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VÌ SAO PHẢI BẢO VỆ ĐỘNG 
VẬT HOANG DÃ?



Nội dung bài trình bầy
1. Đa dạng sinh học

2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã ở
Việt Nam thế nào? Đúng hay sai?

3. Vì sao chúng ta không nên hoặc tạm
dừng việc sử dụng ĐVHD?

4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã?

5. Vì sao bảo vệ động vật hoang dã chưa
thành công ở Việt Nam?

6. Kết luận

1. Đa dạng sinh học

2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã ở
Việt Nam thế nào? Đúng hay sai?

3. Vì sao chúng ta không nên hoặc tạm
dừng việc sử dụng ĐVHD?

4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã?

5. Vì sao bảo vệ động vật hoang dã chưa
thành công ở Việt Nam?

6. Kết luận
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1. ĐA DẠNG SINH HỌC 



Nội dung

1. Đa dạng sinh học

2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã ở
Việt Nam thế nào? Đúng hay sai?

3. Vì sao chúng ta không nên hoặc tạm
dừng việc sử dụng ĐVHD?

4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã?

5. Vì sao bảo vệ động vật hoang dã chưa
thành công ở Việt Nam?

6. Kết luận
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2. Sử dụng ĐVHD không sai, cái sai là sử
dụng sao cho đúng và có trách nhiệm
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2. Sử dụng động vật hoang dã đã trở thành
một văn hoá truyền thống ở Việt Nam
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Việc ăn/sử dụng động vật hoang dã có 
ảnh hưởng gì đến chúng ta

Ăn ĐVHD Nuôi làm thú cưng Sử dụng làm thuốc 
đông y

Làm trang trí/ Phong 
thuỷ

Tuyệt chủng Tuyệt chủng Tuyệt chủng Tuyệt chủng 
Suy giảm quần thể - mất 
cân bằng sinh thái

Suy giảm quần thể - mất 
cân bằng sinh thái

Suy giảm quần thể - mất 
cân bằng sinh thái

Suy giảm quần thể - mất 
cân bằng sinh thái

Thiệt hại kinh tế cá 
nhân và quốc gia

Thiệt hại kinh tế cá 
nhân và quốc gia

Thiệt hại kinh tế cá 
nhân và quốc gia

Thiệt hại kinh tế cá 
nhân và quốc gia

Mất đi cơ hội phát triển 
du lịch sinh thái

Mất đi cơ hội phát triển 
du lịch sinh thái

Mất đi cơ hội phát triển 
du lịch sinh thái

Mất đi cơ hội phát triển 
du lịch sinh thái

Mất trật tự và an toàn 
cho xã hội

Mất trật tự và an toàn 
cho xã hội

Mất trật tự và an toàn 
cho xã hội

Mất trật tự và an toàn 
cho xã hội

Mất đi hình ảnh của 
Việt Nam

Mất đi hình ảnh của 
Việt Nam

Mất đi hình ảnh của 
Việt Nam

Mất đi hình ảnh của 
Việt Nam

Truyền nhiễm bệnh dịch Truyền nhiễm bệnh dịch Tốn thời gian và mất đi 
cơ hội chữa trị sớm hơn

Mất đi các giá trị nhân 
văn từ giết mổ

Bệnh – Hoá chất Mất an toàn – trốn 
thoát, cắn

Bệnh – Hoá chất

Gây nỗi đau cho chính 
con vật đang nuôi



Nội dung bài trình bầy
1. Đa dạng sinh học

2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã ở
Việt Nam thế nào? Đúng hay sai?

3. Vì sao chúng ta không nên hoặc tạm
dừng việc sử dụng ĐVHD?

4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang da?

5. Vì sao bảo vệ động vật hoang dã chưa
thành công ở Việt Nam?

6. Kết luận
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3. Vì sao chúng ta nên tạm dừng ngay
việc sử dụng động vật hoang dã?

RỪNG LẶNG
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3.1. Sử dụng è Sự suy giảm quần thể : 
(Ăn/ sử dụng một con – bạn đang giết hàng nghìn con khác)
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3.1. Đoạn video về cái mất của việc ăn và sử
dụng động vật hoang dã
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3.2. Sử dụngè Sự tuyệt chủng
(Giá trị bị mất đi mãi mãi)

Bộ xương con tê giác cuối
cùng, Cát Tiên 2010

Sừng tê giác, San Francisco 
Mỹ 2016



3.2. Giá trị ĐVHD không chỉ đo đếm bằng vật chất
hay sử dụng, và tuyệt chủng mà mất đi mãi mãi
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3.3: Sử dụng è Suy giảm/tuyệt chủng è Hậu quả: 
Mất cân bằng sinh thái và tác động tới con người
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3.3: Sử dụng è Suy giảm/tuyệt chủng è Hậu quả: 
Mất cân bằng sinh thái và dẫn đến mất con người
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3.3: Sử dụng è Suy giảm/tuyệt chủng è Hậu quả: 
Thiệt hại kinh tế và tuyệt chủng
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3.3: Sử dụng è Suy giảm/tuyệt chủng è Hậu quả: 
Mất đi cơ hội phát triển du lịch sinh thái
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3.3: Sử dụng/ nuôi thú cưng è Hậu quả: 
Gây lên vết thương đau lòng
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3.3: Sử dụng/ nuôi thú cưng è Hậu quả: 
Gây ra nỗi đau cho chính con vật mình nuôi
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- Bao cán bộ kiểm lâm bị
thương và bị chết hàng năm
vì nhữ kẻ săn bắn trộm.

