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Tăng cường quản lý hoạt động gây nuôi động vật hoang dã nguy 

cấp, quý, hiếm tại Việt Nam 

TS. Vương Tiến Mạnh, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam  

 

 I. Tình hình chung 

 1. Nuôi ĐVHD trên thế giới 

 Nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) vì mục đích thương mại có ở nhiều quốc gia 

trên thế giới như Vương Quốc Anh, Cộng hoà Liên bang Đức, Đan Mạch, Cộng Hoà 

séc, Nam Phi, Thái Lan... theo báo cáo của Ban thư ký có đến 27 loài thuộc ĐVHD có 

tên trong Phụ lục I được đăng ký nuôi sinh sản vì mục đích thương mại quốc tế với hàng 

nghìn cơ sở, chưa kể nhiều loài thuộc Phụ lục II CITES đang được nuôi thương mại phổ 

biến. Tuỳ thuộc quốc gia, thời điểm, quy mô và số loài được nuôi có thể khác nhau. Các 

sản phẩm của ĐVHD từ các cơ sở nuôi trên thế giới rất đa dạng để đáp ứng nhu cầu 

khác nhau của thị trường như làm thực phẩm (cá tầm, cá sấu); khai thác lông phục vụ 

công nghiệp may mặc, thời trang (lông cáo, da cá sấu, da trăn); phục vụ các nghiên cứu 

về y sinh (loài khỉ đuôi dài); cung cấp cho các vườn thú, hoặc vật nuôi gia đình (một số 

loài chim ăn thịt, cá rồng, các loài mèo lớn, các loài thú móng guốc)... 

 2. Tình hình gây nuôi ĐVHD tại Việt Nam 

 Tại Việt Nam, các hoạt động nuôi ĐVHD có từ rất lâu (trước những năm 1980), 

trong đó có nhiều loài động vật qý, hiếm đã và đang được các tổ chức, cá nhân nuôi 

sinh sản phục vụ mục đích thương mại. Một số loài ĐVHD thông thường được thuần 

hoá, lai tạo để nuôi như hươu sao (Cervus nippon), lợn rừng (Sus scrofa)... 

 Về số lượng, theo thống kê chưa đầy đủ, có trên 70 loài ĐVHD thuộc các lớp 

thú, chim, bò sát đang được gây nuôi ở các trang trại theo quy mô khác nhau tại Việt 

Nam. Một số loài được nuôi phổ biến như khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), cá sấu 

nước ngọt (Crocodylus siamensis), trăn đất (Python molurus), trăn gấm (Pyhon 

reticulatus), các loài rắn hổ mang thường (Naja sp), rắn hổ mang chúa (Ophyopharus 

hanah), ba ba nam bộ (Amyda cartilaginea), ba ba trơn (Pelodiscus sinensis) rùa răng 

(Heosemys annandalii)... Một số loài được nuôi ở quy mô công nghiệp như 10 cơ sở 

nuôi sấu nước ngọt đã đăng ký quốc tế, năng lực sản xuất hằng năm gần đây đạt trên 

120 nghìn cá thể (chưa kể các cơ sở nuôi vệ tinh nhỏ, lẻ); hàng trăm cơ sở nuôi nuôi 

trăn với năng lực sản xuất lên đến 200 nghìn cá thể/năm. Trong 10 năm gần đây đã có 

1,081,617 tấm da trăn được xuất khẩu từ Việt Nam (hình 1); một số cơ sở nuôi khỉ đuôi 

dài có năng lực sản xuất trên 10 nghìn cá thể/năm... 
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 Hình 1. Tình hình xuất khẩu da trăn từ Việt Nam từ 2009 đến 2018 

 Thống kê trên cả nước cho thấy, có trên 14 nghìn cơ sở nuôi ĐVHD (số liệu biến 

động theo thời gian, thị trường) từ quy mô hộ gia đình đến quy mô công nghiệp. Về 

phân vùng nuôi, các cơ sở nuôi ĐVHD tập trung nhiều chủ yếu ở các tỉnh miền Nam 

(70%), đặc biệt là miền Đông và miền Tây Nam Bộ nơi có điều kiện thuận lợi hơn về 

thời tiết, khí hậu và nguồn cung thức ăn cho ĐVHD. 

