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I. Giới thiệu chung 
 
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 

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  

Thành phần tham dự: 80 đại biểu từ các tổ chức bảo tồn, các đơn vị nghiên cứu, báo chí và 

những người quan tâm đến chủ đề này.   

 
II. Nội dung Tọa đàm  
 
Bà Nguyễn Thúy Hằng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên 
 
Giới thiệu lý do tổ chức Tọa đàm: ĐVHD ngoài làm thuốc, thực phẩm còn bị săn bắt, buôn bán 
làm thú cưng dù việc này được cảnh báo gây nhiều rủi ro cho ĐVHD, sức khỏe người nuôi và 

                                                           
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 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Food-safety-traditional-markets-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Food-safety-traditional-markets-2021.1


môi trường sinh thái. Covid-19 giả định có nguồn lây từ ĐVHD, 70% bệnh truyền nhiễm mới 
nổi có nguồn gốc từ ĐVHD, WWF cũng khẳng định , 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. PanNature, AAF, ATP 
cùng tổ chức sự kiện nhằm nhìn nhận về các rủi ro khi nuôi thú cưng là ĐVHD cùng giải pháp 
cho vấn đề này. Chương trình gồm 3 phần: 02 bài trình bày từ AAF và ATP về phúc lợi ĐVHD 
và buôn bán rùa làm thú cưng; chia sẻ của khách mời; thảo luận chung. 
 

1. Bài trình bày 
 

Bà Nguyễn Thu Thủy, ATP 
Trào lưu nuôi thú cưng từ ĐVHD: Trường hợp loài rùa 
 
Việt Nam được đánh giá cao đa dạng sinh học rùa cạn và rùa biển, tuy nhiên, nạn buôn bán, 
nuôi rùa làm thú cưng diễn ra nhức nhối từ nhiều năm nay.  
 
Buôn bán rùa trên thế giới: Báo cáo năm 2010 của Traffic về dữ liệu tịch thu từ BBĐVHD trái 
phép từ năm 1996 – 2008 cho thấy 70% số cả thể bị buôn bán là các loài bò sát, chủ yếu là 
rùa. Khảo sát tại TP Quảng Châu năm 2006 cũng khẳng định 155/157 loài rùa bị buôn bán 
làm cảnh và đây cũng là trung tâm buôn bán rùa lớn nhất Trung Quốc. Châu Á là nơi tập trung 
nguồn cung số lượng cho buôn bán rùa lớn nhất, đặc biệt ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Ấn Độ. 
Báo cáo CITES 2016 cho thấy 61% các vụ tịch thu là rùa với 77% trong số này còn sống.  
 
Buôn bán rùa tại Việt Nam: Buôn bán thú cưng xuất hiện từ lâu, từ các chợ lẻ đến cổng chùa, 
từ vài cá thể đến hàng trăm cá thể, tập trung ở Hà Nội, TPHCM, Tam Đảo, rùa thường bị bán 
trà trộn tại các khu vực buôn bán thực phẩm. Khi mua rùa làm thực phẩm/thuốc, khách hàng 
thường chú ý/ưu tiên các loài rùa có kích thước lớn. Tuy nhiên, với nhóm người mua rùa làm 
sinh vật cảnh, đa phần lại chú ý tới loài và màu sắc rùa, không quan tâm cá thể con non hay 
trưởng thành, thậm chí con non được ưu tiên hơn, đe dọa tới quần thể loài trong tự nhiên. 
 
Quảng cáo, buôn bán rùa trực tuyến: Theo khảo sát của ATP, thị trường thú cảnh 12 tháng 
qua (9/2020 – 9/2021) có 1912 cá thể bị rao bán trên online, tập trung vào các loài ở miền 
Nam (rùa ba gờ, rùa núi vàng,  rùa hộp lưng đen, …). Internet trở thành phương tiện chính 
ngày nay để quảng cáo, giao dịch, buôn bán rùa trái phép; việc mua bán diễn ra từ cách đây 
hơn 10 năm khá công khai nhưng nay chuyển sang các hình thức hội/nhóm kín hơn, sử 
dụng thuật ngữ để tránh bị lọc theo từ khóa hoặc bị phát hiện vi phạm. Về phương tiện, xe 
khách là phương tiện vận chuyển thông dụng cho việc buôn bán động vật trái phép vì dễ 
che giấu và trà trộn với các hàng hóa khác.  
 
