những khó khăn nên công tác bảo tồn voi nhà bước đầu 

đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch, đạt được những kết quả khả quan đó 

là: Đàn voi nhà luôn được theo dõi về sức khỏe, quản lý, lập hồ sơ lý lịch, khám 

chữa bệnh định kỳ, lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu sinh lý, tẩy ký sinh 

trùng, kéo dài tuổi thọ, việc voi nhà mang thai và sinh sản đã mang lại hy vọng 

để phát triển đàn voi nhà trong thời gian tới. Kết hợp giữa phương pháp chăm 

sóc truyền thống với phương pháp Thú y hiện đại đã chữa trị được nhiều vết 

thương và bệnh cho voi, ý thức trách nhiệm bảo tồn loài voi của nhân dân trong 

tỉnh đã được nâng lên; Các cá thể voi rừng bị thương đều được Trung tâm cứu 

hộ và chăm sóc, nuôi dưỡng thành công; Công tác quản lý, giám sát số lượng 

voi nhà trong thời gian qua luôn được Trung tâm theo dõi chặt chẽ, việc ngắn 

chíp định danh cho đàn voi nhà đã hạn chế và ngăn chặn được việc di chuyển 

voi trái phép ra ngoài tỉnh; Tạo mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng giữa người 

chăm sóc với voi đã giúp cho các bác sỹ Thú y dễ dàng thực hiện các thao tác 

khám, chữa bệnh, kiểm roát những tác nhân gây căng thẳng (đối với các loài 

động vật hoang dã thường dễ bị căng thẳng) nên bệnh nhanh khỏi, giúp voi khỏe 
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về thể chất, khỏe về tinh thần, an toàn cho voi và người chăm sóc đang được 

nhiều vườn thú, Trung tâm cứu hộ trong và ngoài nước làm theo.  

 7. Hợp tác quốc tế về bảo tồn voi. 

 - Về hợp tác học tập trao đổi kinh nghiệm. 

 Hiện nay công tác bảo tồn voi tại Đắk Lắk đang được các tổ chức quốc tế 

quan tâm hỗ trợ rất hiệu quả. Cụ thể đã được các tổ chức Tổ chức Động vật 

Châu Á (Animals Asia Foundation), Tổ chức chăm sóc voi quốc tế (Elephant 

Care International), Tổ chức phúc lợi động vật hoang dã (Wild Welfare), Tổ 

chức World Wild Fund for Nature (tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới), Vườn 

thú North Carolina tại Mỹ, Vườn thú Rotterdam tại Hà Lan, Trung tâm bảo tồn 

voi Thái Lan đã đến Đắk Lắk hỗ trợ. Ngày ngày 23/5/2016, được sự Ủy quyền 

của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký kết Bản Bản ghi 

nhớ hợp tác về bảo tồn voi Việt Nam tại Đắk Lắk với Tổ chức động vật Châu 

Á(AAF) với tổng mức hỗ trợ 50.000 USD, hình thức viện trợ: không hoàn lại; thực 

hiện từ năm 2016 - 2018 

 Tính đến tháng 1/2019 có 31 đoàn với 122 lượt chuyên gia đến làm việc, 

hỗ trợ Trung tâm bảo tồn voi thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ cứu hộ, tư vấn điều 

trị voi hoang dã bị thương (voi Jun, gold), tư vấn thiết kế xây dựng khu chăn thả 

voi nhà tại huyện Buôn Đôn. Hướng dẫn cho cán bộ, viên chức của Trung tâm 

phương pháp chăm sóc, xử lý vết thương, điều trị bệnh cho voi nhà. 

Để học tập các mô hình chăm sóc bảo tồn voi từ năm 2012 đến nay Trung 

tâm đã 8 lần cử cán bộ tham gia các đợt hội thảo, tập huấn ngắn hạn tại Thái Lan, 

SriLanka, Singapo, NePan, Ấn độ, Si Lan Ka về công tác cứu hộ voi và công tác 

chăm sóc thú y sinh sản trên voi.  

- Về tài trợ trang thiết bị chuyên dụng:  

- Lắp đặt cân điện tử cho voi; Máy ly tâm 8 ống loại 10 ml và Máy ly tâm 

8 ống loại 1ml: Dùng để ly tâm tách huyết tương và huyết thanh trong mẫu máu;  

Ống nhòm Protein trong máu: Dùng để kiểm tra nồng độ Protein trong máu.  

Các dụng cụ này rất có giá trị trong công tác chăm sóc sức khỏe, Thú y và 

sinh sản cho voi. Hiện đang được Trung tâm bảo tồn voi sử dụng để khám định 

kỳ cho đàn voi nhà, nghiên cứu sinh sản và đánh giá tình trạng bệnh lý. 

Tài trợ công trình, vật dụng:  
Hoàn thành và đi vào hoạt động khu hàng rào điện dùng để nuôi dưỡng và 

chăm sóc voi cứu hộ, theo kiểu bán hoang dã với diện tích 6.000 m2
, tổng chiều 

dài hàng rào khoảng 1.320m, có điện áp từ 6,4 kv đến 8,6 kv tác dụng chỉ gây 

hoảng sợ chứ không nguy hiểm đến tính mạng giúp công tác quản lý voi được 

an toàn.  

Tài trợ tổ chức hội thảo quốc tế quản lý voi Việt Nam: Trong quý I/2017 

Trung tâm đã tổ chức thành công hội thảo quốc tế về quản lý voi Việt Nam từ 

ngày 11-13/01/2017 tại TP. Buôn Ma Thuột. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày với 

17 bài tham luận từ 30 chuyên gia nước ngoài. Đây là Hội thảo quốc tế về bảo 

tồn voi có qui mô lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.  

Chi phí thuê voi phục vụ công tác bảo tồn: Hợp đồng với công ty Du lịch 

sinh thái Ánh Dương thuê voi H’Non làm bảo mẫu để hướng dẫn cho 2 cá thể voi 
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con cứu hộ (Jun, Gold). Thuê voi H’Băn của ông Y Dhu Bdap tại xã Đắk Liêng, 

huyện Lắk àm bảo mẫu cho voi Ban Nang sinh sản.  

Ngoài ra Tổ chức động vật châu Á còn tài trợ cho 2 viên chức của Trung tâm 

bảo tồn voi tham gia thuyết trình về nâng cao phúc lợi cho voi tại 2 hội thảo lớn 

được tổ chức tại Vườn thú Hà Nội và Công viên văn hóa Đầm Sen Sài Gòn. 