 

 
 

Hình 2. Tê giác trắng châu phi được nuôi ở Vườn thú tại Việt Nam (ảnh Vương 

Tiến Mạnh) 
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 Bên cạnh đó, nhiều cơ sở Việt Nam thực hiện nuôi thành công các loài thú quý, 

hiếm có nguồn gốc nhập khẩu vì mục đích trưng bày, trao đổi vườn thú như tê giác 

trắng châu phi (Ceratotherium simum simum) (hình 2), sư tử (Panthera leo).... 

 Về thị trường, mẫu vật ĐVHD từ Việt Nthú được xuất khẩu hợp pháp đến nhiều 

thị trường trên thế giới như Ý, Tây Ban Nha, Vương Quốc Anh, Nga, Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hoa Kỳ. 

 Về giá trị kinh tế, hoạt động nuôi ĐVHD tại Việt Nam mang lại nguồn thu trung 

bình trong 5 năm gần đây đạt 60 triệu USD/năm, bước đầu mang lại việc làm, thu nhật 

cho ước tính trên 35 nghìn người lao động. 

 II. Về chế độ quản lý nuôi ĐVHD 

 1. Quy định pháp luật liên quan 

 Để quản lý ĐVHD nói chung, trong đó có hoạt động nuôi ĐVHD nói riêng, Nhà 

nước đã quy định hoạt động nuôi trong các văn bản quy phạm pháp luật như Luật đa 

dạng sinh học năm 2008, Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật chăn nuôi 2018, Luật Thuỷ 

sản năm 2017 và được cụ thể hoá tại các Nghị định như: 

 - Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 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 (Danh mục loài đã được sửa đổi bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP), 

trong đó Điều 13 quy định nuôi, trồng loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ. 

 - Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về 

quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, trong đó mục 2 từ Điều 14 

đến Điều 18 quy định hoạt động nuôi các loài nguy cấp, quý hiếm. 

 - Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuỷ sản, trong đó Điều 41. quy định về 

điều kiện cơ sở, trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi sinh sản, nuôi sinh 

trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc 

tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm. 

 Kèm theo đó là các chế tài xử lý vi phạm từ hành chính đến hình sự các hoạt 

động săn, bắt, tàng trữ, vận chuyển, nuôi nhốt.... động ĐVHD gồm: 

 - Nghị định số 35/2019/NĐ-CP, ngày 25/04/2019 của Chính phủ về quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp. 

 - Nghị định số 42/2019/NĐ-CP, ngày 16/5/2019 của Chính phủ về quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực Thuỷ sản. 

 - Nghị định 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ về quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, sửa 

đổi 2017 gồm các Điều 234 "Tội vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD" và Điều 244 "Tội 

vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Theo đó, tội phạm trong 
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lĩnh vực ĐVHD được pháp luật xem là loại hình tội phạm nghiêm trọng đến rất nghiêm 

trọng. 

 Ngày 15/11/2018, Hội đồng thẩm phán ban hành Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP 

hướng dẫn áp dụng Điều 234 “Tội vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD”, Điều 244 “Tội 

vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” của Bộ luật Hình sự và Điều 

106 “Xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử của Bộ luật Tố tụng hình sự”. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 217/9/2016 về 

một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại ĐVHD, trong đó 

nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cấp chính quyền trong đấu tranh chống buôn 

bán trái phép các loài hoang dã và tuyên truyền không sử dụng sản phẩm động, thực vật 

hoang dã trái phép. 

 2. Quy định pháp luật trong nước và quốc tế 

 Việt Nam đã tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

hoang dã nguy cấp (CITES). Mục tiêu của công ước là kiểm soát buôn bán quốc tế các 

mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp được bền vững. CITES không cấm buôn 

bán, nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD vì mục đích thương mại, tuy nhiêm có một số 

loài bị cấm như hổ (Pathera tigris). CITES quy định khá đầy đủ trình tự, thủ tục, điều 

kiện để nuôi các loài ĐVHD có tên trong Phụ lục CITES. Một trong các điều kiện tiên 

quyết và xuyên xuốt đó là "Việc nuôi ĐVHD không được làm ảnh hưởng đến sự sinh 

tồn của loài trong tự nhiên". Vì vậy hoạt động kiểm soát buôn bán mẫu vật các loài Phụ 

