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Mạng xã hội đang trở thành thứ không thể thiếu trong xã hội hiện nay. Với hơn 2,91 tỷ người 
dùng Facebook1 và hơn 2,24 tỷ người dùng YouTube trên toàn cầu năm 20212, mạng xã hội là nơi 
kết nối người dùng, cung cấp thông tin và các tiện ích giải trí, đồng thời cũng là công cụ quan trọng 
trong thương mại trực tuyến. Tuy nhiên, tận dụng việc giao dịch không trực tiếp, khả năng kết nối 
từ xa, có thể che giấu danh tính, mạng xã hội cũng đồng thời trở thành một kênh trao đổi, giao 
dịch các mặt hàng cấm, trong đó có động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã. 

Các loài rùa cạn và rùa nước ngọt là nhóm mặt hàng bị buôn bán phổ biến thứ hai trên mạng 
xã hội Facebook, chỉ sau các sản phẩm từ voi, theo Báo cáo The social trade network: Facebook’s 
relationship with wildlife traders in Vietnam3 của WildAct (Trang Nguyen, 2016). Theo đó, các loài rùa 
thường bị buôn bán để làm vật cảnh, làm thuốc, thực phẩm, hoặc được sử dụng cho mục đích khác 
như thả phóng sinh. Qua phân tích số lượng cá thể động vật hoang dã bị tịch thu từ các vụ vận 
chuyển, buôn bán, nuôi nhốt, săn bắt bất hợp pháp, trong hơn 180 loài thì các loài thuộc nhóm rùa 
bị vi phạm nhiều nhất, chiếm gần một phần ba, tương đương 31,23% (8.118/26.221) tổng số cá thể 
bị tịch thu trong giai đoạn 2013 – 2017 (WCS, 2018). Năm 2020, rùa cũng là nhóm động vật hoang 
dã bị buôn bán nhiều nhất tại Việt Nam với số lượng cá thể được giải cứu lên tới 362 cá thể bị tịch 
thu từ các vụ buôn bán trái phép, theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Bất chấp nỗ lực của 
các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước, việc kiểm soát buôn bán 
rùa trực tuyến vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Nhằm cung cấp các khuyến nghị cho các bên liên quan, PanNature và Chương trình Bảo tồn 
Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC) phối hợp thực hiện khảo sát 
thực trạng buôn bán rùa trên mạng xã hội tại Việt Nam trên hai nền tảng mạng xã hội phổ biến 
nhất ở Việt Nam là Facebook và YouTube. Nghiên cứu tập trung vào hoạt động buôn bán rùa sống, 
làm cảnh trong năm 2021, không đánh giá các hoạt động buôn bán các bộ phận từ rùa khác như: 
trứng, da, mai, thịt. Báo cáo này có thể là nguồn tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà 
nước trong việc kiểm soát buôn bán rùa trái phép trên mạng xã hội cũng như các bên thực hiện 
các chiến dịch nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi buôn bán, tiêu dùng rùa và các sản phẩm liên 
quan. 

GIỚI THIỆU

1. https://www.statista.com/
statistics/264810/number-of-
monthly-active-facebook-users-
worldwide/ 

2. https://www.statista.com/
forecasts/1144088/youtube-users-
in-the-world 

3. Tạm dịch: Mạng lưới buôn bán 
trên mạng xã hội: Mối liên hệ của 
Facebook với các đối tượng buôn 
bán động vật hoang dã ở Việt Nam

1



BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

Sự nguy cấp của loài rùa trước vấn nạn buôn bán 
trái phép

Việt Nam hiện là nơi cư trú của 31 loài rùa (8,68%) trong tổng số 357 loài rùa hiện còn được ghi 
nhận trên thế giới, 34,83% trong tổng số 89 loài rùa bản địa châu Á, trong đó có 26 loài rùa cạn 
và rùa nước ngọt và 5 loài rùa biển (Turtle Taxonomy Working Group, 2021). Danh lục Đỏ của Liên 
minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê 24 loài rùa cạn và rùa nước ngọt và 5 loài rùa biển 
của Việt Nam vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên, 01 loài sắp bị đe dọa 
và 01 loài chưa được đánh giá (IUCN, 2021). Cụ thể: trong 24 loài rùa cạn và rùa nước ngọt có nguy 
có tuyệt chủng, có tới 15 loài (chiếm 57,69%) ở mức độ rất nguy cấp (CR), 8 loài (chiếm 30,77%) ở 
mức độ nguy cấp (EN), và 01 loài (chiếm 3,85%) ở mức sắp nguy cấp (VU); 5 loài rùa biển có 01 loài 
rất nguy cấp (CR), 01 loài nguy cấp (EN) và 03 loài sắp nguy cấp (VU).

Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) liệt kê 4 loài 
rùa cạn và rùa nước ngọt và tất cả 5 loài rùa biển của Việt Nam trong Phụ lục I và 21 loài rùa cạn, rùa 
nước ngọt còn lại trong Phụ lục II của Công ước – bị cấm và hạn chế khai thác các quần thể hoang 
dã vì mục đích thương mại. 

Rùa bán ở chợ Tam Nông, Đồng Tháp. Ảnh: PanNature
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13/31 loài rùa của Việt Nam được đánh giá là loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo 
Nghị định 160/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính 
phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được 
ưu tiên bảo vệ.

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 Thủ tướng Chính phủ về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy cấp cũng đưa 5 loài rùa cạn và rùa nước ngọt của Việt Nam trong nhóm 
IB (nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại) và 17 loài trong nhóm IIB (hạn chế khai thác vì 
mục đích thương mại).

Từ những năm 1980 của thế kỷ trước, các loài rùa của Việt Nam đã bị buôn bán trái phép với 
số lượng lớn và chịu tác động nặng nề của Cuộc khủng hoảng rùa châu Á vào những năm 1990-
2000. Báo cáo Investigations into tortoise and freshwater turtle trade in Vietnam4 (Duc et al, 1995) ước 
lượng khoảng 200.000 cá thể (tương đương với khoảng 165 - 270 tấn) rùa cạn và rùa nước ngọt bị 
buôn bán trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 1993.

Hiện các loài rùa ở Việt Nam cũng bị đe dọa nghiêm trọng do suy giảm, mất môi trường sống, 
ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và đặc biệt là nạn săn bắt, buôn bán trái phép và nhân nuôi 
thiếu kiểm soát… Theo dữ liệu của Trung tâm Giáo 
dục Thiên nhiên (ENV), năm 2020, cơ quan chức năng 
đã giải cứu và tịch thu được 362 cá thể từ các vụ bắt 
giữ buôn bán rùa trái phép, và con số này có dấu hiệu 
gia tăng khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021 đã có 292 
cá thể bị tịch thu.5 Đó là chưa kể tới các vụ mua bán rùa 
đã qua mặt được các cơ quan chức năng. 

Không chỉ các loài rùa bản địa, hoạt động thương 
mại rùa ngoại lai ở Việt Nam cũng ngày càng phổ biến 
do nhu cầu nuôi làm cảnh của một bộ phận người dân, 
đặc biệt là giới trẻ. Theo khảo sát Tình trạng mua bán 
các loài ngoại lai năm 2021 của ENV, các loài thuộc lớp 
bò sát – trong đó có rùa là nhóm động vật ngoại lai 
được buôn bán phổ biến nhất tại Việt Nam. Theo đó, 
loài cự đà bị buôn bán phổ biến nhất, sau đó lần lượt là 
rùa đớp (Chelydra serpentina), rùa Sulcata (Centrochelys 
sulcata), rùa cá sấu (Macrochelys temminckii), rùa đầm 
Trung Quốc (Mauremys reevesii), rùa tai đỏ (Trachemys 
scripta elegans) và rùa ao đen (Geoclemys hamiltonii). 
Trong khi đó, các quy định pháp luật hiện hành còn 
chưa cụ thể đối với các hoạt động nuôi nhốt để làm 
cảnh các loài ngoại lai (ENV, 2021). 

Việc buôn bán các sản phẩm trên mạng internet tại Việt Nam được quản lý theo Luật Giao dịch 
điện tử số 51/2005/QH11 và Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Theo đó, những mặt 
hàng bị cấm buôn bán trên mạng, bao gồm động, thực vật hoang dã nguy cấp, được pháp luật bảo 
vệ. Những người vi phạm điều luật trên sẽ bị xử phạt theo điều luật áp dụng với hành vi buôn bán 
động, thực vật hoang dã trái phép tại cửa hàng, cửa hiệu.

