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GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở VIỆT NAM 

 

Thông tin tóm tắt về cập nhật dữ liệu các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã  

ở Việt Nam năm 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Chăn nuôi nai tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

 

Tóm tắt 

 

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 

(CITES MA) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp – 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(MARD), đã tiến hành  điều tra các cơ  sở 

gây nuôi động vật hoang dã tại 23 

tỉnh/thành trong đó cập nhật 12 tỉnh thành 

đã được triển khai năm 2014 (Bà Rịa – 

Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình 

Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng 

Tháp, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Tiền 

Giang và thành phố Hồ Chí Minh), và  

khảo sát nhân rộng cho 11 tỉnh thành 

(Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh 

Long, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, 

Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc 

Liêu) từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 

năm 2018.  

Cuộc khảo sát này đã tiến hành thu thập 

dữ liệu từ 9.280 cơ sở đang gây nuôi động 

vật hoang dã tại 23 tỉnh thành (6.473 cơ sở 

mới và 2.807 cơ sở  cập nhật thông tin). 

Tổng số động vật hoang dã đang được gây 

nuôi là (2.189.429 cá thể thuộc 263 loài 

động vật hoang dã của 6 lớp (chim, động 

vật có vú, bò sát, lưỡng cư, hình nhện và 

cuốn chiếu). Có 108 loài thuộc lớp động 

vật có vú với 94.503 cá thể; 88 loài thuộc 

lớp chim với 40.411 cá thể; 62 loài thuộc 

lớp bò sát với 2.013.633 cá thể. Có 2.849 

cơ sở có gây nuôi 971.412 cá thể thuộc 

82 loài động vật thuộc nhóm Nguy cấp, 

Quý, Hiếm và được ưu tiên bảo vệ (phụ 

lục IB, CITES I, NĐ160); 3.172 cơ sở có 

gây nuôi 99 loài động vật hoang dã quý 

hiếm cần được bảo vệ với 448.314 cá thể 

(phụ lục IIB, CITES II, III). 



2 
 

Các thông tin và bản đồ phân bố có 

liên quan thu được từ cuộc khảo sát điều 

tra này đã giúp xác định rõ ràng hơn về 

số lượng, các loài phổ biến được gây 

nuôi thương mại, áp lực thị trường đối 

với việc mở rộng chăn nuôi cũng như 

các phương thức gây nuôi động vật 

hoang dã tại 23 tỉnh thành được khảo sát. 

Việc này, ngược lại, có thể giúp tăng 

cường việc quản lý các cơ sở gây nuôi 

động vật hoang dã nói chung và có cái 

nhìn sâu sắc hơn về mọi khía cạnh của 

các vấn đề liên quan đến chăn nuôi động 

vật hoang dã, an toàn sinh học, thực hành 

chăn nuôi, an toàn thực phẩm và y tế mà 

các cơ quan quản lý có thể tập trung các 

biện pháp can thiệp, khuyến nghị trong 

tương lai. 

Cuộc khảo sát này đã cho thấy tầm 

quan trọng của việc cập nhật thông tin định 

kỳ, cần xây dựng phần mềm quản lý các cơ 

sở gây nuôi động vật hoang dã góp phần 

đánh giá sát hơn về quy mô và loại động 

vật hoang dã đang được gây nuôi, từng 

bước giám sát và truy suất nguồn gốc 

động vật. Các kết quả từ cuộc khảo sát 

cũng chỉ ra rằng có những thay đổi, 

không chỉ về số lượng động vật, số loài 

được gây nuôi mà cả số lượng các cơ sở 

gây nuôi động vật hoang dã, ví dụ như số 

lượng các cơ sở không hoạt động hoặc 

các cơ sở mới được thành lập.. Chính vì 

vậy, cơ sở dữ liệu về gây nuôi động vật 

hoang dã phải được cập nhật hàng năm 

hoặc nửa năm. 