lục I có nguồn gốc sinh sản từ các cơ sở nuôi được đăng ký sẽ được xem như mẫu vật 

của loài thuộc Phụ lục II. Hội nghị các quốc gia thành viên đã thông qua các Nghị quyết 

như: Nghị quyết 12.10 đăng ký hoạt động nuôi thương mại các loài động vật thuộc Phụ 

lục I; Nghị quyết 10.16 mẫu vật của ĐVHD từ các cơ sở nuôi sinh sản, các quốc gia 

thành viên có trách nhiệm phải thực hiện các Nghị quyết này hoặc phải nội luật hoá các 

quy định về nuôi thương mại ĐVHD. 
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Hình 3. Cá sấu nước ngọt được nuôi tại các cơ sở thương mại tại Việt Nam (ảnh 

Vương Tiến Mạnh) 

 CITES không cấm nuôi thương mại các loài ĐVHD thuộc Phụ lục I. Tuy nhiên 

CITES quy định chặt chẽ các điều kiện, trình tự, thủ tục để xuất khẩu mẫu vật ĐVHD, 

trong đó mẫu vật có nguồn gốc tự nhiên của loài thuộc Phụ lục I sẽ bị cấm xuất khẩu vì 

mục đích thương mại (Công ước CITES). 

 3. Về hệ thống quản lý nuôi ĐVHD 

 Hoạt động nuôi ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm có sự tham gia quản lý của các Cơ 

quan sau: 

 Đối với các loài thuỷ sinh: Nghị định 06 quy định các loài Phụ lục II CITES do 

Cơ quan quản lý thuỷ sản cấp tỉnh kiểm tra, cấp mã số cơ sở nuôi. 

 Đối với các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II, Phụ  lục II CITES, 

hoạt động nuôi do Cơ quan Kiểm lâm địa phương, kiểm tra cấp mã số cơ sở nuôi. 

 Đối với các loài ĐVHD Nhóm I theo quy định của Chính phủ và loài thuộc Phụ 

lục I CITES, hoạt động nuôi sinh sản, sinh trưởng sẽ do Cơ quan quản lý CITES Việt 

Nam kiểm tra, cấp mã số. 

 Về nguồn gốc lâm sản, theo quy định của Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về quản lý, 

truy xuất nguồn gốc lâm sản quy định đối tượng phải thực hiện xác nhận bảng kê lâm 

sản là " Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác 

từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập 

khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm". Thẩm quyền 

xác nhận hồ sơ lâm sản là Cơ quan Kiểm lâm sở tại. 
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 Đối với hoạt động khai thác từ tự nhiên, nuôi vì mục đích bảo tồn loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc cấp giấy chứng nhận Cơ sở bảo tồn đa dạng 

sinh học cũng như cấp giấy vận chuyển mẫu vật các loài này. 

 Như vậy hoạt động quản lý hoạt động nuôi các loài ĐVHD có sự tham gia của 

nhiều bên, trong đó có sự tham gia của các cơ quan như lực lượng cảnh sát môi trường. 

 4. Nhân lực quản lý và vấn đề đào tạo chuyên ngành 

 Quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP chỉ cho phép nuôi các loài ĐVHD được 

cơ quan khoa học CITES công bố có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong 

điều kiện nuôi nhốt và cơ sở nuôi phải phù hợp với đặc tính sinh thái của loài đòi hỏi 

các cán bộ được giao phụ trách quản lý, giám sát các cơ sở nuôi phải hiểu được đặc tính 

sinh thái của các loài được tổ chức, cá nhân nuôi trên địa bàn. 

 
Hình 4. Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) thuộc Phụ lục I CITES, 

thường bị bắt gặp trong buôn bán trái pháp luật (ảnh Vương Tiến Mạnh) 

 Tại Việt Nam chưa có các chuyên ngành đào tạo về nhân lực về quản lý ĐVHD 

nuôi hoặc bác sỹ thú y về ĐVHD. Khảo sát một số địa phương cho thấy các cán bộ được 

giao trách nhiệm quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD được đào tạo về lâm sinh, quản lý, 

bảo vệ rừng.... Mặt khác các cơ quan khoa học hiện nay cũng không thực sự chú trọng 

đến thực hiện các đề tài nghiên cứu về nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD. 

