
                                                                                       

          

      

 

TỌA ĐÀM  
 

KHI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ LÀ THÚ CƯNG  
 

Hà Nội, ngày 28/9/2021 
 

Giới thiệu 
 

Trong những năm gần đây tại Việt Nam, nuôi thú cưng là động vật hoang dã (ĐVHD) đang dần 

trở nên phổ biến, đặc biệt là trong giới trẻ. Trào lưu này đã được cảnh báo là gây ra nhiều rủi ro 

không chỉ cho động vật được nuôi, người nuôi mà còn đối với môi trường sinh thái.  

Với thực tế rằng hơn 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động 

vật, đặc biệt là ĐVHD1, thì việc tiếp xúc gần với các loài động vật hoang dã là thú cưng này còn 

gây những rủi ro đối với sức khỏe của không chỉ người nuôi mà còn với cộng đồng xung quanh. 

Thực tế, đã có những ghi nhận người bị nhiễm khuẩn Salmonella từ rùa cảnh, virus Herpes B từ 

khỉ… Đại dịch Covid-19 với nguồn gốc được nghi ngờ lây nhiễm từ động vật sang người có thể 

là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc nhất. Chưa kể, thực tế cũng đã ghi nhận một số loài ĐVDH 

tấn công người, gây ra những thương tổn khó lường trước.  

Bên cạnh đó, theo WWF, mua bán thú nuôi hoang dã đang là một trong những lý do khiến hoạt 

động buôn bán ĐVHD bất hợp pháp trở thành mối đe doạ lớn đối với đa dạng sinh học và là mối 

đe doạ trực tiếp lớn thứ hai đối với sự sinh tồn của các loài, chỉ sau việc môi trường sống ngoài 

tự nhiên của chúng bị phá huỷ.2 Bởi lẽ, nhu cầu nuôi ĐVHD sẽ thúc đẩy nhu cầu săn bắt và buôn 

bán các loài này, đẩy các loài hoang dã tới sự suy giảm loài và có nguy cơ tuyệt chủng. Việc 

nuôi ĐVHD cũng gây ra nhiều rủi ro cho loài động vật bị nuôi nhốt do nhu cầu khác biệt về dinh 

dưỡng, điều kiện sinh sống và yếu tố tâm lý…  

Vấn đề nuôi thú cưng là ĐVHD vì vậy cần được nhìn nhận và thảo luận kỹ càng từ các khía cạnh 

rủi ro sức khỏe, các tác động đến bảo tồn, vấn đề đề nhân đạo với động vật … Hơn nữa, cũng cần 

                                                             
1 OIE, WHO, UN. 2021. Reducing public health risks associated with the sale of live wild animalsof mammalian 

speciesin traditional food markets. Xem tại https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Food-safety-

traditional-markets-2021.1 

 
2 WWF. 2016. Nuôi thú cưng hoang dã – Những mối đe dọa tiềm ẩn đối với con người và động vật. Xem tại: 

https://vietnam.panda.org/?277671/Nuoi%2Dthu%2Dhoang%2Dda%2Dcon%2Dnguoi%2Ddong%2Dvat 
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thảo luận thêm về giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng nuôi ĐVHD làm thú cưng trái pháp luật 

hiện nay. Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại Tọa đàm “Khi động vật hoang dã là thú cưng”.  

 

Chương trình do PanNature, Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) và Chương trình Bảo tồn Rùa Châu 

Á (ATP) đồng tổ chức.  

 

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Cùng lên tiếng bảo vệ các Hệ sinh thái vì Thiên 

nhiên và Con người - Voices for Diversity: Safeguarding Ecosystems for Nature and People (VfD) 

do WWF-Việt Nam điều phối thực hiện tại Việt Nam. 

 

Thời gian: 8:30 – 11:00 ngày 28/9/2021  

Địa điểm: Trực tuyến trên Zoom  

 

Chương trình:  

8.30 Giới thiệu chương trình và khách mời  

8.45    Tác động từ trào lưu nuôi thú cưng: trường hợp loài rùa 

Nguyễn Thu Thủy -  Chương trình bảo tồn Rùa châu Á (ATP)  

9:00 Nuôi động vật hoang dã làm thú cưng – nhìn từ góc độ phúc lợi động vật 

Nguyễn Tam Thanh, Quỹ Động vật Châu Á (Animal Asia Foudation – AAF) 

9.15 Trao đổi cùng chuyên gia  

• Rủi ro sức khỏe khi ĐVHD là thú cưng 

• Khía cạnh pháp lý trong vấn đề nuôi ĐVHD là thú cưng 

• Tác động đối với vấn đề bảo tồn ĐVHD  

• Phúc lợi động vật 

10.30  Câu hỏi – Thảo luận 

10:55  Bế mạc chương trình  

Chuyên gia khách mời:  

• TS. Nguyễn Thị Thu Trang (Trang Nguyễn), Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang 

dã, WildAct 

• TS. Phạm Đức Phúc, Trung tâm Nghiên cứu Y tế Công cộng và Hệ Sinh thái, Viện Sức 

Khỏe Môi trường và Phát triển bền vững 

• Bà Bùi Thúy Nga, Traffic Việt Nam 

• Ông Đỗ Đăng Khoa, Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp, EPRC  

 


