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Hiện trạng một số cơ sở gây nuôi động

vật hoang dã tại Bạc Liêu và Nghệ An
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TỔNG QUAN

Bạc Liêu (tháng 08/2020) và Nghệ An (tháng 09/2020)
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BẠC LIÊU

➢Phong trào gây nuôi từ năm 1990

➢Tính đến tháng 10/2019, có 2.352 cơ sở gây nuôi (chủ yếu là hộ gia
đình) với 345.187 cá thể, trong đó 90% cá sấu nước ngọt. Cụ thể:

• Nhóm IB&IIB: 2.000 cơ sở với 291.143 cá thể. Có 01 cơ sở được cấp
giấy chứng nhận CITES năm 2013

• Nhóm ĐVR thông thường: 352 cơ sở với 54.035 cá thể

➢Các vấn đề tại tỉnh hiện nay từ góc nhìn của Kiểm lâm: Cá sấu từ IIB 
lên IB theo NĐ 06/2019; Chưa có kế hoạch giải pháp chủ động trong
phòng trị các loại bệnh đối với ĐVHD gây nuôi; Đánh dấu mẫu vật theo
TT 27/2018; Kiểm tra số lượng loài hung dữ (Rắn hổ mang, Trăn, cá
sấu…) gặp khó khăn do không có công cụ bảo vệ; Sự phối hợp giữ KL 
với CSMT, Thú y chưa chặt chẽ và đồng bộ; Hạn chế của Kiểm lâm về
nhận dạng loài;… 

➢Kết quả phỏng vấn ở Bạc Liêu: 8/10 cơ sở là có gây nuôi cá sấu. 
www.nature.org.vn
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NGHỆ AN
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➢Tính đến tháng 6/2020, có 2.357 cơ sở gây nuôi với 13.540 cá thể của 92 loài. Cụ thể:

• Nhóm IB&IIB: 83 cơ sở với 1.448 cá thể của 50 loài. 

• Nhóm ĐVR thông thường: 2.701 cơ sở với 12.092 cá thể, trong đó Hươu sao có 2164 cơ sở
nuôi với 6831 cá thể. (Tính đến hiện tại, Hươu sao được rời nhóm ĐVRTT)

➢Các vấn đề tại tỉnh hiện nay từ góc nhìn của Kiểm lâm: 

• Ngoài Mường Thanh Safari Land và Hòn Nhạn có
phương án phòng ngừa ĐV dữ tấn công và xổng
chuồng thì các cơ sở còn lại không có; 

• Cơ sở có từ 50 cá thể phải làm đề án BVMT nhưng
trình độ người dân còn hạn chế; 

• Hạn chế của Kiểm lâm về nhận dạng loài;

• Trung tâm Cứu hộ của VQG Pù Mát gặp nhiều khó
khăn; 

• KL đề nghị sớm có hướng dẫn xử lý vi phạm săn
bắt - mua bán - tàng trữ một số chim trời không
phải ĐV rừng.
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TỔNG QUAN VỀ 02 CHUYẾN KHẢO SÁT
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VỊ TRÍ CỦA CÁC CƠ SỞ GÂY NUÔI ĐVHD
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TỔNG QUAN VỀ 02 CHUYẾN KHẢO SÁT (tiếp)
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT
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1

• Chuồng trại và vệ sinh của các cơ sở còn nhiều
bất cập

2

• Theo dõi và chăm sóc thú ý mang nặng tính
kinh nghiệm

3

• Chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh với cơ sở
của mình

4
• Nhân nuôi không vì mục đích bảo tồn?
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Chuồng trại và vệ sinh của các cơ sở còn
nhiều bất cập
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➢Kích cỡ chuồng trại phụ thuộc vào từng loài: Do hiện không có
qui định nào, người nuôi sau tham khảo người nuôi trước.  Tại
Nghị định 06/2019/NĐ-CP quy định là "Chuồng trại nuôi đạt 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền xác nhận” 
nhưng không cụ thể→ Điều này gây khó khăn cho chính kiểm
lâm khi kiếm tra. Hiện có tài liệu tham khảo dịch từ nước ngoài.

➢5/19 cơ sở từng xảy ra tình trạng ĐV xổng chuồng do chuồng
trại đơn sơ, do nuôi nhốt tập trung số lượng lớn. 

➢Việc vệ sinh chuồng trại thông thường cũng tùy loài và các cơ
sở, dao động với tần suất Ngày/lần đến tháng/lần. Một số
trường hợp như khi thông báo có dịch (cúm, tả lợn, covid,...) 
hoặc động vật tại cơ sở ốm thì việc khử trùng (vôi, thuốc khử
trùng, bồ kết,…) được tiến hành.
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Chuồng nuôi cá sấu
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Chuồng nuôi Trăn và Rắn hổ mang
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Chuồng nuôi Cầy/Chồn
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Theo dõi và chăm sóc thú y nặng tính kinh nghiệm
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Cơ sở sẵn sàng cho các biện pháp chữa 
trị/xử lý khi động vật ốm hoặc chết

Cơ sở có đồ bảo hộ khi tiếp xúc/chăm 
sóc cho động vật không

Có Không Tùy trường hợp
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Động vật bị bệnh
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Cua định bị ghẻ ở Bạc Liêu & Tê giác bị chốc ở lưng tại Khu Hòn Nhạn (Nghệ An) 
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➢13/19 cơ sở có câu trả lời khi
hỏi về việc Khách hàng có yêu 
cầu kiểm dịch, chứng nhận 
kiểm dịch sản phẩm trước khi 
mua không.

Sự chủ quan của người nuôi khi tiếp
xúc với động vật hung dữ và có nguy
cơ truyền bệnh dịch.
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Chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh với cơ sở của mình
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➢18/19 cơ sở & hộ gia đình biết thông tin về mối liên hệ giữa virus corona và
ĐVHD qua thông tin truyền hình, báo chí, mạng xã hội.

➢11/19 cơ sở không lo lắng về nguy cơ lây lan dịch bệnh ở cơ sở của mình do 
nhóm vật nuôi của cơ sở ưa sạch sẽ, khỏe mạnh và nguyên nhân gây bệnh
không có tên nhóm vật nuôi của cơ sở.

• 71% là các cơ sở gây nuôi cá sấu bị
ảnh hưởng lớn (do dịch + do phân
loại IIB lên IB)

• 92% cơ sở bị ảnh hưởng vẫn sẽ duy
trì việc gây nuôi vì đem lại lợi ích
kinh tế + nhiều cơ sở đã gắn bó lâu
đời.

Không
31%

Ảnh hưởng ít
32%

Ảnh hưởng 
lớn

37%

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID ĐẾN CƠ SỞ
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Nhân nuôi không vì mục đích bảo tồn?
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➢8/19 cơ sở Không quan tâm về việc
nhân nuôi động vật hoang dã có đóng góp
gì cho bảo tồn các loài này không mà chủ
yếu nuôi để thoát nghèo.

➢11/19 cơ sở Có quan tâm nhưng chỉ có
2-3 cơ sở trả lời được ý nghĩa của gây nuôi
vì mục đích bảo tồn.
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