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1. Đa dạng sinh học





NHU CẦU SỬ DỤNG TĂNG

SỬ DỤNG ĐVHD LÀM:
Thức ăn, thuốc, thú cưng, vật trang trí/ phong thủy, đồ

biếu tặng

BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, NUÔI

NHỐT ĐVHD TRÁI PHÉP

TĂNG ÁP LỰC NGUỒN CUNG

SĂN BẮT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

Tuyệt chủng / suy giảm quần thể ngoài tự nhiên

(mất cân bằng đa dạng sinh học; mất trật tự xã hội

(đi tù, phạt, nguy hiểm cho người khác); Thiệt hại

kinh tế; Mất đi cơ hội phát triển du lịch sinh thái

Tăng giá, gia tăng áp lực săn bắt

Mất trật tự xã hội, thiệt hại kinh tế, lây nhiễm bệnh

tật; Mất an toàn; Ảnh hưởng phúc lợi động vật; Mất 

hình ảnh

Tăng giá, gia tăng áp lực buôn bán

Tiền mất tật mang, lây nhiễm bệnh tật, mang bệnh 

(hóa chất), thiệt hại kinh tế, mất đi hình ảnh của 

người Việt Nam



2. Văn hoá Sử dụng động vật hoang dã
ở Việt Nam thế nào?

Đúng hay sai?



Sử dụng ĐVHD không sai, cái sai là sử dụng sao
cho đúng và có trách nhiệm



Sử dụng động vật hoang dã đã 
trở thành một văn hoá truyền
thống ở Việt Nam





3. Vì sao chúng ta không nên hoặc 
tạm dừng việc sử dụng ĐVHD?



RỪNG LẶNG



Săn bắt/ buôn bán➔
Sự suy giảm quần
thể: 

Ăn/ sử dụng một con 
– bạn đang giết hàng
nghìn con khác



Hậu quả của việc ăn và sử dụng động vật hoang
dã



Sử dụng ➔ Sự tuyệt
chủng
(Giá trị bị mất đi mãi
mãi)

Bộ xương con tê giác cuối cùng, Cát Tiên 2010 Sừng tê giác, San Francisco Mỹ 2016



Giá trị ĐVHD
không chỉ đo
đếm bằng vật
chất hay sử 
dụng, và tuyệt
chủng mà mất 
đi mãi mãi



Sử dụng ➔ Suy giảm/tuyệt chủng ➔ Hậu quả: Mất 
cân bằng sinh thái và tác động tới con người



CÀNG HIẾM => CÀNG QUÝ
CÀNG QUÝ => CÀNG MUỐN CÓ

SỞ HỮU CHO CÁ NHÂN 
MÌNH / ĐỂ BIẾU TẶNG

⇧



Sử dụng ➔ Suy giảm/tuyệt chủng ➔ Hậu quả: Mất 
cân bằng sinh thái và dẫn đến mất con người



Sử dụng ➔ Suy giảm/tuyệt chủng ➔ Hậu quả: Mất đi cơ hội phát triển
du lịch sinh thái

- VQG Yellowstone (Mỹ): Năm 2019: 4 triệu khách, mang lại việc làm cho 7,000 người địa 

phương, mang lại lợi ích 642 triệu đô la Mỹ (trong đó 507 triệu USD)  

- Các VQG ở Mỹ năm 2019: Có 327 triệu khách thăm quan, mang lại 340,500 việc làm 

(287.000 việc làm cho người địa phương), mang lại lợi ích 41,7 tỷ USD.



Sử dụng/ nuôi thú cưng ➔ Hậu quả: 
Gây lên vết thương đau lòng



Sử dụng/ nuôi thú cưng ➔ Hậu quả: 
Gây ra nỗi đau cho chính con vật mình nuôi



Sử dụng ➔ Buôn bán ➔ Săn bắn ➔ Hậu quả: 
Gây lên những mất mát về con người 

- Bao cán bộ kiểm lâm bị thương và bị chết hàng năm vì nhữ kẻ săn bắn trộm.

- Bao người bị bỏ mạng vì bị bắn nhầm (do nghĩ là động vật) hoặc do súng cướp cò

- Sự liều lĩnh của những kẻ buôn lậu đang đe doạ cán bộ thực thi pháp luật khi truy đuổi
hoặc gây nguy hiểm cho người dân



Sử dụng ➔ Săn bắn ➔ Hậu quả: 
Gây lên những mất mát về con người 



3.3: Sử dụng ➔ Hậu quả: Ảnh hưởng sức khoẻ và mất
đi cơ hội sống cho những người sử dụng ĐVHD

- Truyền bệnh tật từ động vật sang 

con người như: nCOV, SARS, HIV, 

Cún H5N1 etc. 

- Những chất các chất tẩm/ ướp gây

ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ

con người.