Buôn bán loài ngoại lai: Thị trường này khá sôi động và tràn sang Việt Nam với 27 loài ghi 
nhận bị sử dụng làm vật cảnh, phổ biến là rùa tai đỏ, rùa cá sấu, rùa ao Trung Quốc (15-20 
nghìn đồng/rùa tai đỏ). Nhiều người nuôi rùa nhưng không biết nguồn gốc loài, thiếu kiến 
thức và phương pháp chăm sóc, khu vực nuôi chật hẹp. ATP tiếp nhận nhiều trường hợp cứu 
hộ nhưng không ít động vật không còn khả năng hồi phục.  
 
Hệ thống luật pháp được cải thiện nhiều để bảo vệ rùa, nuôi rùa làm thú cưng nhiều khả năng 
là phạm pháp do nhiều loài đã được đưa vào các danh sách bảo vệ (8 loài rùa cạn và nước 
ngọt cùng 5 loài rùa biển trong nhóm IB thuộc NĐ 160/2013 và NĐ 64/2019; 9 loài thuộc 
nhóm IB, 15 loài thuộc nhóm IIB theo NĐ 06/2019 và NĐ 84/2021).  
 



Có gần 1.600 cá thể rùa được cứu hộ tại Cúc Phương từ 2014 – 2020, trung bình 200-400 cá 
thể/năm/20 loài rùa khác nhau, cá biệt năm 2020 có gần 1.200 ĐVHD được cứu hộ, trong đó 
rùa đứng thứ hai sau chim. Tuy nhiên, có những cá thể rùa mất hàng tháng/năm để phục hồi, 
số lượng có thể tái thả thấp hơn nhiều so với lượng rùa bị buôn bán trái phép.  
 
Rủi ro khi nuôi rùa: Tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, bệnh tật với người nuôi, nhất là trẻ em do có 
thể tiếp xúc với mầm bệnh trên cơ thể rùa qua cầm nắm, thậm chí ôm ấp, bỏ vào miệng. Ngoài 
ra, mầm bệnh truyền nhiễm do nhóm vi khuẩn Salmonella spp trên mai và da rùa có thể gây 
thương hàn, tiêu chảy, sốt…, thậm chí tử vong (trường hợp ở Mỹ, 01 bé gái tử vong vì nhiễm 
Salmonella; nhiều loài rùa khá hung dữ, có thể cắn người nuôi) 
 
Vấn đề phúc lợi ĐVHD: nhiều động vật bị chết trước khi tới nơi tiêu thụ do săn bắt, vận 
chuyển, nhốt giữ trong điều kiện tồi tệ; nhiều loài bị tổn thương về vật chất và tinh thần; bị 
loại bỏ khi không được nuôi; bị lai tạp giữa các loài; bị tiêu hủy không có nơi tiếp nhận; quá 
trình phục hồi chậm nếu rùa bị thương hay ốm yếu.  
 
Tác động tới quần thể loài và hệ sinh thái: Đe dọa sự tuyệt chủng nhiều loài do thu thập cả 
rùa con, săn bắt các loài quý hiếm có số lượng hoang dã ít, loài khó tồn tại và sinh sản trong 
môi trường nuôi nhốt (vd rùa hộp trán vàng miền Nam); đẩy một số loài trở thành ngoại lai 
xâm hại, nổi bật là rùa tai đỏ (nguồn gốc từ Mỹ, thích nghi nhiều nơi nên trở thành 1/100 loài 
xâm hại nguy hiểm trên thế giới; giá rẻ; màu sắc bắt mắt nhưng lớn không còn bắt mắt+ăn 
nhiều nên người nuôi thả tại hồ, ao, gây khó khăn xử lý về sau); phát tán dịch bệnh cho các 
loài bản địa, tăng áp lực và khó khăn đối với công tác bảo vệ thiên nhiên và bảo tồn loài.  
 
Tham khảo chi tiết bài trình bày tại đây  
 
Ông Nguyễn Tam Thanh, AAF 
Nuôi ĐVHD làm thú cưng – Nhìn từ góc độ phúc lợi động vật 
 
Giống như rùa, nhiều ĐVHD khác cũng đối mặt 4 vấn đề chính: bị bắt từ tự nhiên; quá trình 
vận chuyển khiến động vật không được đảm bảo về sức khỏe, tâm lý; điều kiện nuôi nhốt không 
phù hợp; động vật có hành vi bất thường, căng thẳng.  
 