Như vậy thông qua các hoạt động cung cấp chuyên gia, tư liệu, tài liệu và 

các đoàn vào trực tiếp làm việc, cứu hộ voi, khám, chữa bệnh cho voi và hướng 

dẫn, đào tạo cán bộ viên chức đã giúp cho cán bộ Trung tâm bảo tồn voi nâng 

cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đàn voi nhà được chăm sóc nâng cao sức 

khoẻ và phúc lợi, về sinh sản voi bằng phương pháp tự nhiên đã xây dựng được 

quy trình cho voi giao phối mang thai.  

III. Những thuận lợi và khó khăn 

1. Những thuận lợi 

Dự án bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động đã có những thuận lợi: 

Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thường xuyên của UBND tỉnh Đắk Lắk Tổng 

cục Lâm nghiệp, Ban chỉ đạo Kế hoạch khẩn cấp Bảo tồn voi Việt Nam và của 

các Sở ngành. Có sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan chức năng 

tại các địa phương có voi như các huyện: Buôn Đôn, Lắk, Ea Súp, Ea Hleo; các 

xã: Krông Na, Đắk Liêng, TT Liên Sơn, TT Ea Súp, Ia Rvê, Ya Lốp, Ia Jlơi, Cư 

M lan, Cư M Bung, Đắk Tir, Ea Hleo...Có sự hổ trợ của các lực lượng, cơ quan 

chức năng: Chi cục Kiểm Lâm Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ chỉ huy bộ 

đội biên phòng tỉnh. Có sự kết hợp của các chủ rừng trong vùng phân bố của voi 

hoang dã; của các chủ, nài voi nhà. Có sự trợ giúp về vật chất, kỹ thuật của các 

tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vự bảo tồn voi, bảo tồn động vật hoang 

dã như Tổ chức Động vật Châu Á (AAF), quĩ Praizi Foindation, Tổ chức động 

vật hoang dã thế giới (WWF), Nhóm sáng kiến cho voi VN (VEI)... 

 2. Về khó khăn: 

  Tổ chức bộ máy, biên chế còn thiếu nhiều theo Dự án đề ra, mới có 20/41 

biên chế được giao. Bảo tồn voi ở Việt Nam là một lĩnh vực mới, cán bộ làm 

bảo tồn voi chưa được đào tạo chuyên sâu trong các trường Đại học, thiết bị 

chuyên dụng chưa được trang bị. Do vậy gặp nhiều khó khăn trong quá trình tác 

nghiệp, nhất là phẫu thuật và chữa trị bệnh, làm các xét nghiệm thú y phục vụ 

cho nghiên cứu sinh sản, chưa bệnh… Voi hoang dã cư trú sinh sống dựa và 

những cánh rừng tự nhiên trên địa bàn 03 huyện Buôn Đôn, Ea Súp và Ea H’leo 

và nước bạn Cam Pu Chia. Nhưng hiện nay diện tích rừng tự nhiên đang có 

nguy cơ suy giảm và chia cắt do khai thác lâm sản, phá rừng làm nương rẫy, …. 

làm nguồn thức ăn của voi bị cạn kiết. Xung đột giữa voi hoang dã với con 

người ngày càng gia tăng, diễn biến phức tạp kéo theo thiệt hại cả về hoa màu, 

tài sanr, tính mạng sức khỏe con người và thiệt hại về voi.  Số lượng voi nhà còn 

lại quá ít, đã lớn tuổi đã sống lâu năm cùng với con người, mặt khác nhà do các 

Chủ voi là Công ty và Hộ gia đình nuôi dưỡng, quản lý, sử dụng chủ yếu phục 

vụ du lịch thu lợi nhuận. Do quản lý độc lập nên voi ít có cơ hội gặp gỡ giao 

phối để sinh sản bảo tồn nòi giống. Nguồn thức ăn từ tự nhiên cho voi ngày càng 

khan hiếm do diện tích rừng tự nhiên ngày càng thu hẹp. Voi thường xuyên phục 
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vụ du lịch, nhất là trong những dịp lễ hội, ngày tết cũng là nguyên nhân làm 

giảm tuổi thọ của voi. Nguồn kinh phí hoạt động hàng năm còn ít và chưa có trụ 

sở làm việc, cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị cho công tác bảo tồn voi 

chưa được hoàn thành, chưa đầy đủ nên trong quá trình tác nghiệp thực hiện 

nhiệm vụ gặp phải rất nhiều khó khăn. 

 III. Đánh giá chung kết quả đạt được 

 Dự án bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk sau thời gian hoạt động đã từng bước xây 

dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị cho công tác bảo tồn voi. Ddã 

xây dựng được bộ máy tổ chức có đội ngũ cán bộ viên chức lao động từng bước 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đã xác định được vùng cư trú và hành lang di 

chuyển của voi hoang dã tại Đắk Lắk. Quần thể voi hoang dã có đầy đủ cơ cấu 

bầy đàn voi đực, voi cái, voi con, voi trưởng thành và voi già. Hằng năm đều có 

voi con được sinh ra, chấm dứt tình trạng săn bắn, sát hại voi rừng, số lượng cá 

thể voi ngày một tăng thêm. Các giải pháp hạn chế xung đột voi - người được 

triển khai đã hạn chế được nhiều thiệt hại do voi hoang dã gây ra, bảo vệ tài sản, 

tính mạng và sức khỏe cho nhân dân. Những cá thể voi hoang dã bị thương đều 

được Trung tâm cứu hộ hoặc thả vào rừng hoặc chăm sóc bảo tồn tại Trung tâm. 

