
                                                                                               

 

 

TỌA ĐÀM  
 

GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRONG BỐI CẢNH LAN TRUYỀN DỊCH BỆNH 

VÀ ÁP LỰC BẢO TỒN LOÀI 

 

Giới thiệu 

 

Hiện nay, gây nuôi thương mại ĐVHD khá phổ biến tại Việt Nam, với khoảng 18.000 cơ sở gây 

nuôi, trên 100 loài nhân nuôi trên cả nước1. Gây nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) ở Việt Nam 

được pháp luật ủng hộ trên cơ sở nhận định rằng hoạt động này không những giúp phát triển kinh 

tế mà còn hỗ trợ cho công tác bảo tồn nhờ “góp phần tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định 

cho một bộ phận dân cư, mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể thông qua xuất khẩu, góp phần xoá đói 

giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời giảm áp lực khai thác tài nguyên 

thiên nhiên, hỗ trợ cho công tác bảo tồn loài trong trong môi trường hoang dã, duy trì nguồn gen 

động vật nguy cấp, quý, hiếm.”2 

 

Tuy nhiên, một số nghiên cứu, khảo sát của các tổ chức bảo tồn cho thấy nhân nuôi ĐVHD không 

những không có đóng góp rõ ràng cho bảo tồn mà còn có thể tác động tiêu cực đến quần thể động 

vật hoang dã ngoài tự nhiên. Đơn cử, một báo cáo của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã 

kết luận: “Hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD hiện nay không đáp ứng được những điều kiện 

cần thiết để đóng góp vào công tác bảo tồn ĐVHD trong tự nhiên. Ngược lại, việc cho phép gây 

nuôi thương mại ĐVHD tạo cơ sở cho hoạt động nhập lậu ĐVHD, dẫn đến khả năng đe dọa nghiêm 

trọng quần thể ĐVHD trong tự nhiên, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm.”3 

 

Nhận định này dựa trên những khảo sát thực tế cho thấy hiện tượng nhập lậu ĐVHD vào các cơ 

sở chăn nuôi là khá phổ biến bên cạnh hiện tượng “rửa” ĐVHD bằng cách bán giấy phép vận 

chuyển từ các trang trại chăn nuôi để lưu thông động vật hoang dã săn bắt từ tự nhiên. Hiện tượng 

không phải là cá biệt này cho thấy hoạt động chăn nuôi không những không khiến áp lực săn bắt 

động vật hoang dã ngoài tự nhiên suy giảm mà còn là “vỏ bọc” cho nó và đẩy các loài hoang dã 

vào nguy hiểm.  

 

                                                           
1 Thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp tại Tọa đàm về ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 và hoàn thiện pháp luật 

về quản lý động vật hoang dã do Báo NNVN và Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức ngày 27/3/2020.  
2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chỉ thị 3417/CT-BNN-KL về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã, 

ngày 21/10/2009 
3 Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (EVN), 2017. Vũ Thị Quyên, Ronan Carvill, Bùi Thị Hà, Douglas Hendrie, 

David Orders, Aaron Pardy, Greg Nagle, 2017. Một số tồn tại trong hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang 

dã tại Việt Nam.. 



Bên cạnh đó, tình trạng chăn nuôi không đảm bảo điều kiện kỹ thuật cũng được ghi nhận khi “các 

trang trại gây nuôi hỗn hợp các loài ĐVHD với điều kiện chăm sóc thú y rất kém và hầu như không 

biết về nguồn bệnh tiềm ẩn luôn đe dọa vật nuôi”.4 Quan sát này đặc biệt đáng quan ngại khi đặt 

trong bối cảnh các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng các dịch bệnh như SARS, dịch tả lợn 

châu Phi (ASF), Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS-CoV) và gần đây nhất là COVID-19 có 

nguồn gốc từ ĐVHD. Việc cho phép gây nuôi động vật hoang dã nhưng thiếu kiểm soát và quản 

lý chặt chẽ có thể gây ra những nguy cơ đối với sức khỏe của con người và ĐVHD trong tự nhiên.  

 

Vấn đề gây nuôi động vật hoang dã vì vậy cần được nhìn nhận và thảo luận kỹ càng để xác định 

liệu gây nuôi các loài hoang dã có phải là giải pháp đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn 

hay không? Những rủi ro, tác động nếu có từ gây nuôi động vật hoang dã trong bối cảnh gia tăng 

lây lan dịch bệnh hiện nay? Chính sách và thực thi quản lý hoạt động gây nuôi ĐVHD hiện tại có 

những hạn chế và lỗ hổng gì, cần điều chỉnh như thế nào? Các chính sách, tiêu chuẩn đặt ra đối 

với gây nuôi ĐVHD đã đủ để kiểm soát và phòng tránh nguy cơ dịch bệnh?  

 

Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại Tọa đàm “Gây nuôi động vật hoang dã trong bối cảnh 

lan truyền dịch bệnh và áp lực bảo tồn loài”. Chương trình do Liên minh Châu Âu tài trợ trong 

khuôn khổ dự án “Hợp tác chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã” do Tổ chức WCS 

điều phối và PanNature là đối tác thực hiện dự án tại Việt Nam.  

Thời gian: 8:00 – 11:30 ngày 8/10/2020  

Địa điểm: Hội trường Ba Đình, Tầng 3, Khách sạn Cầu Giấy, số 110, đường Cầu Giấy, Hà Nội.  

 

Chương trình:  

8.00 Đăng ký đại biểu  

8.30 Khai mạc và giới thiệu chương trình - Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc 

PanNature 

8.35    Gây nuôi ĐVHD ở Việt Nam: Một vài kết quả khảo sát - Ông Nhữ Văn Thụ, Tổ 

chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO)  

9:55 Hiện trạng một số cơ sở gây nuôi động vật hoang dã – Ông Dương Văn Thọ, 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

9.10 Thách thức trong quản lý gây nuôi ĐVHD tại Việt Nam – TS. Vương Tiến Mạnh, 

Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

9.30  Nguy cơ dịch bệnh tại các các trang trại gây nuôi ĐVHD trong bối cảnh COVID-

19 - Bà Nguyễn Thanh Nga, Tổ chức WCS 

9.50 Trao đổi – Thảo luận 

10.00 Giải lao  

 

                                                           
4 WCS, 2008. Gây nuôi động vật hoang dã vì mục đích thương mại: Có thực sự là giải pháp bảo tồn?, Hà Nội, Việt 

Nam.  



10.15 Trao đổi với chuyên gia – Ông Trịnh Lê Nguyên điều phối 

• Khía cạnh kinh tế, bảo tồn và rủi ro từ gây nuôi thương mại ĐVHD 

• Nhân nuôi các loài quý hiếm và ý nghĩa bảo tồn 

• Chính sách và thực thi pháp luật quản lý gây nuôi động vật hoang dã 

• Các khuyến cáo và kinh nghiệm quốc tế về quản lý gây nuôi ĐVHD 

11.25   Tổng kết Tọa đàm 

Chuyên gia khách mời:  

• Ông Nhữ Văn Thụ, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hiệp quốc (FAO) 

• TS. Vương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam 

• PGS.TS. Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng 

• Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) 

• Bà Nguyễn Thanh Nga, Quản lý chương trình Sức khỏe động vật, Tổ chức WCS 

 


