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PHỤC VỤ ĐỀ TÀI BUÔN BÁN 

ĐVHD
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Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

Tên loài (danh pháp)
• Hai phần: Tên chi + Tên loài
• Ví dụ: Panthera tigris; Tragulus versicolor; Elephas maximus, …
• Tên tiếng Anh, tên tiếng Việt, tên khác, …

Sử dụng tên khoa học để tra cứu!
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Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

Cập nhật: 2007!

Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

https://www.iucnredlist.org/
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Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

Tuyệt chủng (Extinct, viết tắt EX): Một loài hoặc dưới loài bị coi là tuyệt chủng 

khi có những bằng chứng chắc chắn rằng cá thể cuối cùng đã chết.

Tuyệt chủng trong tự nhiên (tExtinct in the Wild, viết tắt EW): Một loài bị coi là 

tuyệt chủng trong tự nhiên khi các cuộc khảo sát kỹ lưỡng ở sinh cảnh đã biết và 

hoặc sinh cảnh dự đoán, vào những thời gian thích hợp (theo ngày, mùa năm) 

xuyên suốt vùng phân bố lịch sử của loài đều không ghi nhận được cá thể nào. 

Cực kỳ nguy cấp (Critically Endangered, viết tắt CR): Một loài được coi là cực kỳ 

nguy cấp khi nó phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao trong 

một tương lai rất gần, khi quần thể loài suy giảm đến 80% hoặc diện tích phân bố 

chỉ còn trên khoảng 100 km².

Theo IUCN

Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

Nguy cấp (Endangered, viết tắt EN): Một loài bị coi là Nguy cấp khi nó phải đối 

mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao trong một tương lai rất gần 

nhưng kém hơn mức cực kỳ nguy cấp.

Sắp nguy cấp (Vulnerable, viết tắt VU): Một loài hoặc nòi bị đánh giá là Sắp nguy 

cấp khi nó không nằm trong 2 bậc CR và Nguy cấp (EN) nhưng phải đối mặt với 

nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên cao trong một tương lai không xa. Quần thể 

của chúng bị suy giảm 20% hoặc diện tích phân bố chỉ còn khoảng 20000.

Sắp bị đe dọa (Near-threatened, viết tắt NT): Một loài hoặc nòi bị đánh giá là Sắp 

bị đe dọa (NT) khi nó sắp phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên 

cao trong một tương lai không xa.

Theo IUCN



17-Nov-19

5

Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

Ít quan tâm (Least concern, viết tắt LC): là những loài ít được con người quan 

tâm (LC) hoặc không thỏa mãn đủ tiêu chí cần được bảo vệ trước nguy cơ tuyệt 

chủng.

Thiếu dữ liệu (Data deficient, viết tắt DF) là những loài vẫn còn thiếu dữ liệu về 

tình tràng hiện nay để cung cấp thông tin đầy đủ. Tuy nhiên những loài này có thể 

chuyển đổi thành các cấp khác khi đã có đủ thông tin về tình trạng hiện nay của 

chúng.

Không được đánh giá (Not evaluated, viết tắt NE) là những loài không được 

nghiên cứu nhiều do một số lý do.

Theo IUCN

Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

a) Phụ lục I là những loài động vật, thực vật hoang 

dã bị đe dọa tuyệt chủng, bị cấm xuất khẩu, nhập 

khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh 

mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương 

mại;

b) Phụ lục II là những loài động vật, thực vật hoang 

dã hiện chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có thể sẽ 

bị tuyệt chủng, nếu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, 

tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật 

những loài này khai thác từ tự nhiên vì mục đích 

thương mại không được kiểm soát;

c) Phụ lục III là những loài động vật, thực vật hoang 

dã mà một quốc gia thành viên CITES yêu cầu các 

quốc gia thành viên khác hợp tác để kiểm soát hoạt 

động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu vì mục đích 

thương mại.
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Đối tượng ĐVHD: Loài gì? Quý hiếm ra sao?

Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài 
thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

CÁC CSDL CHUYÊN MÔN
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http://giamdinhloai.vn/

https://www.vncreatures.net/tracuu.php
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http://nbds.fimo.edu.vn/vn/

https://www.dnatracker.org
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https://www.fishbase.se/search.php?lang=vietnamese

SỬ DỤNG CSDL LUẬT
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Link: http://vbpl.vn
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CẬP NHẬT THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN

Bản tin qua email 

• Bản tin về buôn bán ĐVHD của WCS: http://bit.ly/bantinwcs
• Bản tin của Tổ chức SVW: https://www.svw.vn/vi/tham-gia/
• Bản tin của Tổ chức ENV: https://groups.google.com/group/env1
• Bản tin của Mạng lưới chống buôn bán ĐVHD: 

https://groups.google.com/group/vietnam-bca-wildlife-partnership
• Bản tin báo chí môi trường của PanNature: Liên hệ Ms. Hằng nếu

chưa đăng ký. 

http://bit.ly/bantinwcs
https://www.svw.vn/vi/tham-gia/
https://groups.google.com/group/env1
https://groups.google.com/group/vietnam-bca-wildlife-partnership
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Các đường dây nóng

• Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD, ENV: 18001522
• Cục Kiểm lâm: 0986668333
• Cục Cảnh sát Môi trường: 1800 588 875

DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG
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Cục Kiểm lâm

http://www.kiemlam.org.vn/danhba/danhba.htm

Các cơ quan chức năng khác

Cảnh sát môi trường

Quản lý thị trường

Hải quan

….

http://www.kiemlam.org.vn/danhba/danhba.htm
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NGUỒN THAM KHẢO THÔNG TIN

Các chuyên gia về mảng ĐVHD

• Từ các tổ chức hoạt động trong các mảng liên quan ĐVHD (tham
khảo phần sau)

• Các cơ quan chức năng liên quan đến quản lý ĐVHD
• Liên hệ qua PanNature xin thông tin chuyên gia liên quan
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Các tổ chức hoạt động trong mảng ĐVHD tại Việt Nam 

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên
www.thiennhien.org

Tổ chức Save Vietnam’s Wildlife
https://www.svw.vn/vi/

Tổ chức TRAFFIC
https://www.traffic.org/vn/

Tổ chức Động vật Châu Á
https://www.animalsasia.org/

Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD thế giới – Chương trình Việt Nam
https://vietnam.wcs.org/

Các tổ chức hoạt động trong mảng ĐVHD tại Việt Nam

Tổ chức Four Paws Việt Nam
www.facebook.com/fourpawsviet.org

Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng nguy cấp (Cúc Phương)
https://www.eprc.asia/

Chương trình bảo tồn rùa châu Á
http://www.asianturtleprogram.org/index-vn.html

Tổ chức Wildlife at Risk
https://wildlifeatrisk.org/vi/

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh
http://greenviet.org/

http://www.thiennhien.org/
https://www.svw.vn/vi/
https://www.traffic.org/vn/
https://www.animalsasia.org/
https://vietnam.wcs.org/
http://www.facebook.com/fourpawsviet.org
https://www.eprc.asia/
http://www.asianturtleprogram.org/index-vn.html
https://wildlifeatrisk.org/vi/
http://greenviet.org/
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Các tổ chức hoạt động trong mảng ĐVHD tại Việt Nam

Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Việt
http://thiennhienviet.org.vn/vi/

Viện Sinh thái học Miền Nam
https://sie.vast.vn/

Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên WWF
http://vietnam.panda.org/

Tổ chức động thực vật hoang dã thế giới FFI
https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam

Tổ chức IUCN Việt Nam
https://www.iucn.org/viet-nam/

*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

http://thiennhienviet.org.vn/vi/
https://sie.vast.vn/
http://vietnam.panda.org/
https://www.fauna-flora.org/countries/vietnam
https://www.iucn.org/viet-nam/