Việt Nam đứng 16 trên thế giới về đa dạng sinh học nhưng hoạt động khai thác, săn bắt cũng 
rất mạnh mẽ. Việt Nam cũng là nơi trung chuyển, tiêu thụ ĐVHD nhưng chưa có nhiều khảo 
sát, do đó chưa đưa ra được bức tranh về BBĐVHD bất hợp pháp đầy đủ tại Việt Nam. Năm 
2017, Traffic đánh giá sơ bộ nạn nuôi nhốt chim tại Hà Nội và TPHCM; thống kê ENV từ 2015 
– 2019 cho thấy có ít nhất 1.254 vụ nuôi nhốt khỉ, tịch thu 423 cá thể khỉ nhưng đây chỉ là 
một loài và không phải là loài được nuôi/bị tịch thu nhiều nhất như chim, rùa. Ngành công 
nghiệp trị giá 20 tỷ USD/năm, trong đó ½ từ Đông Nam Á. 
 
Nhiều nền tảng online ra đời, các hội nhóm hoạt động kín, sử dụng thuật ngữ để tránh bị phát 
hiện. Tuy nhiên, khi muốn tìm hiểu thông tin quảng cáo, buôn bán trái phép thì không quá 
khó khăn, có rất nhiều kênh quảng cáo BBĐVHD. Đáng chú ý là hầu hết ĐVHD bị bắt từ tự 
nhiên (vd khỉ, để bắt khỉ con, người đi săn có thể phải săn/giết cả gia đình khỉ) khiến các cá 
thể dễ mắc chứng sợ hãi, khó tái thả tự nhiên hoặc có những hành vi rập khuôn, bất thường, 
trầm cảm, dễ bị nhiễm bệnh, khó sống sót qua tuổi trưởng thành. Về vận chuyển, để trốn 
tránh cơ quan thực thi và tiết kiệm chi phí, đối tượng BBĐVHD thường nhồi nhét động vật 
(minh họa hình ảnh, thông tin ĐVHD ở Indonesia, ĐVHD bị nhét trong chai nhựa). 
 

https://nature.org.vn/vn/2021/09/toa-dam-khi-dong-vat-hoang-da-la-thu-cung/


Con người đang hấp thụ toàn bộ thiên nhiên và quá tham lam trước các nhu cầu vô độ đối 
với ĐVHD khiến các bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh, ví dụ virus Hepatitis B ở khỉ có thể 
truyền sang người và gây tỉ lệ tử vong gần như 100%. Tháng 5/2021, tại Trung Quốc có ca tử 
vong liên quan đến virus B và đây là virus có nguy cơ lớn, chưa có phương pháp phòng ngừa. 
Trong bối cảnh Covid-19 hạn chế đi lại, con người cần đặt mình vào hoàn cảnh của các loài 
động vật khác để hiểu cảm xúc của động vật và quyết định nuôi động vật làm cảnh hay không. 
Nhiều loài ĐVHD có môi trường sống đa dạng nhưng khi sống trong môi trường nhân tạo thì 
không thể thích nghi nên khiến loài sinh trưởng kém, cơ thể yếu, dễ mắc bệnh, hành vi bất 
thường.   
 
Một số hậu quả BB VHD: 80% số lượng loài trăn Indonesia bị buôn bán (5337 cá thể/năm); 
50% bò sát sống toàn cầu bị bắt từ tự nhiên; 3,33 triệu cá thể chim xuất phát từ Đông Nam Á 
(1,3 triệu từ Indonesia); nhiều loài bị đẩy vào bờ tuyệt chủng; 98% các loài cá bị bắt từ các 
rạn san hô, tỉ lệ chết tới 95% trong năm đầu tiên. Nhiều bộ phim/video quay cảnh đẹp về 
ĐVHD cũng khiến con người tìm kiếm nuôi ĐVHD.  
 