 

Phương pháp khảo sát 

Với mục tiêu thu thập thông tin các loài 

nuôi, thống kê cơ sở gây nuôi, biến động về 

số lượng cơ sở gây nuôi cũng như thành 

phần loài nuôi, cấu trúc đàn, khả năng sinh 

sản, xu hướng phát triển đàn động vật, bộ 

câu hỏi thu thập dữ liệu được điều chỉnh 

phù hợp với điều kiện thực tế và có tính đến 

nhu cầu áp dụng trên diện rộng đồng thời có 

thể đưa vào trong biểu mẫu quy định yêu 

cầu cập nhật hàng năm. Việc thu thập thông 

tin và cập nhật được cán bộ kiểm lâm các 

cấp thực hiện với sự tập huấn về phương 

pháp thu thập, ghi chép và cập nhật. Họ là 

người nắm rõ các hộ gây nuôi trên địa bàn, 

khả năng nhận dạng loài đồng thời có 

nhiệm vụ quản lý về gây nuôi động vật 

hang dã nên số liệu tin cậy và khả năng duy 

trì bền vững.  

Xây dựng năng lực 

Việc tập huấn và triển khai khảo sát 

điều tra đã giúp nâng cao kiến thức và 

năng lực kỹ thuật của các cán bộ thuộc 

Chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm các tỉnh 

về nhận dạng loài, các tài liệu kỹ thuật, 

các văn bản pháp quy liên quan đến động 

vật hoang dã, các phương pháp điều tra, 

thống kê và quản lý dữ liệu. Đồng thời, 

việc điều tra và cập nhật, cách thức thu thập 

dữ liệu và quản lý dữ liệu về các cơ sở 

gây nuôi theo mẫu chuẩn, chung cho cả 

nước.  

Số lượng các cơ sở và động vật gây 

nuôi 

Số liệu được thu thập từ 9.280 cơ sở 

gây nuôi động vật hoang dã đang hoạt 

động từ 23 tỉnh thành cho thấy  có 11.383 

đàn  với tổng số 2.189.429 cá thể. Các 

loài động vật hoang dã được gây nuôi 

thuộc 6 lớp, 31 bộ, 82 họ và 263 loài. Các 

bộ có số loài gây nuôi nhiều nhất là bộ 

guốc chẵn (Artiodactyla) (với 32 loài 

thuộc 7 họ với 2.956 cơ sở gây nuôi); bộ 

linh trưởng (Primates) và bộ có vảy 

(Squamata) cùng có 31 loài với số lượng 

tương ứng là 42 và 1.961 cơ sở gây nuôi. 

Về số lượng cá thể, bộ có số cá thể được 

gây nuôi lớn nhất thuộc bộ cá sấu 

(Crocodilia), bộ có vảy (Squamata)  và 

bộ rùa (Testudines) với số lượng tương 

ứng là 929.160; 636.436 và 448.037 cá 

thể. 

 

Động vật hoang dã được nuôi phổ biến 

nhất là cá sấu nước ngọt (C. siamensis) 
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với 2.615 cơ sở và 928.839 cá thể và gây 

nuôi ở 23/23 tỉnh khảo sát; tiếp theo là 

hươu sao (C. nippon) (2.268 cơ sở và 

9.765 con được nuôi tại 20 tỉnh) và trăn 

đất (P. molurus)  (1.250 cơ sở với 

108.045 con ở 20 tỉnh). Gây nuôi nhím 

(H. brachyura) là phổ biến nhất trong 

điều tra năm 2014 thì nay số lượng giảm 

dần từ 37,5% số cơ sở (1.538/4.099 cơ 

sở) còn 10,6% (983/9.280 cơ sở) nguyên 

nhân do mất giá và ít người tiêu dùng. 

Về số lượng, loài được nuôi nhiều nhất 

là cá sấu nước ngọt (C. siamensis)  

928.839 cá thể, ba ba trơn (T. sinensis) 

356.249 cá thể và đứng thứ 3 là trăn đất 

(P. molurus) với 108.045 cá thể. 

Bạc Liêu, Nghệ An và Đồng Nai là các 

tỉnh có số lượng cơ sở gây nuôi cao nhất 

với lần lượt là 2.211; 2.130 và 956 cơ sở. 

Các tỉnh có số loài nuôi nhiều nhất là TP. 