Qua đó khẳng định công tác bảo tồn voi hoang dã và giảm thiểu xung đột voi-

người đã bước đầu thành công. Đàn voi nhà được chăm sóc nâng cao sức khoẻ 

và phúc lợi, về sinh sản voi bằng phương pháp tự nhiên đã xây dựng được quy 

trình cho voi giao phối mang thai, bước đầu voi đã mang thai sinh con. 
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PHỤ LỤC 1: Vùng sinh cảnh sống cho voi hoang dã tại Đắk Lắk  

- Vùng sinh cảnh sống chính cho voi (Diện tích : 157.455,6 ha, bao gồm các chủ rừng): 

- 

Vùng 

sinh 

cảnh 

sống 

theo 

mùa 

và 

hành 

lang 

di chuyển cho voi (Diện tích: 15.603,4  ha, bao gồm các chủ rừng) 

STT Đơn vị Diện tích Địa điểm 

1 Công ty cổ phần ĐT và XNK Hải Hà 665,3 Cư M’lan – Ea Súp 

2 Công ty cổ phần địa ốc Thái Bình Phát 730,5 Ea Bung – Ea Súp 

3 Cty TNHH TM-DV-XNK Hoàng Gia Phát 1.456,8 Ea Bung – Ea Súp 

4 Công ty cổ phần Bảo Ngọc 535,3 Ea Bung – Ea Súp 

5 Công ty TNHH 27-7 782,8 Ea Bung – Ea Súp 

6 Cty TNHH CĐ XD và CB gỗ Thái Dương 428,9 Ia R’vê – Ea Súp 

7 Công ty CP hỗ trợ XDTL và PTNT 633,5 Cư M’lan – Ea Súp 

8 Công ty TNHH Phát Đạt 295,7 Cư M’lan – Ea Súp 

9 Công ty cổ phần cao su Phú Riềng 760,4 Cư M’lan – Ea Súp 

10 Công ty TNHH TM&DV Vĩnh Tiến 530,8 Ia R’vê – Ea Súp 

11 Công ty CP XD - TM Đại Hưng 553,0 Ia R’vê – Ea Súp 

12 Công ty TNHH Trí Đức 1.038,5 Ea Bung – Ea Súp 

13 Công ty TNHH Anh Quốc 1.196,1 Cư M’lan – Ea Súp 

STT Đơn vị, đối tượng quy hoạch Diện tích (ha) Địa  điểm 

1 Vườn quốc gia Yok Đôn 115.545,0 Xã Krông Na – Buôn Đôn 

2 
BQL rừng phòng hộ Buôn Đôn 

(Bao gồm các tiểu khu: 439, 444, 453, 454, 455) 
4.829,0 Xã Krông Na – Buôn Đôn 

3 Công ty TNHH MTV LN Ea H’mơ 17.667,2 Xã Ia Jlơi - Ea Súp 

4 Công ty TNHH MTV LN Ya Lốp 7.031,8 Xã Ia Lốp - Ea Súp 

5 
Công ty TNHH MTV LN Rừng Xanh (Bao gồm các tiểu khu: 158, 168, 

215, 172) 
4.117,0 Xã Ea Rôk - Ea Súp 

6 
Công ty TNHH MTV LN Chư Ma Lanh (Bao gồm các tiểu khu: 242, 272, 

273, 274, 279, 284, 285, 289, 294) 
8.265,6 Xã Cư Mlan - Ea Súp 

 Tổng cộng 157.455,6 ha  
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STT Đơn vị Diện tích Địa điểm 

14 Công ty CP Tân Đại Thắng Đắk Lắk 1.447,2 Ia Jlơi - Ea Súp 

15 Công ty TNHH Hoàn Vũ 1.533,5 Ia lốp - Ea Súp 

16 Công  ty  TNHH Tấn Hưng 543,8 Ea Bung - Ea Súp 

17 DNTN Phan Hồng 533,5 Ea Bung - Ea Súp 

18 DNTN Phan Thuấn 444,2 Ea Bung - Ea Súp 

19 Công  ty TNHH PAMR 713,8 Ya Tờ Mốt - Ea Súp 

20 Công  ty TNHH Vinh Hoa 779,8 Ya Tờ Mốt - Ea Súp 

 Tổng cộng 15.603,4  

 

PHỤ LỤC 2: Biểu thống kê tình hình xung đột voi người 

  

Năm 2012-2013: 
TT Ngày tháng năm Địa điểm xung đột Số lượng voi rừng Mức độ thiệt hại 

1 
Từ 2/7/2012 đến ngày 

30/7/2012 

TK 444 ban quản lý rừng phòng hộ 

Buôn Đôn 
Số lượng khoảng 7 con 1,2 ha bắp 

2  5/8/2012 Tiểu khu 437 VQG Yok Đôn 1 đàn 29 con  

3 7/8/2012 
TK 439 Ban quản lý rừng phòng hộ 

Buôn Đôn 
29 con 

9,5 ha hoa màu và 2 

chòi rẫy 

4  25/8/2012 tiểu khu 257 – VQG Yok Đôn 
khoảng 20-22 năm tuổi, một đực và 

một cái 

2 voi trưởng thành bị 

chết 

5 27/10/2012 Tiểu khu 276 xã Ea Bung Đàn voi khoảng 15 con 1 người bị voi quật chết 

6 
Từ 05/11/2012 đến 

06/11/2012 
Khu nương rẫy thôn 5 xã Ia Rvê 

Đàn voi khoảng 12 con, có voi con 

nhỏ 

 

5,2 ha hoa màu gồm 

Bắp và Mỳ 

7 13/12 / 2012 TK 439 BQL rừng phòng hộ Buôn đôn 24 con  

8 14/12/2012 Tiểu khu 290 VQG Yok Đôn 
khoảng 3 tháng tuổi, thân thể 

nguyên vẹn 
 1  voi con bị chết 

9 
Từ 11/1/2013 đến 

15/1/2013 

Các Tk 295, 296 thuộc công ty TNHH 

MTV Chư Ma Lanh 
8 con 2,3 Ha cao su + mỳ 

10 14/03/2013 Tk 289 công ty TNHH MTV Chư Ma 15 con 3,5 ha bắp 
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Lanh 