Tham khảo chi tiết bài trình bày tại đây  
   

2. Chia sẻ của chuyên gia khách mời 
 
Bà Bùi Nga, Quản lý Chương trình ĐVHD, Traffic: Vấn nạn mua bán ĐVHD làm cảnh trở 
thành trào lưu, thậm chí nhiều người nuôi cho rằng việc nuôi thú cưng là thú chơi riêng, 
không ảnh hưởng tới quần thể tự nhiên (Nhật Bản ưa chuộng nuôi rái cá; Indonesia nuôi rồng 
Komodo, đây cũng là loài vừa bị xếp vào nhóm nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN; Trung Quốc 
nuôi nhiều loài như rùa, kỳ đà, tắc kè, culi…). Tại Việt Nam, ngoài mua bán trực tiếp, gần đây, 
các kênh online thúc đẩy nuôi ĐVHD làm thú cưng, trong đó thú nuôi chim hót rất phổ biến 
tại các gia đình. Năm 2018, Traffic khảo sát tại HN và HCM cho thấy người nuôi chim hót thiên 
về nam giới, công việc tự do hoặc kinh doanh, không hẳn thuộc giới thượng lưu, 70% nuôi 
chim hót để thư giãn, 30% nuôi để thi đấu; độ tuổi sở hữu chim khá trẻ (27 tuổi); chào mào, 
vành khuyên, họa mi, chích chòe lửa, chích chòe than… bị nuôi nhiều nhất. Hầu hết các loài 
không được bảo vệ nên khó cho cơ quan chức năng giám sát/xử phạt. Khó khăn là chim hót 
chưa thuộc danh mục được bảo vệ; lập nhiều hội/nhóm trao đổi, thi đấu; 65% đối tượng khảo 
sát cho biết sẽ vẫn tiếp tục nuôi.  
 
Traffic kiến nghị: Cần rà soát các loài hoang dã chưa được bảo vệ, nghiên cứu thực trạng để 
đưa vào các phụ lục IB, IIB; rà soát cơ sở gây nuôi; phối hợp nâng cao năng lực thực thi cho 
các cơ quan bảo tồn loài; khảo sát thị trường để xác định điểm nóng và có can thiệp phù hợp; 
giám sát khu vực nhạy cảm (sân bay, bến xe, nhà hàng…); hợp tác quốc tế (vấn nạn nhập khẩu 
ĐVHD làm thú cưng từ các quốc gia); truyền thông thay đổi hành vi. Traffic phối hợp Hội Phật 
giáo Việt Nam lồng ghép bài giảng về ĐVHD, niềm tin luật nhân quả để các phật tử không làm 
ảnh hưởng đến ĐVHD.  Traffic sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp các bên thực hiện các hoạt động về 
chống BBĐVHD làm thú cưng.  
 
TS. Phạm Đức Phúc, Đại học Y tế công cộng: Tất cả ĐVHD đều có tác nhân gây bệnh, 60% 
bệnh truyền nhiễm trên người hiện nay có nguồn gốc từ động vật, 70% bệnh truyền nhiễm 
mới nổi cũng có nguồn gốc từ ĐVHD. Hiện có hơn 219 chủng virus gây bệnh đã biết, trong đó 
virus đầu tiên là bệnh sốt vàng (châu Phi) từ 1901, hàng năm xuất hiện từ 3-5 chủng virus, 
đặc biệt là động vật máu nóng. Đại dịch H5N1 có nguồn gốc từ chim hoang dã di cư, HIV từ 
khỉ châu Phi 1980, Sars 2002 từ cầy hương ở Trung Quốc, Covid-19 có thể từ dơi, tê tê… Cũng 
có trường hợp sử dụng ĐVHD làm thuốc, vaccine có thể thất thoát virus ra ngoài hoặc cố ý 
lấy virus làm vũ khí sinh học, tuy nhiên, với Covid-19, khả năng cao là có nguồn gốc từ ĐVHD. 

https://nature.org.vn/vn/2021/09/toa-dam-khi-dong-vat-hoang-da-la-thu-cung/


Đáng chú ý là ĐVHD có thể mang vi khuẩn và các gen như gen kháng kháng sinh; việc dùng 
kháng sinh trong chăn nuôi, thú y và cả cho con người dùng khá bừa bãi, thậm chí dùng loại 
bị cấm. Khi ĐVHD như chuột, dơi vô tình bay khắp nơi vô tình mang chủng gen kháng thuốc 
thì con người bị nhiễm trùng không thể điều trị được (1 triệu người chết/năm vì không có 
thuốc kháng sinh điều trị, dự báo 2050 dự báo có 10 triệu người tử vong do không có thuốc 
kháng sinh điều trị). Các ngành cần liên kết, trao đổi với nhau để có biện pháp ngăn chặn 
sớm, theo định hướng Một sức khỏe.  
 