Hồ Chí Minh (171 loài), Bình Dương (84 

loài) và Nghệ An (73 loài). Các địa 

phương này nuôi nhiều loài do có quản lý 

các vườn thú và các khu du lịch. Tỉnh có số 

loài nuôi báo cáo ít nhất là Cà Mau (8 loài) 

do chỉ báo cáo các loài trong diện phải đăng 

ký. 

Nuôi các loài động vật hoang dã thuộc 

nhóm bảo vệ. 

Động vật hoang dã ở Việt Nam hiện 

được quản lý theo 3 danh mục (phụ lục 

CITES, danh mục động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm (Nghị định 06-2019) và 

danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ 

(Nghị định 64-2019); Tùy theo mức độ 

ưu tiên bảo vệ, chúng có thể được chia 

làm 3 nhóm: i) Động vật hoang dã nhóm I 

bao gồm các loài thuộc phụ lục I CITES, 

danh mục IB – Nghị định 06-2019 và 

danh mục các loài ưu tiên bảo vệ thuộc 

Nghị định 64/2019; ii) Động vật hoang dã 

nhóm II gồm các loài động vật hoang dã 

thuộc phụ lục CITES II,III, phụ lục IIB 

Nghị định 06-2019 và iii) nhóm còn lại 

thuộc động vật rừng thông thường (Ngoài 

các danh mục trên và danh mục giống vật 

nuôi). 

Trong số các động vật hoang dã tại các 

cơ sở khảo sát, có 2.849 cơ sở có ghi 

nhận nuôi giữ 82 loài động vật thuộc 

nhóm I với  971.412 cá thể; Trong đó có 

56 loài thuộc phụ lục IB (934.568 cá thể), 

59 loài thuộc phụ lục I CITES (973.811 

cá thể) và 53 loài thuộc Nghị định 64. 

Loài nuôi phổ biến nhất và chiếm đa số là 

cá sấu nước ngọt (C. siamensis) với 2.651 

cơ sở nuôi và 928.839 cá thể. Tiếp theo là 

gấu ngựa (U. thibetanus) và Kỳ đà vân 

(V. bengalensis nebulosus) với tương ứng 

là 97 hộ với 477 cá thể và 82 hộ với 3.389 

cá thể. Các loài khác với số lượng hộ nuôi 

và cá thể không nhiều và chủ yếu ở trong 

các vườn thú. 

Đối với các loại động vật hoang dã nhóm 

II có 3.172 cơ sở nuôi với 99 loài và 

448.314 cá thể. Các loài động vật được nuôi 

nhiều nhất thuộc nhóm này là trăn đất (P. 

molurus) với 1.250 cơ sở và 108.045 cá thể, 

tiếp theo là nai (R. unicolor) 821 cơ sở và 

cầy vòi đốm (P. hermaphroditus) 373 cơ 

sở. Với nhóm động vật hoang dã thông 

thường, có 82 loài được ghi nhận gây nuôi 

ở 4.108 cơ sở với tổng số 769.703 cá thể, 

các loài được nuôi nhiều là hươu, nhím và 

lợn rừng với số lượng cơ sở gây nuôi lần 

lượt là 2.268; 893 và 281 cơ sở. 

Xu thế chăn nuôi động vật hoang dã 

Thông tin về số cơ sở và số lượng động 

vật hoang dã gây nuôi tại 12 tỉnh thành năm 

2014 được so sánh với số liệu báo cáo năm 

2017. Kết quả cho thấy số lượng cơ sở cũng 

như số lượng động vật gây nuôi giảm đáng 

kể (giảm 1.291 cơ sở gây nuôi và 119.372 cá 

thể). Tỉnh Tây Ninh có báo cáo số lượng cơ 

sở và số động vật giảm mạnh nhất (351 cơ 

sở)  tiếp theo là Lâm Đồng và Bình Phước 

(giảm tương ứng là 211 và 190 cơ sở). Tỉnh 

Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh là những địa 

phương có số lượng hộ chăn nuôi ít biến 

động hơn đồng thời tăng số lượng đầu con 

tương ứng là 142.407 và 69.687 cá thể. 