11 18/3/2013 
Tk 289 công ty TNHH MTV Chư Ma 

Lanh 
 1 voi con chết 

12 25/4/2013 Tiểu khu 177 công ty TNHH hoàn vũ 20-22 con 
Khoảng 50 ha chuối và 

2000m ống nước bị phá 

13 3/5/2013 Tiểu khu 251 C.ty TNHH 27-7 15 con 
1 nhà ở của công nhân 

công ty 

14 
Từ ngày 8/5 đến ngày 

22/5/2013 
Khu vực Vườn quốc gia Yok Don 

Voi đực khoảng 5 tuổi bị thương 

vào chân trước và vòi 
 

15 3/7/2013 Buôn Đrang Phốk( TK 428) 5 - 7 con 0.3 ha bắp + 1 chòi rẫy 

16 29/7/2013 Buôn Ba Na ( TK 160), xã Ia Jlơi 12 con 0,35  ha bắp 

17 Từ 27/7 đến 1/8/2013 Khu nương rẫy thôn 10 xã Ia Rvê  14-15 con 4,2 ha bắp + lúa 

18 Từ 25-29/7  TK 437 trạm 6 VQG Yok Don 7-8 con  

19 15/8-29/9 
TK119,120 CTLN Thuận Mẫn,thôn 4,  

xã Ea Tir, Ea H’Leo 
1đàn voi 2,7 Ha hoa màu 

20 30/8-14/9 
TK 455,456 Ban quản lý rừng phòng hộ 

Buôn Đôn 
5-6 con 

Đánh bị thương 02 voi 

nhà 

21 12-15/9 
Hồ Ea Súp thượng, thôn 7, xã Cư Mlan, 

Ea Súp 
15 con  

22 26-27/9 K9, 10, TK 270 hồ Ea Súp hạ 16 Con, có 2 đực nhỡ có ngà  

 

Năm 2014 

Stt Ngày tháng năm Địa điểm xung đột/Voi xuất hiện 
Số lượng voi rừng  

 
Mức độ thiệt hại 

1 
Từ ngày 11/1 đến 

29/1/2014 

Tk 272, 273, 274, 295,296 thuộc 

công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Chư Ma Lanh 

7-8 con Không phá hoại hoa màu 

2 
Từ ngày 4/02 đến 

10/2/2014 
Tk 120 xã Ea Tih huyện Ea Hleo 7- 8 cá thể Không phá hoại hoa màu 

3 Ngày 12/2/2014 
Tk 462 thuộc công ty cổ phần sinh 

thái Bản Đôn 
1 con voi rừng trưởng thành 0,3 ha 
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4 Ngày 27 đến 28/2/2014 Tk 216 thuộc thôn 12 xã Cư kbang 1 đàn 25 cá thể  

5 Ngày 8/3/2014 
Tk 462 thuộc công ty cổ phần sinh 

thái Bản Đôn 
1 con voi rừng trưởng thành  

6 Ngày 30/4/2014 Tk 160 buôn Ba Na xã Ia Jlơi 8 cá thể Không thiệt hại  

7 Ngày 21- 24/5/2014 

Tk 164 thuộc công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp Ya Lốp, Tk 177 thuộc 

Công ty Hoàn Vũ 

12 – 14 cá thể 
Thiệt hại khoảng 1,2 ha chuối 

của Công ty Hoàn Vũ 

8 Ngày 25, 26/5/2014 Tk 160 buôn Ba Na xã Ia Jlơi 25 cá thể Không thiệt hại  

9 Ngày 16- 18/6/2014 Tk 216 xã Cư kbang 12 – 14 cá thể 
Thiệt hại khoảng 0,5 ha hoa 

màu gồm bắp và mỳ 

10 Từ 20 – 24/7/2014 
Đập tràn 41 TK 279 công ty MTV 

LN Chư Ma Lanh 
28 – 30 con 

Thiệt hại khoảng 4,0 ha bắp, 

mỳ 

11 Từ 10- 13/8/2014 
Tk 279 Công ty MTV LN Chư Ma 

Lanh 
Khoảng 15 cá thể 

Không thiệt hại do người dân 

tổ chức xua đuổi 

12 20/8/2014 
Tk 279, 273, 274 Công ty MTV LN 

Chư Ma Lanh 
27 cá thể 

Phá hỏng 1 xe máy, 1 lán và 

thiệt hại 1,0 ha bắp 

13 8/10/2014 
Tk 279 Công ty MTV LN Chư Ma 

Lanh 
 Không gây thiệt hại 

14 21/10/2014 
Tk 262, 264 Công ty MTV LN Chư 

Ma Lanh 
8 – 10 cá thể 

Voi về nương rẫy thôn 14 xã 

Ea Lê không thiêt hại 

15 10-22/12/2014 
Tk 279 Công ty MTV LN Chư Ma 

Lanh 

30-35 cá thể; có 3 voi đực có 

ngà; 02 voi con trên dưới một 

năm tuổi 

Voi phá 5,5 Ha sắn mỳ 

  

Năm 2015 

Stt Ngày tháng năm Địa điểm xung đột/Voi xuất hiện 
Số lượng voi rừng  

 
Mức độ thiệt hại 

1 Ngày 12/01/2015 

Đàn voi xuất hiện tại đồi đất đỏ , 

thôn 14 xã Ea Lê (thuộc  tk 262  

công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Chư Ma Lanh) 

Khoảng 20 con 
Thiệt hại khoảng 1,2 ha mỳ và 

một số cây chuối của nhân dân 
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2 
Từ ngày 12 đến ngày 

25/02 

Tại tk 471 thuộc vườn quốc gia Yok 

Đôn  

xuất hiện 1 con voi con khoảng 

3-4 tuổi bị lạc bầy đàn, bị 

thương ở chân trước 

 

3 Ngày 07/03 – 15/03 
Voi về tại xã ea tir, huyện ea hleo( tk 

120, 121 cty lâm nghiệp thuần mẫn) 
Khoảng 15 - 20 con 

Thiệt hại khoảng 3,0 ha 

mỳ( quy đông đặc) và hư hỏng 

2 nhà tạm của người dân 

4 
Từ ngày 18/03 đến 

ngày 27/03 

Voi về tại địa bàn xã Cư A Mung , 

huyện Ea Hleo(tiểu khu 71 địa bàn 

công ty lâm nghiệp Ea Vy)  

Khoảng 15 – 20 con 
Thiệt hại khoảng 2,0 ha điều, 

một số cây cao su bị bẻ gẫy 

5 Ngày 24/03/2015 
tiểu khu 71 b , công ty TNHH MTV 

lâm nghiệp ea vy, xã Cư A Mung 

01 voi rừng con bị chết, giống 

đực, nặng khoảng 100 kg 
 

6 
Từ ngày 15/03 đến 

ngày 30/03 

tại khu vực trạm 1 và  trạm 2 VQG 

yok đôn 

Voi nhỡ 6- 7 tuổi (khả năng là 

Con voi con đã cứu hộ năm 

2013) 

khoảng 2.5 ha gồm điều, 

chuối , cây cao su của người 

dân thôn Nà Ven xã Ea Ven 

7 Ngày 28/03 voi đi  Buôn Ba Na Khoảng 15-20 con 

Voi xuất hiện tại khu vực rừng 

gần buôn Ba Na( tk 160 ) sau 

đó di chuyển về phía xã Ia Lốp 

8 29/03 
Tk 164 công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp Ya Lốp 
Khoảng 15-20 con Không gây thiệt hại 