Ông Đỗ Đăng Khoa, Trung tâm Linh trưởng Nguy cấp:  Ngoài khỉ, có 03 nhóm linh trưởng 
thường được làm thú cưng là voọc, vượn, culi. Hình ảnh bạn vượn Lọ Lem (cứu hộ tháng 
6/2016 tại nhà dân gần VQG Hà Tĩnh, bị nuôi trong lồng nhỏ, chỉ ngồi/nằm chứ không di 
chuyển được, khi về trung tâm, Lọ Lem đã có thể tái hòa nhập và sau 2 năm đã có thể sinh 
sản). Hình ảnh bạn Tuyra được cứu hộ từ Quảng Nam, tay bị bỏng do tiếp xúc với lửa nhưng 
khi về trung tâm đã phát triển rất tốt. Hình ảnh thứ ba là voọc chà vá Omo, cứu hộ từ Quảng 
Nam, bị stress nặng nhưng giờ đã có thể sinh sản. Người nuôi làm thú cưng thường thiếu hiểu 
biết về cách nuôi, chăm sóc động vật, chưa kể vi phạm pháp luật. Để bắt được một cá thể voọc 
làm thú cưng thì phải bắt cả cá thể bố/mẹ (chủ yếu là bắn, do không bẫy bắt được). Về nguy 
cơ bệnh tật, một số linh trưởng cũng nhiễm virus B khiến động vật dễ bị bệnh não, không cử 
động được. Về phúc lợi động vật, người nuôi gần như không quan tâm tới phúc lợi động vật. 
Về chính sách cứu hộ, vẫn tồn tại vấn đề: khó khăn trong truy xuất nguồn gốc động vật và 
hoàn thiện hồ sơ tái thả (do khó chứng minh ĐVHD là sở hữu toàn dân, lý do: chủ nuôi thường 
không khai báo rõ nguồn gốc ĐVHD mà chỉ nói là ĐVHD đi lạc vào nhà rồi nuôi làm cảnh).  
 
TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Wildact: Nhiều người nổi tiếng cũng nuôi ĐVHD, thị hiếu nuôi 
ĐVHD rất phổ biến dù đã có nhiều quy định pháp luật; nhiều người nuôi không quan tâm tới 
vấn đề pháp lý hay nguồn gốc loài. Những năm gần đây đã có bước tiến nhỏ: các bộ phim 
Hollywood hạn chế quảng cáo ĐVHD trên phim. Về khả năng lây bệnh từ động vật, không 
nuôi nhốt, buôn bán, sử dụng ĐVHD chính là cách để bảo vệ sức khỏe con người.  
 

3. Thảo luận chung 
 
Đại biểu Trần Hữu Vy: Việc xác minh nguồn gốc giúp truy xuất tốt hơn, tránh việc “rửa” 
về nguồn gốc động vật hoang dã hoặc việc thoái thác trách nhiệm điều tra, như nhiều 
trường hợp cần truy cứu trách nhiệm nhưng lại bị bỏ qua.  
 
→ Ông Khoa trả lời: Để tái thả ĐVHD, cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý. Theo nghị định mới, 
cần chứng minh sở hữu toàn dân đối với động vật, tuy nhiên, chủ nuôi không khai báo nguồn 
gốc động vật từ đâu. Trường hợp xác định sở hữu toàn dân được làm thuận lợi nhất là những 
cá thể bị tịch thu do vi phạm pháp luật, còn từ các vụ cứu hộ rất khó tái thả. Các tổ chức bảo 
tồn cũng đề nghị sửa đổi quy định này nhưng Bộ NNNT cho biết cần phối hợp các bộ ngành 
khác sửa luật chứ không thể thay đổi ngay.  
 