Về loài nuôi, đã có nhiều tỉnh báo cáo 

giảm các loài động vật hoang dã gây  nuôi 

như Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre và Tiền 
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Giang với số loài giảm tương ứng là 21, 18 

và 14 loài.  Có tới 15 loài được gây nuôi 

trong cuộc điều tra năm 2014 không còn 

được báo cáo trong khảo sát năm 2017 và 

đồng thời có tới 63 loài được báo cáo thêm 

mới so với danh mục các loài gây nuôi trước 

đây.  

Nhím (H. brachyura) là loài có số lượng 

cơ sở nuôi cũng như số lượng cá thể giảm 

nhiều nhất (848 cơ sở và 10.763 con), tiếp 

theo đến rắn ráo trâu, lợn rừng và trĩ đỏ 

khoang cổ (tương ứng là 421, 174 và 157 cơ 

sở). Loài được nuôi tăng về số lượng cơ sở 

cũng như số lượng đó là cá sấu nước ngọt 

(166 cơ sở và 29.412 cá thể), hươu sao (tăng 

18 hộ chăn nuôi và 613 cá thể). 

Việc biến động đàn, ngừng nuôi, nuôi mới 

các loài ĐVHD là biểu hiện rõ xu thế, động 

lực thương mại và nhu cầu thị trường, nhu 

cầu tìm kiếm các loài vật gây nuôi mới hoặc 

những khó khăn trong việc gây nuôi, lai 

giống, sinh sản các loài vật này.  

 

Chăn nuôi thương mại các loài động 

vật hoang dã. 

Kết quả phân tích các hộ chăn nuôi 

thương mại cho thấy, loài được gây nuôi 

thương mại nhiều nhất là cá sấu nước ngọt 

với 2.633 cơ sở (875.146 cá thể), tiếp theo là 

hươu sao với 2.258 cơ sở (9.267 cá thể), 

đứng thứ 3 là trăn đất với 1.244 cơ sở 

(108.010 cá thể). 

Bộ móng guốc (Artiodactyla) có số cơ sở 

gây nuôi nhiều nhất với 3.365 đàn (cơ sở), 

chủ yếu là hươu sao, nai và lợn rừng với 

21.049 cá thể, tiếp theo là bộ cá sấu với 

2.636 đàn (cơ sở) với 875.437 cá thể và đứng 

thứ 3 là bộ có vảy với 30 loài trăn, rắn (2.305 

đàn với 636.146 cá thể). 

Nuôi các loài có nguy cơ cao mang 

các bệnh truyền lây giữa người và 

động vật. 

Các loài động vật hoang dã thuộc lớp 

chim và lớp động vật có vú được xác định 

có nhiều khả năng phân lập virus hơn các 

loài khác kể cả Corona và Influenza virus. 

Với lớp Chim, có 42 loài được báo cáo gây 

nuôi với quy mô khác nhau, phần lớn các 

loài chỉ có từ 1-3 cơ sở gây nuôi, có 2 loài 

có số lượng hộ nuôi lớn nhất là trĩ đỏ 

khoang cổ (P. colchicus) với 141 cơ sở 

(10.536 cá thể) tiếp theo là le nâu (D. 

javanica) với 50 cơ sở (16.528 cá thể). Đối 

với động vật có vú, có 32 loài được gây 

nuôi trong đó có các loài thuộc nhóm có 

nguy cơ cao mang các bệnh truyền lây như 

nhím (972 cơ sở), cầy vòi đốm (369 cơ sở), 

lợn rừng (274 cơ sở), dúi (85 cơ sở) và khỉ 

(39 cơ sở). Nuôi dơi hoặc cải tạo các chòi 

nuôi để dẫn dụ dơi để thu phân được thực 

hiện ở nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu 

long, tuy nhiên chưa được quản lý. 