 III. Những khó khăn, thách thức trong quản lý nuôi ĐVHD 

 - Quan điểm của xã hội về vấn đề nuôi thương mại ĐVHD còn có sự khác nhau. 

Có thể nói rằng việc nuôi ĐVHD là hoạt động có truyền thống khá lâu ở Việt Nam. 

Trong bối cảnh Việt Nam là nước có xuất phát điểm thấp, nông nghiệp (trong đó có 

chăn nuôi) vẫn chiếm trọng lớn trong nôn nghiệp. 

 - Quy định pháp luật còn chồng chéo, một số điểm như chặt chẽ cần được rà soát, 

bổ sung, sửa đổi ví dụ như một loài có thể thuộc các Danh mục khác nhau, chế độ quản 
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lý khác nhau. Các quy định về quản lý nguồn gốc ĐVHD trong lưu thông, vận chuyển 

chưa thực sự chặt chẽ (giấy tờ đi đôi với hàng hoá). 

 - Văn hoá, cơ cấu lao động vùng miền tác động lớn đến hoạt động nuôi ĐVHD. 

Tại các tỉnh đồng bằng sông cửu Long và đông Nam Bộ, nơi chiếm đến 70% cơ sở nuôi 

ĐVHD trên cả nước; văn hoá địa phương từ lâu ĐVHD được xem như sản vật vùng 

ngập nước, đặc biệt mùa lũ như ba ba nam bộ, trăn, rắn các loại mà cư dân địa phương 

"quyền khai thác" tự do. 

 - Nhu cầu thì trường thúc đẩy hoạt động gây nuôi trái pháp luật ĐVHD: Các thị 

trường tiêu dùng sản phẩm ĐVHD chủ yếu của Việt Nam bao gồm Trung Quốc, EU, 

Nhật bản, Hàn quốc, Hoa kỳ, nơi ĐVHD được sử dụng làm thực phẩm, công nghiệp 

thời trang, vật nuôi và nghiên cứu y sinh. Các thị trường lớn sẽ thúc đẩy hoạt động nuôi 

thương mại ĐVHD ở quy mô công nghiệp. 

 - Giá thành nuôi và nhu cầu tăng của thị trường quyết định tính tuân thủ pháp 

luật trong nuôi nhốt: khi giá thành nuôi cao (thức ăn, chi phí quản lý...) người nuôi có 

xu hướng tìm cách đưa mẫu vật có nguồn gốc tự nhiên vào cơ sở nuôi nhốt (trường hợp 

khai thác rẻ hơn hoặc năng lực sản xuất không đáp ứng thị trường). 

 - Năng lực thực thi luật về quản lý nuôi ĐVHD bao gồm chuyên ngành được đào 

tạo, tham gia các khoá đào tạo liên quan và trách nhiệm trong thi hành công vụ chưa 

được quy định cụ thể trong vị trí việc làm (ví dụ vị cán bộ kiểm lâm địa bàn phụ trách 

quản lý hoạt động nuôi ĐVHD phải tốt nghiệp các trường đào tạo về thú ý, sinh học, 

sinh thái ĐVHD); ngoài ra cán bộ được giao nhiệm vụ còn thiếu kỹ năng trong áp dụng 

và thực thi luật, các kỹ năng nhận biết ĐVHD... 

 - Đóng góp của hoạt động nuôi cho bảo tồn vẫn là một câu hỏi lớn. Tại Việt Nam 

chưa có một đánh giá nào về tác động của hoạt động nuôi đến giảm áp lực săn bắn loài 

trong tự nhiên. Hoạt động sử dụng động vật có nguồn gốc gây nuôi để tái thả lại tự 

nhiên mới chỉ được chứng minh ở một số nhóm loài cụ thể, những loài ít mất bản năng 

tự nhiên do bị nuôi như cá sấu, trăn. Mặt khác, một số loài bị khai thác cạn kiệt trong 

tự nhiên, tuy nhiên quần thể trong môi trường nuôi nhốt lại rất lớn. 