- Tin vào giá trị chữa bệnh của các

sản phẩm từ ĐVHD – “Tiền mất tật

mang”



Sử dụng ➔ Hậu quả: Đang được coi là nguyên nhân 
lây nhiễm Covid 19

Ngành du lịch và dịch vụ đang là 

ngành ảnh hưởng nặng nề nhất vì đại 

dịch Covid-19.

Địa điểm SỐ CA 
NHIỄM

SỐ NGƯỜI 
CHẾT

Số ca nhiễm
mới /ngày

Thế giới 260,064,469 5,182,449 599,318

Việt Nam 1,168,228 24,407 12,450



Sử dụng ➔ Hậu quả: Thiệt hại kinh tế quốc gia, 
nguyên nhân dẫn đến sự tụt hậu của đất nước

• Nguy cơ bị trừng phạt thương mại và cơ hội
kinh doanh

• Ngân sách cho:

✓ Trên 13.000 Kiểm Lâm/ Bảo vệ rừng 
trong cả nước

✓ Các lực lượng khác: Công an, Hải quan, 
quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, 
Viện kiểm sát, Toà án và các bộ ngành 
từ trung ương đến địa phương.

✓ Toà án nhân dân tối cao: năm 2018 xử 
lý: 1504 vụ án về ĐVHD (tịch thu 41 tấn 
ĐVHD); ENV: 2005-2018 là 43.849 vụ về 
ĐVHD.

✓ Các Trung tâm cứu hộ



Sử dụng ➔ Hậu
quả: Tiếp tay cho
các tệ nạn xã hội: 
ham ô, tham
nhũng, rửa tiền, 
buôn lậu



Sử dụng/ buôn bán/ săn bắt ➔ Hậu quả: 
Làm xấu/ mất hình ảnh đất nước, con người Việt Nam



Vì sao phải bảo tồn động vật hoang
dã?



NHU CẦU SỬ DỤNG TĂNG

SỬ DỤNG ĐVHD LÀM:
Thức ăn, thuốc, thú cưng, vật trang trí/ phong thủy, đồ

biếu tặng

BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, NUÔI

NHỐT ĐVHD TRÁI PHÉP

TĂNG ÁP LỰC NGUỒN CUNG

SĂN BẮT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP

ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM

Tuyệt chủng / suy giảm quần thể ngoài tự nhiên

(mất cân bằng đa dạng sinh học; mất trật tự xã hội

(đi tù, phạt, nguy hiểm cho người khác); Thiệt hại

kinh tế; Mất đi cơ hội phát triển du lịch sinh thái

Tăng giá, gia tăng áp lực săn bắt

Mất trật tự xã hội, thiệt hại kinh tế, lây nhiễm bệnh

tật; Mất an toàn; Ảnh hưởng phúc lợi động vật; Mất 

hình ảnh

Tăng giá, gia tăng áp lực buôn bán

Tiền mất tật mang, lây nhiễm bệnh tật, mang bệnh 

(hóa chất), thiệt hại kinh tế, mất đi hình ảnh của 

người Việt Nam



Vì sao phải bảo tồn động vật hoang dã? 

• Vì động vật hoang dã có nhiều giá trị như thực phẩm, 
thuốc, sinh thái, văn hoá, du lịch

• Vì động vật hoang dã ở Việt Nam bị suy giảm quá mức, 
nhiều loài tuyệt chủng, rừng lặng

• Vì sử dụng, buôn bán, săn bắt ĐVHD gây những HẬU
QUẢ lớn cho con người và xã hội Việt Nam: 

• Mất tính mạng con người

• Thiệt hại kinh tế quốc gia và cá nhân

• Ảnh hướng sức khoẻ

• Gây ra nhiều tệ nạn xã hội

• Mất đi hình ảnh hào hùng của đất nước và con người 
Việt Nam



NHÀ BÁO CẦN LÀM GÌ ĐỂ CHỐNG BUÔN BÁN 
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VÀ BẢO TỒN CHÚNG?

• Không ăn, không sử dụng động vật hoang dã trong mọi hoàn cảnh

• Điều tra các nhà hàng, những đường dây buôn bán, các cơ sở nôi nhốt trái
phép và đưa thông tin đó đến các đơn vị chức năng, và đưa các thông tin
đó lên các phương tiện thông tin đại chúng.

• Điều tra việc sử dụng các phương tiện săn bắt động vật hoang dã (súng,
bẫy).

• Điều tra và lên án về sự minh bạch các trang trại nhân nuôi động vật hoang
dã trái phép.

• Lên tiếng tuyên dương những gương mặt tốt, những tổ làm tốt công tác
bảo tồn động vật hoang dã (gây dựng lại niềm tin trong xã hội).

• Kêu gọi và khuyến khích khách không sử dụng và buôn bán ĐVHD, đưa ra
một số vụ tiêu biểu trong sử dụng động vật hoang dã làm gương.



SAVE VIETNAM’S WILDLIFE

Cuc Phuong, Nho Quan, Ninh Binh, Vietnam

+84 (0) 2293 848 053

info@svw.vn

www.svw.vn

facebook.com/svw.vn

CẢM ƠN!