Tuy nhiên, không giống như thị trường truyền thống, các nền tảng mạng xã hội được thiết kế 
đặc biệt để tạo điều kiện cho thương mại trực tuyến: dễ tiếp cận, chi phí thấp, không gian mở và 
linh hoạt, dễ dàng che giấu danh tính. Bên cạnh đó, các dịch vụ vận chuyển trung gian ngày càng 
phát triển, bổ trợ và thúc đẩy cho các hoạt động buôn bán trên mạng xã hội. Người bán và người 
mua thậm chí chỉ cần trao đổi mặt hàng và giá tiền, hàng hóa có thể được vận chuyển và thanh 
toán qua các đơn vị trung gian, người mua và người bán không cần tiếp xúc trực tiếp và có thông 
tin cá nhân của nhau. Chính các lợi thế này đã khiến việc giám sát và kiểm soát hoạt động buôn 
bán trên mạng xã hội trở nên hết sức khó khăn. 

4. Tạm dịch: Các cuộc điều tra buôn 
bán rùa biển và rùa nước ngọt ở 
Việt Nam

5. https://laodong.vn/phap-luat/
phat-tu-6-nam-6-thang-vi-ban-64-
ca-the-rua-quy-hiem-tren-mang-
xa-hoi-974526.ldo#:.

Câu vương, một công cụ hữu hiệu trong 
việc săn bắt các cá thể rùa mai mềm cỡ 

lớn ở lưu vực sông, hồ lớn thuộc miền 
Bắc Việt Nam. Ảnh: ATP/IMC. 
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Thú nuôi rùa 
Trong những năm gần đây, trào lưu nuôi thú cưng/vật cảnh, trong đó có rùa, ở Việt Nam nổi lên 

rầm rộ, đặc biệt là trong giới trẻ. 

Nuôi rùa như thú cưng: Với sự đa dạng màu sắc, kích cỡ và hình dáng độc, lạ… rùa trở thành 
loại thú cưng mới của giới trẻ. Không giống với chó mèo hay những động vật nuôi làm cảnh thông 
thường khác, rùa chậm chạp, im ắng và không cần tương tác nhiều với con người. Nuôi rùa thường 
có chi phí đầu tư ban đầu ít, không cần không gian quá lớn, không tốn thời gian chăm sóc, dễ làm 
quen và huấn luyện, tuổi thọ cao nếu biết cách chăm sóc. Do đó, rùa trở thành vật nuôi phù hợp với 
nhịp sống bận rộn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thành thị, sống độc lập, thích xê dịch nhưng 
vẫn muốn nuôi thú cưng để giải trí. 

Nuôi rùa theo quan niệm dân gian: Rùa là động vật có tuổi thọ cao nên nhiều người có quan 
niệm một cách vô căn cứ rằng nuôi rùa là cách làm tăng tuổi thọ của người thân trong gia đình. 
Không rõ từ đâu, quan niệm dân gian cũng cho rằng nuôi rùa là cách để trấn trạch, mang tới bình 
an cho gia chủ và hình ảnh hoa văn trên mai rùa cũng có ý nghĩa giúp hóa giải vận xui của gia đình 
(?!). 

Nuôi rùa vì mục đích thương mại: Nuôi rùa sinh sản cũng là một hình thức được lựa chọn để 
kinh doanh của một số người. Để trở thành trang trại nuôi rùa hợp pháp, người nuôi phải có trang 
trại và xin cấp phép, và chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn 
tại những trường hợp nuôi rùa sinh sản tự phát, từ người chơi rùa, chuyển sang người nhân nuôi 
và kinh doanh buôn bán rùa con. Ngoài những trang trại đã đăng ký và được cấp phép nhân nuôi 
sinh sản, đa phần những người nuôi rùa làm thú cưng thường không có giấy tờ hợp pháp cho các 
cá thể mình đang nuôi (ATP, tài liệu chưa công bố). 

Rùa bán ở chợ Thạnh Hóa, Long An. Ảnh: PanNature
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Dõi theo thị trường rùa trực tuyến
Trước nghiên cứu này, đã có một vài nghiên cứu về buôn bán động vật hoang dã và rùa trên 

trên mạng xã hội. 

Chẳng hạn, nghiên cứu về buôn bán rùa trái phép trực tiếp ở ba tỉnh Bắc Kạn, Quảng Ninh và 
Tuyên Quang và thị trường rùa trực tuyến - Illegal Turtle Trade in Bac Kan, Quang Ninh, Tuyen Quang 
Provinces and Online Illegal Turtle Trade6 (Tran Thi Khanh Linh et al, 2016). Nghiên cứu này là một 
trong những nghiên cứu đầu tiên khảo sát thị trường rùa trực tuyến. Với thời gian khảo sát từ tháng 
3 tới tháng 5 năm 2015 trên Facebook, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 24 người bán và 346 cá 
thể được giao dịch.