9 Từ 03/04- 06/04 

Một đàn voi khoảng 20 cá thể xuất 

hiện tại khu vực trạm 7 vườn quốc 

gia Yok Đôn 

Khoảng 20 cá thể Không gây thiệt hại 

10 Từ ngày 12/4 đến 01/5 
Một Đàn voi xuất hiện tại trạm 4 ban 

ql RPH Buôn đôn 
 Không gây thiệt hại 

11 Ngày 02/5 
Một Đàn voi xuất hiện tại tk 289 

công ty ln chư ma lanh  
Khoảng  25-27 con   

12 Trong tháng 6  
Khu vực trạm 7 và trạm 11 vqg yok 

đôn 
25 cá thể Không gây thiệt hại 

13 Từ ngày 29/7-… Tiểu khu 437 vqg và tk 439 rphbd 31 cá thể 

Thiệt hại khoảng 2,0 ha 

bắp( quy đông đặc) của người 

dân buôn ea mar 

14 Ngày 16/8/2015 Tk 276 thuộc công ty TNHH Hải Hà  Khoản 20 cá thể Không gây thiệt hại 
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15 Ngày 22/8/2015 
Tk 279 khu vực hồ thượng thuộc 

công ty TNHH MTV Chư ma lanh 
Khoảng 10 đến 15 cá thể Không gây thiệt hại 

16 
Từ ngày 22/8 đến 

25/8/2015 

Tk 458, buôn Drang Phôk xã krông 

na 
7- 8 cá thể 

Khoảng 5 ha bắp  

+ lúa 

17 Ngày 28/8  
Tk 468 thuôc công ty cổ phần sinh 

thái bản đôn 

2 cá thể voi đực không ngà, một 

rất lớn và một con nhỏ hơn  

Khoảng 0,7 ha lúa của người 

dân buôn ea mar và cắn rách 

tai 1 voi nhà của cong ty du 

lịch cầu treo 

18 
Từ ngày 28 đến 

30/08/2015 
Tk 437 VQG và tk 439 RPHBĐ  Khoảng 20 đến 25 cá thể 

Thiệt hại khoảng 1,2 ha bắp 

của người dân 

19 
Từ ngày 14 đến 

20/09/2015 

khu vực suối két  thuộc trạm Drang 

Phôk  VQG Yok Dôn 
 8 cá thể 

Thiệt hại khoảng 2,2 ha lúa của 

người dân 

20 ngày 21 /09/2015 
Các tk 514, 515 thuộc trạm 5 VQG 

Yok Dôn 
khoảng 4 cá thể không thiệt hại 

21 ngày 11/10/2015 
Công ty cổ phần du lịch sinh thái 

Bản Đôn 
1 cá thể voi đực không ngà cắn đuôi 1 voi nhà của công ty 

22 14/10/2015 thôn 5 xã Ia Rvê  thiệt hại khoảng 1,7 ha bắp, mỳ 

23 22/10/2015 
Công ty cổ phần du lịch sinh thái 

Bản Đôn 
1 cá thể voi đực không ngà 

 cắn đuôi 01 voi đực và tấn 

công 01 voi cái bị thương rất 

nặng của công ty  

24 
Từ ngày 27 đến ngày 

29/11/2015 

tại các tiểu khu 439 và 460 thuộc 

Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn 

Đôn 

2 cá thể voi hoang dã, trong đó 1 

con có ngà  

đánh và cắn đuôi voi nhà của 

ông Y Tưng thuộc buôn Ea 

Mar, không gây thiệt hại hoa 

màu vì người dân đã thu hoạch 

xong 

  
Năm 2016 

Stt Ngày tháng năm 
Địa điểm 

xung đột/Voi xuất hiện 
Số lượng voi rừng Mức độ thiệt hại 

1 Ngày 10/1/2016 
Khu vực bảng trắng , trạm 12( tk 

437 VQG Yok Đôn) 
Khoảng 20 – 22 con 

voi phá khoảng 25 cây chuối, xô đổ 

1 chòi rẫy tại TK 439 ban quản lý 

RPHBĐ 
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2 
Trong các ngày từ 14 – 

18/01/2016 

Tại khu canh tác nương rẫy buôn 

Drang Phôk,  VQG Yok Dôn   

1 nhóm đàn 5-6 con, 1 cá thể đi 

riêng lẻ 

1 cá thể voi không có ngà về phá 

khoảng 0,2 ha lúa 

3 Ngày 25/1/2016 
Tại khu vực đập nước hồ Đức 

Minh, gần công ty Ánh Dương 
1 cá thể voi đực trưởng thành 

1 con voi rừng về tấn công và cắn 

đuôi voi nhà ông y Vong Nhi bị dập 

đuôi 

4 
Trong thời gian từ 

19/01 đến 15/02/2016 

Tại khu vực quanh hồ Ea Súp 

thượng thuộc lâm phần Công ty 

TNHH MTV LN Chư Ma Lanh 

Một đàn voi khoảng 15 cá thể 

thưởng xuyên cư trú 

không thiệt hại vì hoa màu đã thu 

hoạch  

5 Ngày 16/02/2016 

Tại khoảnh 4 tiểu khu 550  - Công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn 

Gia Wầm , huyện CưMgar 

Một con voi con bị chết do bị 

ngạt nước (voi con giống đực, 

nặng khoảng 140 kg, thân thể 

còn nguyên vẹn). 