Bà Hằng, PanNature: Chúng ta có loài rùa bản địa và rùa nuôi, trong đó rùa bản địa đã 
được bảo vệ nhưng loài nhập khẩu chủ yếu là rùa ngoại lai, các khách mời có thể chia 
sẻ chi tiết hơn về số liệu rùa ngoại lai tại Việt Nam hiện nay? 
 
→ Bà Thủy trả lời: Theo NĐ 155/2016/NĐ-CP, nghiêm cấm nhập các loài ngoại lai xâm hại, 
do đó gần đây không có con số thống kê rõ ràng, tuy nhiên, cũng có những trường hợp sai 
phạm như một công ty ở Cần Thơ nhập 1 tấn rùa tai đỏ và đã bị cảnh báo. Về số liệu buôn bán 
trái phép rùa ngoại lai thì chưa có chính thức. Gần đây, ở VQG Cúc Phương không tiếp cận 



cứu hộ loài ngoại lai mà chỉ tập trung vào loài nguy cấp ở Việt Nam, tránh lây nhiễm chéo cho 
các loài bản địa.  
 
Đại biểu Thuy Trang: Ngoài các giải pháp bảo vệ ĐVHD đang diễn ra thì việc vận động 
luật bảo tồn có đang được thực hiện không và có khó khăn gì trong quá trình vận động? 
 
→ Bà Nga, Traffic trả lời: Traffic tập trung vào hai mũi nhọn là truyền thông thay đổi hành vi 
và tăng cường thực thi pháp luật. Traffic từng phối hợp Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo 
truyền thông thay đổi hành vi, kiến nghị sửa đổi pháp luật, các đại biểu cũng đề nghị lập luật 
riêng về ĐVHD. Quá trình vận động luật rất khó khăn nhưng bước đầu thì cần thúc đẩy truyền 
tải thông tin để đại biểu quốc hội, nhà hoạch định chính sách hiểu biết về BBĐVHD, từ đó thôi 
thúc họ ban hành luật mới.  
 
→ Bà Hằng bổ sung: Hiện có nhiều quy định pháp luật về bảo vê ĐVHD (Luật Lâm nghiệp, 
Luật Đa dạng sinh học, các công ước quóc té mà VN tham gia), hệ thống khá hoàn thiện nhưng 
thực thi vẫn còn nhiều vấn đề, hạn chế.  
 
Bà Hằng, PanNature: Vấn đề buôn bán các loài động vật rừng thông thường thì quy định 
xử phạt ntn?  
 
→ Bà Nga, Traffic trả lời: Cần nâng cao năng lực cán bộ thực thi pháp luật trong việc nhận 
diện loài, qua đó giúp họ nhận diện được các loài bị buôn bán trái phép, nhất là khi có thể 
đưa các loài động vật rừng thông thường vào nhóm được bảo vệ.  
 
Mai Chi: Hiện tại, có rất hiểu chợ, cửa hàng buôn bán rùa, chim để làm cảnh tại Việt Nam. 
Các cơ quan chức năng có can thiệp để giải cứu các loài động vật không hay chỉ đang 
giới hạn với các loài nguy cấp? 
 
→ Ông Thanh, AAF: Nhiều tổ chức bảo tồn cũng góp ý luật nhưng chưa được ghi nhận trong 
nghị định mới. Gần đây, 16 tổ chức NGOs ký thư gửi chính phủ và chính phủ cũng đưa ra chỉ 
thị cấm xuất khẩu ĐVHD trong bối cảnh covid-19, các tổ chức nên hợp tác với nhau để có 
tiếng nói mạnh mẽ hơn và chính phủ cũng nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề hơn. Hiện 
bảo tồn ĐVHD chưa phải là vấn đề quan tâm, do đó cộng đồng cần thúc đẩy để chính phủ đưa 
vào trong chương trình nghị sự. 
 
→ Bà Hằng, PanNature: Nếu người nuôi không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của 
ĐVHD thì sẽ bị coi là vi phạm. Các tổ chức bảo tồn quốc tế và Việt Nam gần đây cũng phối hợp 
để thúc đẩy chính phủ, địa phương (Long An, tình trạng BBĐVHD không giảm, PanNature đã 
điều tra báo chí và cùng các tỏ chức bảo tòn trong nước và quóc té gửi thư kiến nghị và UBND 
tỉnh đã chỉ đạo chấn chỉnh khu chợ). 
 