Tiếp đến, nghiên cứu The social trade network: Facebook’s relationship with wildlife traders in 
Vietnam (Trang Nguyen, 2016) khảo sát thực trạng buôn bán động vật hoang dã và các sản phẩm 
từ động vật hoang dã trên Facebook từ 01/10/2015 tới 30/04/2016. Nghiên cứu chỉ ra rằng, rùa 
là loài được rao bán phổ biến trên Facebook cao thứ hai chỉ sau ngà voi. Trong đó xác định 12 tài 
khoản Facebook thường xuyên rao bán rùa cảnh, 903 bài quảng cáo, 2.625 cá thể rùa thuộc 13 loài 
khác nhau đã được rao bán trong thời gian khảo sát. 

Nghiên cứu gần nhất là Longitudinal monitoring of turtle trade through Facebook in 
Vietnam7(Thong Pham Van et al, 2019) theo dõi hoạt động buôn bán rùa trên Facebook với các bài 
đăng từ 2013 tới tháng 8/2018, Nghiên cứu được thực hiện bắt đầu từ 1/12/2017. Nghiên cứu ghi 
nhận 481 trường hợp rao bán rùa trên Facebook, với tổng số cá thể là 5.785 cá thể thuộc 53 loài và 
12 họ khác nhau. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên chỉ tập trung vào nền tảng Facebook, phạm vi khảo sát chưa 
rộng và chỉ tập trung vào đặc điểm của các loài được rao bán hơn là cách thức, đặc điểm, quy mô và 
sự phát triển của thị trường rùa trực tuyến. Khi dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu, ảnh hưởng 
lớn tới hoạt động thương mại truyền thống và thúc đẩy thị trường trực tuyến phát triển, câu hỏi đặt 
ra là liệu các hoạt động buôn bán rùa trực tuyến trong giai đoạn đại dịch đã diễn ra như thế nào? 

Để bù đắp các khoảng trống nghiên cứu và trả lời câu hỏi trên, nghiên cứu này tập trung khảo 
sát hoạt động buôn bán và thú chơi rùa trên hai mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam 
là Facebook và YouTube trong năm 2021, từ đó đưa ra những nhìn nhận về quy mô, sự đa dạng 
của hoạt động buôn bán rùa trên mạng xã hội và các khuyến nghị cho cơ quan quản lý và các bên 
liên quan.

6. Tạm dịch: Buôn bán rùa bất hợp 
pháp ở Bắc Kạn, Quảng Ninh, 
Tuyên Quang và buôn bán trực 
tuyến. 

7. Tạm dịch: Khảo sát buôn bán rùa 
trên Fabook ở Việt Nam theo chuỗi 
thời gian 

Rùa bán ở chợ Thạnh Hóa, Long An. Ảnh: PanNature
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Tính đến ngày 14-10-2021, xếp hạng trên trang Alexa.com cho thấy Google, YouTube, Facebook 
là ba website có lượng truy cập lớn nhất ở Việt Nam. Việt Nam có 72.770.000 tài khoản Facebook 
vào tháng 1/2021 và con số này tăng lên 80.595.300 vào tháng 12/20218. Theo thống kê của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, đến cuối năm 2020, Việt Nam có khoảng 120.000 người đã đăng ký tạo 
video trên nền tảng YouTube, trong số đó có 15.000 tài khoản có thu tiền từ quảng cáo, 350 kênh 
có hàng triệu người theo dõi. Với vị trí dẫn đầu, Facebook và YouTube được lựa chọn là nền tảng để 
nghiên cứu hoạt động buôn bán rùa. Theo đó, nghiên cứu tập trung vào các bài viết, video về rùa 
đăng trên hai nền tảng này trong năm 2021.

Để thu thập dữ liệu, nghiên cứu viên đã sử dụng các từ khóa: “rùa”, “mua bán rùa”, “bán rùa”, 
“mua rùa”, “rùa cảnh”, “nuôi rùa”, “rùa kiểng” tra cứu trực tiếp trên hai nền tảng Facebook và YouTube, 
chọn khung thời gian và lấy kết quả các bài đăng/trang/nhóm/kênh còn hoạt động trong thời gian 
từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2021. Thời điểm khảo sát là trong năm 2021 và tháng 1-2 năm 2022. 