 

Quy mô cơ sở gây nuôi 

Quy mô của các đàn nuôi khác nhau theo 

loài và phụ thuộc vào mục đích của việc 

gây nuôi và tùy loài cụ thể. Các hộ nuôi làm 

cảnh/ giải trí thì thường nuôi vài con, các 

hộ nuôi với mục đích thương mại thì số 

lượng lớn hơn. Với các loài đẻ trứng hoặc 

có khả năng sinh sản tốt trong môi trường 

nuôi nhốt thì có số lượng lớn hơn (bò sát, 

chim) trong khi các loài đẻ con thì có quy 

mô thường nhỏ. Với một số loài chăn nuôi 

phổ biến, quy mô trung bình của cơ sở gây 

nuôi cá sấu là 350 con tuy nhiên những hộ 

nuôi lớn, nuôi sinh sản thì có quy mô lớn 

hơn (642 hộ nuôi trên 1000 con và đặc biệt 

có 13 cơ sở nuôi trên 5.000 con cá sấu). Với 

chim trĩ đỏ khoang cổ thì quy mô trung 

bình là 70 con với cơ sở lớn nhất là 1.200 

con. Các loài động vật có vú được nuôi theo 

số lượng đàn nhỏ như hươu sao là 4,3 con 

(SD=8,15) và nhím là 18,5 con 

(SD=41,50).  
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Một số khuyến nghị để khảo sát bền vững 

• Bộ công cụ đã góp phần thu thập nhiều thông tin phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về gây nuôi động vật hoang dã, tuy nhiên, cần có sự điều chỉnh các 
bảng, biểu và thông tin thu thập như việc chia tách các nhóm động vật, nguồn 
gốc động vật, loại hình gây nuôi, khả năng sinh sản để đảm bảo thu thập 
thông tin cơ bản cần thiết cho việc quản lý nhà nước đồng thời đảm bảo duy 
trì bền vững việc cập nhật thông tin các hộ gây nuôi động vật hoang dã. 

• Phương pháp và hoạt động khảo sát cần được nhân rộng sang các tỉnh khác, 
việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm hiện trường là rất cần 
thiết để bảo đảm rằng thông tin được thu thập một cách nhất quán trên toàn 
quốc. 

• Cần xây dựng một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về cơ sở gây nuôi 
động vật hoang dã nhằm hỗ trợ việc giám sát dễ dàng hơn các cơ sở gây nuôi 
động vật hoang dã tại Việt Nam và cơ sở dữ liệu này cần được kết nối với các 
công cụ khảo sát được xây dựng và phát triển trong khuôn khổ dự án này. 
Phần mềm cơ sở dữ liệu sẽ đảm bảo khắc phục những khó khăn và sai sót 
trong việc cập nhật thông tin về loài, số lượng; giảm thiểu thời gian, công sức 
cập nhật thông tin làm cơ sở cho việc tăng chu kỳ cập nhật dữ liệu. Nhanh 
chóng đưa ra báo cáo về hiện trạng động vật hoang dã được gây nuôi từ đó 
giúp việc quản lý được thuận lợi. 

• Cần xây dựng các tài liệu tập huấn cho người chăn nuôi, bao gồm một cẩm 
nang hướng dẫn chung về tiêu chuẩn chuồng trại gây nuôi động vật hoang dã, 
an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh. 

• Cần triển khai việc rà soát các quy định về gây nuôi động vật hoang dã để xác 
định các khoảng trống trong quản lý và các sửa đổi cần thiết để tăng cường 
quản lý gây nuôi động vật hoang dã và giảm thiểu nguy cơ lây truyền dịch 
bệnh cũng như các hành vi vi phạm khác có liên quan.  

• Cần phải có kết nối đảm bảo sự tham gia hỗ trợ của ngành chăn nuôi, thú y, 
môi trường nhằm đảm bảo việc quản lý sức khỏe, dịch bệnh và môi trường 
đối với các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã được tốt hơn; sự trợ giúp từ các 
chuyên gia chăn nuôi nhằm giúp tăng cường các thực hành an toàn sinh học 
và chăn nuôi; cũng như sự trợ giúp của các cán bộ thực thi pháp luật để giải 
quyết các vấn đề tại các cơ sở có hành vi vi phạm các quy định, trong đó có 
các vấn đề liên quan đến các loài được đưa vào danh sách của CITES. 

• Nhà nước cần phải có quy định rõ ràng về thời gian, nội dung và trách nhiệm 
cập nhật thông tin về các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã. Các địa phương 
cần cam kết cung cấp nguồn nhân lực và tài chính để bảo duy trì việc báo 
cáo, cập nhật đầy đủ số liệu về việc gây nuôi động vật hoang dã theo quy 
định. 
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