6 
Từ ngày 17/02 đến 

23/02/2016 

Tại khoảnh 4 tiểu khu 550  - Công 

ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn 

Gia Wầm , huyện CưMgar 

Đàn voi khoảng 15 cá thể vẫn 

quanh quẩn tại khu vực con voi 

con chết 

Thiệt hại khoảng 0,2 ha chuối  

7 Ngày 20/03/2016 
Khu vực bảng trắng , trạm 12, tk 

437 VQG Yok Đôn 

một đàn voi ít nhất khoảng 16 

con, trong đó có 3 voi con 
thiệt hại khoảng 0,8 ha đậu 

8 Ngày 28/03/2016 
Tại k 7 tk 294 Công ty TNHH 

MTV LN Chư Ma Lanh  

theo tin từ người dân, đàn voi 

đã về khu vực các Tk 294, 296 

khoảng 01 tuần 

Cứu hộ được 01 voi con khoảng 3 

đến 4 tháng tuổi, là voi đực. Bị rơi 

xuống giếng cạn và lạc đàn 

9 ngày 30/03/2016 
Tại tk 458 trạm Đrang Phôk, 

VQG Yok Đôn 

một voi đực không có ngà 

thường xuyên xuất hiện gần 

trạm Đrang Phôk , nghi (đã) 

tấn công voi nhà chết 

01 voi nhà của ông y Tưng bị chết 

tại tk 458, đoàn liên ngành kết luận 

do 1 voi đực hoang dã không có 

ngà tấn công voi nhà chết  

10 
Từ ngày 28/03 đến 

05/04/2016 

Tại  tk 289 Công ty TNHH MTV 

LN Chư Ma Lanh 

Một đàn voi khoảng 15 cá thể 

thưởng xuyên về vào ban đêm 

và phá hoại hoa màu 

theo thống kê sơ bộ thiệt hại 

khoảng 4,0 ha điều, 3,5 ha chuối 

của thôn 7 xã cư mlan 

11 ngày 06/04/2016 

Tại tk 216 Công ty TNHH MTV 

LN Rừng Xanh (khu vực sân bay 

quân sự cũ), xã cư kbang 

theo anh Sài, không rõ số con 

voi vì hoảng loạn và ban đêm 

không nhìn thấy đàn voi, chỉ 

nhìn thấy 01 con voi đứng cách 

anh khoảng 3m, khi anh kêu 

cứu thì con voi rống rất to và 

anh Thào A Sài( sinh 1986), dân 

tộc mông , thuộc thôn 16 xã Cư 

Kbang bị voi tấn công gẫy 

chân( gẫy xương đùi) 
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bỏ chạy 

12 ngày 11/04/2016 
Tại  tk 284 Công ty TNHH MTV 

LN Chư Ma Lanh 

Khi đang tiến hành thả voi 

con ,TTBTV phát hiện một đàn 

voi 34 cá thể lúc 13 h chiều, 

đang cư trú tại tk 284 

không thiệt hại hoa màu 

13 ngày 12/04/2016 
Tại  tk 284 Công ty TNHH MTV 

LN Chư Ma Lanh 
thuộc đàn voi 34 cá thể  

01 con voi con khoảng 02 tháng 

tuổi bị chết , thân thể phân hủy 

nặng  

14 ngày 20/04/2016 
Tại  tk 284 Công ty TNHH MTV 

LN Chư Ma Lanh 
thuộc đàn voi 34 cá thể  

01 con voi con khoảng 120 kg bị 

chết cạnh mép hồ khi cả đàn voi 

xuống hồ uống nước, thân thể đã 

phân hủy nặng 

15 
từ ngày 13 đến ngày 

22/04/2016 

Tại  các tk 272, 273, 274, 279 , 

284 Công ty TNHH MTV LN 

Chư Ma Lanh 

đàn voi 34 cá thể di chuyển từ 

tk 284 đến các tk 272, 273, 

274, 279 và gây thiệt hại hoa 

màu  

thiệt hại khoảng 2,3 ha hoa màu của 

người dân các thôn 5, thôn 6 thị 

trấn ea súp 

16 
từ ngày 01/05/2016 đến 

25/06/2016 

Tại  các tk 158, 164, Công ty 

TNHH MTV LN ya lốp, tk 160, 

Công ty TNHH MTV LN Ea 

Hmơ, tk 177 công ty TNHH Hoàn 

Vũ 

đàn voi khoảng 30 cá thể 
khoảng 5,0 ha chuối và cây ăn quả 

của công ty hoàn vũ 

17 Ngày 27/06/2016 
Tại tk 237 -  Vườn quốc gia Yok 

Don 
01 đàn khoảng 15 cá thể  

18 Ngày 05/07/2016 
tại khoảnh 11 tiểu khu 237 -  

Vườn quốc gia Yok Don 
 

01 voi con khoảng 01 năm tuổi bị 

chết , không rõ giới tính do thân thể 

phân hủy nặng , cá thể voi chết 

không có dấu vết tổn thương do 

19 
Từ ngày 20 đến ngày 

26/07/2016 

Tại trạm kiểm lâm số 9 VQG Yok 

Dôn 
Khoảng 20 cá thể 

Phá 20 m hàng rào dây kẽm gai của 

trạm 

20 
Từ ngày 11 đến ngày 

30/08/2016 

Tại buôn Drang Phôk, ( tk 442, 

458 VQG Yok Dôn)   

Một đàn voi khoảng 20 cá thể 

về phá hoại hoa màu trong 

buôn 

Thiệt hại 11,4 ha hoa  màu, 2 chòi 

rẫy 
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21 Ngày 28/08/2016 
tại khoảnh 2 tiểu khu 442 -  Vườn 

quốc gia Yok Don 
Đàn voi khoảng 20 cá thể 

01 con voi con khoảng 4 tháng tuổi 

bị chết , là voi đực , chiều dài thân 

1,2 m, chiều cao 0,7 m 

22 Ngày 02/10/2016 
Tại tk 460 đồi tâm linh, công ty 

TNHH Anhs Dương 
01 cá thể voi đực không ngà Không thiệt hại,  

23 Ngày 04/10/2016 Tại buôn Drang Phôk,  VQG Yok 01 cá thể voi đực không ngà  

24 
từ ngày 07/11 đến ngày 

09/11/2016 
Tại buôn Drang Phôk,  VQG Yok khoảng 8 - 10 cá thể 

thiệt hại 2,3 ha bao gồm  bắp, lúa , 

mỳ và mía 

 

Năm 2017 

Stt Ngày tháng năm 
Địa điểm Xung đột/Voi xuất 

hiện 
Số lượng voi rừng Mức độ thiệt hại 

1 
Từ ngày 07 – 

12/01/2017 

Tại khu vực quanh hồ Ea Súp 

thượng thuộc lâm phần Công ty 

TNHH MTV LN Chư Ma Lanh 

( TK 284 ) 