Với Facebook: Nghiên cứu dùng từ khóa để tra cứu các trang và nhóm có các bài viết liên quan 
đến hoạt động mua bán rùa. Trang và nhóm Facebook có đặc điểm, mục đích và công cụ khác 
nhau. Theo đó, nghiên cứu có được các kết quả thống kê riêng của hai hình thức kết nối này của 
Facebook về thời gian và mục đích thành lập, địa điểm phân bố của các nhóm và trang, các thông 
tin về quản trị viên và sự tham gia của cộng đồng theo dõi/là thành viên của các nhóm và trang, 
thông tin về các loài rùa (loài, giá cả) và các hoạt động liên quan đến vận chuyển, buôn bán rùa 
cùng các hình thức “lách luật” trong hoạt động buôn bán rùa trực tuyến. Để có dữ liệu toàn diện 
hơn về hiện trạng buôn bán rùa trực tuyến, nhóm nghiên cứu sau đó lựa chọn 20 nhóm và 1 trang 
có hoạt động buôn bán rùa sôi động để khảo sát chi tiết hơn hoạt động buôn bán các loài rùa bản 
địa của Việt Nam. (Danh sách nhóm ở Phụ lục A2). Với tần suất khảo sát thu thập thông tin mỗi tuần 
một lần, các trường dữ liệu được ghi nhận hoàn toàn khách quan dựa trên nội thông tin có được 
từ các trao đổi, tương tác tại các bài đăng. Nhóm nghiên cứu không tương tác hay cố gắng liên lạc 
khai thác thông tin từ những tài khoản tham gia mua bán. Nội dung bài đăng, thông tin cần thu 
thập được sao lưu bằng cách chụp ảnh màn hình nội dung bài đăng, lưu hình ảnh đăng tải của mỗi 
bài đăng nhằm cho phép kiểm tra lại nội dung đã ghi nhận. Sau khi thu thập toàn bộ dữ liệu, các 
bài đăng có tính lặp lại được loài bỏ. Các thống kê về số lượng loài, số lượng cá thể chỉ được thống 
kê sau khi đã loại bỏ các bài đăng lặp lại.

Nhóm nghiên cứu, thu thập số liệu theo trình tự các bước sau:

 Lựa chọn các nhóm và trang Facebook có hoạt động đa dạng liên quan đến rùa bao gồm buôn 
bán, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi và buôn bán các phụ kiện, thức ăn phục vụ nuôi nhốt 
rùa.

 Tham gia, theo dõi các nhóm, trang với tư cách là thành viên, khách hàng tiềm năng của các 
nhóm, trang mục tiêu.

 Lựa chọn các bài đăng có thông tin liên quan đến các loài rùa bản địa, bao gồm cả trên bài đăng 
và phần bình luận bên dưới. 

Các nhóm và trang được lựa chọn này sau đó được khảo sát và phân tích sâu các bài đăng liên 
quan đến hoạt động buôn bán rùa bản địa như số lượng bài đăng, thời gian và địa điểm đăng, các 
loài rùa cụ thể nào được mua bán với số lượng bao nhiêu. 

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

8. https://napoleoncat.com/
stats/facebook-users-in-viet_
nam/2021/03/ 
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Với YouTube: Nghiên cứu dùng từ khóa để tìm kiếm các kênh có đăng tải các video về rùa và 
lọc ra các kênh còn cập nhật video về rùa trong năm 2021 để phân tích về thời gian và mục đích 
thành lập kênh (mua bán rùa, chia sẻ kinh nghiệm hay giải trí), địa điểm phân bố của các kênh, 
các thông tin về chủ sở hữu kênh như độ tuổi, giới tính; quy mô kênh (số lượng người theo dõi), 
sự kết nối của kênh với các trang mạng xã hội khác và hình thức nuôi rùa của kênh (nhỏ lẻ hay cửa 
hàng – trang trại). 

Sau đó, nghiên cứu thống kê và phân tích sâu tất cả các video về rùa được đăng tải trên các 
kênh trong năm 2021 để trích xuất các thông tin về: thời điểm xuất bản (theo tháng), địa điểm 
đăng tin – nuôi rùa, độ tuổi và giới tính của người đăng/xuất hiện trong các video, mức độ tương 
tác của người dùng với các video đó (lượt thích, bình luận và chia sẻ), mục đích nuôi rùa và thông 
tin về các loài rùa trong video như (loài, mức giá); các thông tin về phương thức giao dịch và cách 
thức che giấu hoạt động buôn bán rùa để qua mặt bộ lọc của Youtube và cơ quan chức năng cũng 
được khảo sát. 