Bà Hằng, PanNature: Vấn đề nuôi ĐVHD thương phẩm ảnh hưởng như thế nào đến bảo 
tồn? 
 
→ Ông Thanh, AFF: nuôi cá sấu, hươu sao tại các địa phương khá phổ biến nhưng các loài này 
không hoàn toàn được thuần dưỡng như các gia súc gia cầm. Nhìn từ khía cạnh phúc lợi động 
vật thì các trang trại nuôi hươu sao không đảm bảo, chật hẹp, hươu là loài nhút nhát, thính 
giác tốt nên khi bị khai thác thì khó phục hồi, động vật dễ gầy yếu, dễ mắc bệnh. Với cá sấu, 
khi gây nuôi cũng không giúp phục hồi quần thể ngoài tự nhiên, thậm chí nhân nuôi loài nào 
thì loài đó dễ biến mất trong tự nhiên, chỉ gây hại thêm chứ không giải quyết vấn đề bảo tồn.  
 



→ Bà Thủy, ATP: Trường hợp nuôi rùa ngoại lai do ENV phát hiện, báo cơ quan chức năng, 
sau đó bị cư dân mạng phản đối, ATP đã trực tiếp tới kiểm tra cơ sở này và nhận thấy việc 
nhân nuôi có cả loài rùa rất quý hiếm, chủ nuôi có hành vi rao bán các loài này, động vật 
không có đủ giấy phép, nuôi trộn loài ngoại lai và bản địa trong 1 hồ nên không có phúc lợi 
động vật, không chứng minh được nguồn gốc cá thể.  
 
Đại biểu Thuy Tran: Các diễn giả có thể nêu những giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn 
tình trạng nuôi động vật hoang dã làm thú cưng trái pháp luật? 
 
→ TS. Phúc, Đại học Y tế Công cộng: Dưới góc nhìn y tế, chúng tôi nhận thấy trước tiên cần 
có quy định pháp luật rõ ràng, dễ thực thi, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch hiện nay – vừa là 
thách thức, vừa là cơ hội để các nhà chính sách có hướng dẫn chi tiết hơn về luật dựa trên 
bằng chứng khoa học, dịch bệnh, phúc lợi động vật, mất đa dạng sinh học. Thứ hai, Việt Nam 
chưa có hệ thống dữ liệu đủ mạnh để góp ý cho các nhà chính sách, do đó cần xây dựng liên 
minh thu thập dữ liệu trong nước và quốc tế , tận dụng dữ liệu sẵn có và thực tế tại Việt Nam. 
Ngoài ra, cần khắc phục thiếu sự hợp tác giữa các bên và thúc đẩy chia sẻ thông tin, thúc đẩy 
truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn ĐVHD. Hiện chúng tôi đang xây dựng mạng lưới 
giám sát mối nguy động vật hoang dã (nuôi ở đâu, được cấp phép hay không). 
 
Đại biểu Kiều Anh: Cần có nhiều dự án truyền thông thay đổi hành vi có sự tham gia của 
những người nổi tiếng để đạt hiệu quả hơn?  
 
→ Bà Nga Traffic: Chúng ta cần xem xét đối tượng cần thay đổi hành vi phụ thuộc vào những 
yếu tố nào, từ đó mời lựa chọn các đối tượng có thể gây ảnh hưởng tới họ (vd như quan chức, 
doanh nhân, trụ trì)   
 

4. Tổng kết 
 
Việc nuôi thú cưng là trào lưu không chỉ trong giới trẻ, từ các loài động vật nguy cấp như rùa, 
linh trưởng đến những động vật rừng thông thường như chim, do sự thực thi luật chưa được 
sát sao. Nhiều người nuôi chưa nắm rõ quy định pháp luật và thiếu kiến thức chăm sóc ĐVHD, 
thiếu quan tâm tới phúc lợi ĐVHD. Hy vọng các anh chị nhà báo có thể truyền tải thông điệp 
này tới các chủ nuôi: thay vì nuôi ĐVHD, chúng ta có thể có những lựa chọn nuôi các loài động 
vật khác (chó, mèo…) để không ảnh hưởng tới quần thể ĐVHD ngoài tự nhiên. Thay ma ̣ t BTC, 
cảm ơn sự tham dự của các diẽn giả và đại biểu./. 
 