01 cá thể voi nhỡ khoảng 700 

kg đi một mình 
Không thiệt hại 

2 
Từ ngày 12 – 

14/01/2017 

Tại buôn Đrang Phôk,  VQG Yok 

Đôn,( TK 442, 458 VQG Yok 

Đôn) 

6 – 8 con Phá hoại 01 chòi, 1,2 ha lúa, 

3 
Từ ngày 08/02 – 

15/02/2017 

Tại buôn Đrang Phôk,  VQG Yok 

Don 

01 cá thể voi hoang dã đi riêng 

lẻ 
Khoảng 0,7 ha lúa 

4 
Từ ngày 27/01 đến 

06/02/2017 
Tại thôn 5 xã Ia Rvê, Ea Súp 

Một đàn khoảng 15 cá thể, có 

01 voi con 

Phá  5 tấn mỳ phơi khô, 03 ha điều 

và 60 cây chuối thuộc 12 hộ 

5 
Từ ngày   12 – 

18/02/2017 
Tại tiểu khu 437 VQG Yok Đôn Một đàn khoảng hơn 20 cá thể 

Phá 01 chòi và khoảng 1,0 ha hoa 

màu của buôn Ea Mar 

6 
Từ ngày   19 – 

26/02/2017 

Tại tiểu khu …thuộc trạm bảo vệ 

rừng số 4 Ban quản lý rừng phòng 

hộ Buôn Đôn 

Một đàn khoảng hơn 25 cá thể Không thiệt hại hoa màu 
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7 
Từ ngày 15 – 19 

/03/2017 

Các tiểu khu 460, 462 Khu vực hồ 

Đức Minh thuộc Công ty TNHH 

thương mại du lịch Ánh Dương xã 

Krông Na 

02 cá thể voi hoang dã 

Thiệt hại khoảng 0,6 ha hoa màu 

gồm chuối, lúa của buôn Ea Mar, 

xã Krông Na 

8 
Từ ngày 22 – 27 

/03/2017 

Tại tiểu khu 550  - Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Buôn 

Gia Wầm , xã Ea Kiết huyện Cư 

Mgar 

8 - 10 cá thể Thiệt hại khoảng 1,0 ha hoa màu 

9 
Từ ngày 28/03 – 

5/4/2017 

Tại các TK 295,296, 284, 285 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Chư Ma Lanh 

Khỏang 15 -17 cá thể Thiệt hại điều và chuối 

10 
Từ ngày 12 đến 

14/04/2017 

TK 160 công ty TNHH Lâm 

nghiệp Ea Hmơ 
Khoảng 20 cá thể Không gây thiệt hại 

11 
Từ ngày 14 đến 

20/04/2017 

TK 468, Ban quản lý rừng phòng 

hộ Buôn Đôn 
Khoảng 15 cá thể 

6 chòi rẫy, 20 cây điều, 16 cây 

chuối 

12 
Từ ngày 15-  19/05 

/2017 
Tại trạm KL số 6 VQG Yok Don 

1 cá thể voi rừng đực không 

ngà 

1,2 héc ta hoa màu 

2 cá thể voi nhà 1 đực 1 cái bị 1 con 

voi rừng tấn công bị thương( Bun 

Nang và  Khăm Sinh) 

13 
Từ ngày 27-  30/05 

/2017 

Tại TK 460- công ty TNHH Ánh 

Dương, buôn Ea  Mar xã Krông 

Na 

1 cá thể voi rừng đực không 

ngà 

0,3 héc ta hoa màu, 

2 cá thể voi nhà bị voi rừng tấn 

công bị thương( P Lăng và H Plo) 

14 Ngày 03/6/2017 
TK 462 thuộc Trung tâm BTV 

quản lý 

1 cá thể voi rừng đực không 

ngà 

Tấn công làm rách tai voi Thông 

Khăm 

15 Ngày 12/06/2017 
TK 462 thuộc Trung tâm BTV 

quản lý 

1 cá thể voi rừng đực không 

ngà 
Không thiệt hại 
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16 
Từ ngày 13-  15/06 

/2017 
Tại Trạm kl số 6 VQG Yok Đôn 

1 cá thể voi rừng đực không 

ngà 

0,2 héc ta hoa màu buôn Ea Mar 

 

17 
Từ ngày 26/6 đến 

05/7/2017 

Tại trạm kl Đrang Phôk và tram 6 

VQG Yok Đôn 

1 cá thể voi rừng đực không 

ngà 

Đánh bị thương nhẹ voi nhà cửa 

ông Y Khu 

 

18 
Từ ngày 27-  30/06 

/2017 

Tại các TK 423, 424 khu vực suối 

két VQG Yok Đôn 

1 đàn voi không xác định số 

lượng 

Không gây thiệt hại 

 

19 
Từ ngày 09-  14/07 

/2017 

Tại các TK  thuộc trạm kl số 11 

VQG Yok Đôn 
1 đàn voi lớn 

Thiệt hại khoảng 0,4 héc ta hoa 

màu tại xã Ea Bung 

 

20 
Từ ngày 25-  31/07 

/2017 

Tại các tk 437 thuộc trạm kl số 12 

VQG Yok Đôn, TK 439 ban ql 

rừng phòng hộ Buôn Đôn 

1 đàn voi lớn 

Không thiệt hại vì người dân đốt 

lửa, không cho voi sang TK 439 

phá 

 

21 
Từ ngày 28-  31/08 

/2017 

Tại buôn Ea Mar và Trạm kl số 6 

VQG Yok Đôn 

 

 

1 cá thể voi rừng 

1 cá thể voi rừng đánh voi nhà 

khăm ghụt của cty du lịch 2/9. vị trí 

tấn công tại trạm 3 VQG Yok Don . 