 -Tác động của hoạt động nuôi nếu không được quản lý tốt sẽ gây suy thoái nguồn 

gen do lai tạp và đồng huyết, cận huyết. Hoạt động nuôi có rủi ro lây nhiễm một số bệnh 

mới nổi sang con người và vật nuôi khác. 

 IV. Các giải pháp nâng cao quản lý hoạt động nuôi ĐVHD tại Việt Nam 

 - Về hoàn thiện pháp luật: 

 cần thiết  thực hiện rà soát lại quy định pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp đối 

với ĐVHD có nguồn gốc gây nuôi. Cơ quan quản lý nơi mẫu vật được vận chuyển đến 

xác minh nguồn gốc ĐVHD đối với cơ quan quản lý điểm đi. 

 Cần có quy định về việc xác nhận hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nuôi phải được 

lập thành dữ liệu để công bố trên website, báo cáo với cơ quan quản lý chuyên ngành 

cấp trung ương để giám sát. 

 Có quy định trách nhiệm của Cơ quan quản lý địa phương trong giám sát hoạt 

động nuôi các loài nguy cấp, quý, hiếm. 
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 - Kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi thường xuyên để tránh việc các chủ nuôi 

đưa ĐVHD bất hợp pháp vào cơ sở. 

 Cơ quan chức năng cần thực hiện kiểm tra trên diện rộng, kiểm tra định kỳ các 

hoạt động nuôi, vận chuyển ĐVHD để xác định lỗ hồng trong quản lý. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu nuôi ĐVHD trên cả nước; xây dựng và triển khai tập 

huấn hướng dẫn nhận biết mẫu vật từ gây nuôi và đánh bắt từ tự nhiên cho cán bộ Kiểm 

lâm, Công an.. 

 Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thực hiện áp dụng công nghệ trong quản lý, 

hướng dẫn việc thực hiện truy xuất nguồn gốc mẫu vật hoang dã, đặc biệt là với các loài 

thuộc Phụ lục I CITES và Nhóm IB (nhãn, thẻ, chip điện tử). 

 - Nâng cao năng lực các cơ quan thực thi pháp luật trong trong xác định đặc tính 

sinh học các loài nuôi; năng lực trong phân biệt nguồn gốc các mẫu vật; năng lực trong 

thực hiện các quy định pháp luật. 

 - Tăng cường quản lý an toàn dịch bệnh: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan quản lý về thú y, ĐVHD, cơ quan quản lý về môi trường để tăng cường quản lý 

rủi ro, xây dựng hướng dẫn an toàn sinh học trong nuôi ĐVHD và phòng ngừa các dịch 

bệnh, đặc biệt là dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi. 

 - Thực hiện các nghiên cứu về bảo tồn nguyên vị, trong đó có nuôi sinh sản, nuôi 

cứu hộ và tái thả lại sinh cảnh phù hợp, trong đó khuyến khích sự phối hợp giữa các 

viện nghiên cứu nhà nước với cộng đồng địa phương. 

 - Công bố các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm có khả năng sinh sản trong điều 

kiện nuôi nhân tạo: 

 Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Cơ quan Khoa học CITES thực 

hiện rà soát, nghiên cứu và công bố danh sách các loài ĐVHD có khả năng sinh sản 

trong điều kiện nuôi nhân tạo theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP. 

 V. Kết luận 

 - Luật pháp trong nước và quốc tế không cấm hoạt động nuôi sinh sản, sinh 

trưởng ĐVHD, kể cả các loài nguy cấp. 

 - Nuôi ĐVHD không chỉ có tại Việt Nam mà có nhiều quốc gia, thậm trí cho 

phép khai thác từ tự nhiên để phục vụ thương mại. 

 -Tác động của hoạt động nuôi thương mại ĐVHD có thể tác động tích cực hay 

tiêu cực lên bản thân loài trong tự nhiên, hệ sinh thái tuỳ thuộc nhóm loài và hệ thống 

quản lý phụ thuộc vào việc hệ thống quản lý, năng lực quản lý. 

 - Hoạt động nuôi thương mại ĐVHD cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ cùng 

với các giải pháp đồng bộ nêu trên. 

 - Chỉ cho phép nuôi thương mại các loài có khả năng sinh sản trong điều kiện 

nuôi nhân tạo. 

  

 