- Bao người bị bỏ mạng vì bị
bắn nhầm (do nghĩ là động
vật) hoặc do súng cướp cò

- Sự liều lĩnh của những kẻ
buôn lậu đang đe doạ cán bộ
thực thi pháp luật khi truy
đuổi hoặc gây nguy hiểm cho
người dân

3.3: Sử dụng è Buôn bán è Săn bắn è Hậu quả: 
Gây lên những mất mát về con người
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3.3: Sử dụng è Săn bắn è Hậu quả: 
Gây lên những mất mát về con người
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3.3: Sử dụng è Hậu quả: Ảnh hưởng sức khoẻ và mất đi cơ
hội sống cho những người sử dụng ĐVHD

- Truyền bệnh tật từ động vật
sang con người như: nCOV, 
SARS, HIV, Cún H5N1 etc. 

- Những chất các chất tẩm/ ướp
gây ảnh hưởng trực tiếp đến
sức khoẻ con người.

- Tin vào giá trị chữa bệnh của
các sản phẩm từ ĐVHD –
“Tiền mất tật mang”
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3.3: Sử dụng è Hậu quả: Đang được coi là nguyên nhân lây
nhiễm Covid 19

Thông kê ngày 
24/9/2020 trên 
dantri.com.vn

- Ngành du lịch 
và dịch vụ đang 

là ngành ảnh 
hưởng nặng nề 
nhất vì đại dịch 

Covid-19 
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3.3: Sử dụng è Hậu quả: Thiệt hại kinh tế quốc gia, 
nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của đất nước

- Nguy cơ bị trừng phạt thương mại và cơ
hội kinh doanh

- Ngân sách cho: 

ü Trên 13.000 Kiểm Lâm trong cả nước

ü Các lực lượng khác: Công an, Hải quan, quản
lý thị trường, bộ đội biên phòng, Viện kiểm
sát, Toà án và các bộ ngành từ trung ương
đến địa phương.

ü Toà án nhân dân tối cao: năm 2018 xử lý: 
1504 vụ án về ĐVHD (tịch thu 41 tấn
ĐVHD); ENV: 2005-2018 là 43.849 vụ về
ĐVHD.

ü Các Trung tâm cứu hộ
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3.3: Sử dụng è Hậu quả: Tiếp tay cho các tệ nạn
xã hội: ham ô, tham nhũng, rửa tiền, buôn lậu
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3.3: Sử dụng/ buôn bán/ săn bắt è Hậu quả: 
Làm xấu/ mất hình ảnh đất nước, con người Việt Nam



Nội dung bài trình bầy
1. Đa dạng sinh học

2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã ở
Việt Nam thế nào? Đúng hay sai?

3. Vì sao chúng ta không nên hoặc tạm
dừng việc sử dụng ĐVHD?

4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã?

5. Vì sao bảo vệ động vật hoang dã chưa
thành công ở Việt Nam?

6. Kết luận
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4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã? 

ü Vì động vật hoang dã có nhiều giá trị như thực
phẩm, thuốc, sinh thái, văn hoá, du lịch

ü Vì động vật hoang dã ở Việt Nam bị suy giảm
quá mức, nhiều loài tuyệt chủng, rừng lặng

ü Vì sử dụng, buôn bán, săn bắt ĐVHD gây
những HẬU QUẢ lớn cho con người và xã hội
Việt Nam: 

1. Mất tính mạng con người

2. Thiệt hại kinh tế quốc gia và cá nhân

3. Ảnh hướng sức khoẻ

4. Gây ra nhiều tệ nạn xã hội

5. Mất đi hình ảnh hào hùng của đất nước và con người
Việt Nam



Nội dung bài trình bầy
1. Đa dạng sinh học

2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã ở
Việt Nam thế nào? Đúng hay sai?

3. Vì sao chúng ta không nên hoặc tạm
dừng việc sử dụng ĐVHD?

4. Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã?

5. Vì sao bảo vệ động vật hoang dã chưa
thành công nhiều ở Việt Nam?

6. Kết luận
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5. Theo bạn nguyên nhân quan trọng nhất vì việc giảm nhu cầu
sử dụng động vật hoang dã chưa hiệu quả? 

•MẤT NIỀM TIN

•BẢO VỆ CHO THẾ 
HỆ TƯƠNG LẠI

•THIẾU HÀNH ĐỘNG
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Tội phạm ĐVHD mang lại nhiều hậu quả cho chúng ta. 
Đối xử nhân đạo với họ lieu có công bằng với những

con người này không? 
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DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM, BẠN CẦN LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CHẶN 
MỘT ĐẠI DỊCH TƯƠNG TỰ COVID-19 TRONG TƯƠNG LAI?

• Nói không với sử dụng và 
buôn bán ĐVHD và các sản 
phẩm của chúng. 

• Kêu gọi và khuyến khích 
khách không sử dụng và 
buôn bán ĐVHD

• Lên án các hành vi sai trái, 
không tiếp tục hợp tác hoặc 
có ý kiến đối với các tổ chức 
cá nhân liên quan đến buôn 
bán và tiêu thụ ĐVHD trái 
pháp luật



SVW - SAVE VIETNAM’S WILDLIFE
Cuc Phuong National Park, Nho Quan District, Ninh Binh Province, Vietnam

(+84) 2293 848 053
Hotline: +84 (0) 978 331 441

EMAIL: info@svw.vn
WEBSITE: svw.vn

FACEBOOK: facebook.com/SVWpage

CẢM ƠN 