22 
Từ ngày 25-  29/10 

/2017 

Tại trạm kl số 9 VQG Yok Đôn 

 

 

1 đàn 14 cá thể voi rừng Không thiệt hại 

23 
Từ ngày 27-  29/10 

/2017 

Tại trạm kl Đrang Phôk VQG 

Yok Đôn 
2 cá thể voi rừng thiệt hại 2,3 ha hoa màu 

24 
Từ ngày 03-  7/11 

/2017 
Tại trạm kl số 6 VQG Yok Đôn 2 cá thể voi rừng 

đánh bị thương 01 cá thể voi nhà 

Bặc Khăm 

25 10-12/12/2017 
Tiểu khu 224, Công ty LN Vĩnh 

Tiến, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp 
Một đàn voi rừng gồm 6 cá thể 

01 cá thể voi con 01 tháng tuổi chết 

tự nhiên, nặng 80 kg 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH VOI NHÀ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK 

Stt Tên Voi Sinh năm Giới tính Mã số Chíp Tên tổ chức/cá nhân sở hữu Địa chỉ 

1 Khăm Sen  1988 Đực 941000019745617 Y Gah H Mok Buôn Lê, Liên Sơn, Lắk 

2 H Khăm 1988 Cái 941000019745810 Đặng Vân Long Buôn Lê, Liên Sơn, Lắk 

3 Y Mâm  1972 Đực 941000019748792 Đặng Vân Long Buôn Lê, Liên Sơn, Lắk 

4 Y’Khun  1968 Đực 941000019745798 Đặng Vân Long Buôn Lê, Liên Sơn, Lắk 

5 Y Khăm Sen 1963 Đực 941000019748780 Đặng Vân Long Buôn Lê, Liên Sơn, Lắk 

6 A Na Tuk  1969 Cái 941000019748820 H Um Bing Buôn Lê,  Liên Sơn, Lắk 

7 H Túc  1985 Cái              - Y San A Mok Buôn Jun , Liên Sơn, Lắk 

8 H Băn  1962 Cái 941000019748756 Y Sơ E Uôc Buôn Jun, Liên Sơn, Lắk 

9 Thông Răng  1974 Đực 941000019748784 H Ang RơYam Buôn Lê , Liên Sơn, Lắk 

10 Mong Sen                                                                  1987 Cái 941000019745605 Ma Síu Buôn Chua,Yang Tao, Lắk 

11 Ghăm Sen  1984 Đực 941000019745750 Y Băk H Long Buôn Chua,Yang Tao, Lắk 

12 Băc On  1982 Cái 941000019748912 Y Lăk Uông Buôn Chua,Yang Tao, Lắk 

13 H Tau  1977 Cái 941000019747732 Y Nap Triết Buôn Chua,Yang Tao, Lắk 

14 Bắk Khăm  1983 Cái 941000019745854 Y Thanh Uông Buôn Chua,Yang Tao, Lắk 

15 Ghăm Phanh  1957 Cái               - Y Ju Buôn Krong Buôn Bhok, Yang Tao, Lắk 

16 Ban Nang  1979 Cái 941000019748856 Y Mứ Buôn M’Liêng,Đắk Liêng, Lắk 

17 P Lộ  1966 Cái 941000019748920 Ma Hiếu + Ma Đạt Buôn M’Liêng , Đắk Liêng, Lắk 

18 Khăm Phanh  1978 Cái 941000019745711 Ma Ngơn Buôn Plao Siêng,EaRbin, Lắk 

19 Y Dok  1975 Đực 941000019745579 Y Dê Ma Mơi Buôn Kmăn, DuKMăn, Krông Na 

20 H'Khun 1956 Cái 941000019744621 Vườn QG Yok Đôn Buôn Giang Lành, Krong Na, Buôn Đôn 

21 Bun Khăm 1965 Cái 941000019745651 Vườn QG Yok Đôn Buôn Giang Lành, Krong Na, Buôn Đôn 

22 Y Thông Ngân 1995 Đực 941000019745685 Vườn QG Yok Đôn Buôn Giang Lành, Krong Na, Buôn Đôn 

23 Bun Kon 1983 Cái 941000019745774 Cty Ánh Dương Bản Đôn Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

24 Yạ Bích 1974 Cái 941000019745541 Cty Ánh Dương Bản Đôn Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

25 Y'Ghen 1973 Đực 941000019745784 Cty Ánh Dương Bản Đôn Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

26 H'Nul 1983 Cái 941000019745800 Cty Ánh Dương Bản Đôn Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

27 H'Plul 1974 Cái 941000019745790 Cty Ánh Dương Bản Đôn Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 
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*Tài liệu được chia sẻ tại 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 

28 Y'Door 1982 Đực 941000019745718 Cty Ánh Dương Bản Đôn Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

29 Me Khăm 1983 Cái 941000019745836 Cty TNHH MTV XNK 2/9 Buôn Trí A, Krong Na, Buôn Đôn 

30 H' Khun 1992 Cái 941000019745804 Cty TNHH MTV XNK 2/9 Buôn Trí A, Krong Na, Buôn Đôn 

31 Khăm Gụt 1974 Đực 941000019745635 Cty TNHH MTV XNK 2/9 Buôn Trí A Krong Na, Buôn Đôn 

32 H'Túc 1982 Cái 941000019747739 Cty du lịch Thanh Hà Buôn Drech, Eahuar, Buôn Đôn 

33 Khăm Sinh 1983 Đực 941000019745581 Y Tép Bu Dăm Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

34 PLăng 1982 Đực 941000019745878 Y Lít Ksor Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

35 Ta Nuon 1983 Cái 941000019745874 Y Khu Êban Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

36 Bặc Khăm 1961 Đực 941000019745802 Vong Nhi Buôn Đôn, Krong Na, Buôn Đôn 

37 Khăm On 1977 Cái 941000019745577 Y Drang Buôn Ya Buôn Trí A, Krong Na, Buôn Đôn 

38 Y Khen 1971 Đực 941000019745716 Nguyễn Văn Cường Buôn Trí B, Krong Na, Buôn Đôn 

39 Bun Nang 1983 Cái 941000019745591 Y Soh Hra Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

40 Y Bló 1975 Cái 941000019745714 Y Lanh Niê KDăm Buôn Eamar, Krong Na, Buôn Đôn 

41 Khăm Vạt 1977 Đực 941000019745681 Y Ôi Hra Buôn Giang Lành, Krong Na, Buôn Đôn 

42 Jun 2010 Đực 941000019745720 TT Bảo tồn voi Buôn Eamar, Krôngna, Buôn Đôn 

43 Gold 2015 Đực 941000019747718 TT Bảo tồn voi Buôn Eamar, Krôngna, Buôn Đôn 

44 Thông Khăm 1995 Đực 941000019747735 TT Bảo tồn voi Buôn Eamar, Krôngna, Buôn Đôn 

45 H' Blú 1961 Cái 941000019748860 TT Bảo tồn voi Buôn Eamar, Krôngna, Buôn Đôn 