Tiếp đến, chúng tôi chọn lọc và phân tích kỹ hơn các video về rùa đăng tải trong năm 2021 của 
mỗi kênh. Mỗi video được lựa chọn và sắp xếp theo thứ tự thời gian của từng kênh để đảm bảo 
không có sự trùng lặp. Quá trình thống kê, phân tích các video trong từng kênh được thực hiện trên 
cơ sở xem xét kỹ từng video, phần mô tả của video, nội dung lời nói và hình ảnh trong video… Với 
việc định danh các loài rùa, chúng tôi ghi nhận theo nội dung giới thiệu và phần mô tả của video, 
sau đó kiểm chứng với các chuyên gia định loài rùa. Với việc xác định số lượng rùa trong các video, 
chúng tôi cố gắng loại bỏ sự xuất hiện lặp lại các cá thể rùa trong cùng một kênh bằng cách chọn 
lọc các video theo nội dung và thời gian đăng tải. Theo đó, các video đăng trong cùng một kênh, có 
nội dung và bối cảnh giống nhau, thời gian đăng gần nhau sẽ được loại bỏ. Mục đích là để có con 
số thống kê tương đối chính xác về số lượng và loại rùa thực tế trong các video. Với đặc thù video, 
một số cảnh quay lướt nhanh, chất lượng hình ảnh không đảm bảo, đôi khi số lượng rùa xuất hiện 
trong video quá nhiều (một đàn rùa nhỏ trong chậu chẳng hạn), việc đưa ra con số chính xác tuyệt 
đối là khó khả thi.

Với một số thông tin khác, nhóm nghiên cứu đóng vai người mua để liên hệ với bên bán bằng 
số điện thoại được cung cấp trên kênh để khai thác, chẳng hạn về thông tin về giá cả và cách thức 
vận chuyển rùa. 

Rùa treo bán ở vỉa hè. Ảnh: PanNature
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Rùa đất Pul-kin (Cyclemys pulchristriata), loài rùa đang bị nguy cấp ngoài tự nhiên. Ảnh: ATP/IMC.
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BUÔN BÁN VÀ THÚ CHƠI RÙA 
TRÊN FACEBOOK1

CÁC TRANG, NHÓM FACEBOOK1.1.

Nhóm nghiên cứu thống kê được tổng số 143 trang liên quan tới hoạt động nuôi và buôn bán rùa, trong 
đó 96 trang (tương đương 67,1%) còn cập nhật trong năm 2021. Cũng bằng cách thức sử dụng các từ khóa, lọc 
theo hình thức nhóm, chúng tôi tra cứu được 250 nhóm Facebook có liên quan tới hoạt động nuôi và buôn bán 
rùa còn hoạt động trong năm 2021. Rà soát kỹ hơn, chúng tôi nhận thấy chỉ 200 (80%) nhóm thường xuyên 
hoạt động (trung bình tối thiểu 1 bài về rùa/tháng), 50 (20%) nhóm ít cập nhật các bài đăng liên quan (trung 
bình dưới 1 bài/tháng). Nghiên cứu này chỉ đưa vào phân tích dữ liệu thu được từ 96 trang và 200 nhóm thường 
xuyên hoạt động trên Facebook, bỏ qua các trang và nhóm Facebook ít cập nhật hoặc không còn cập nhật trong 
năm 2021 (Danh sách các trang và nhóm được khảo sát tại Phụ lục A1 và A2).

Thời gian thành lập

Hình 1: Số lượng trang và nhóm Facebook theo năm thành lập.
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Trong 96 trang Facebook có nội dung về buôn bán và thú chơi rùa, có hai trang Facebook tồn tại và duy trì 
lâu nhất trong 9 năm (từ năm 2013) là Hội những người nuôi Rùa Núi Vàng và Shop Rùa Hà Nội. 

Từ năm 2016 trở đi, số lượng trang ra đời gia tăng hàng năm. Trong đó, 2021 là năm có số lượng trang được 
thành lập nhiều nhất với 33 trang (34,38%). Độ tuổi trung bình của các trang Facebook về rùa là hơn 2,6 năm. 

Số lượng nhóm liên quan tới hoạt động nuôi và buôn bán rùa gia tăng từ năm 2019 với 16 nhóm. Con số 
nhóm mới ra đời đạt đỉnh vào năm 2021 là 122 nhóm, gần gấp 3 lần số lượng nhóm được lập mới vào năm 2020 
là 41 nhóm. Có 2 nhóm thành lập lâu nhất là vào năm 2013 là Hội bò sát Huế và Hội yêu Sóc và bò sát. Độ tuổi 
trung bình của các nhóm là gần 1,9 năm. 

Nhìn chung, số lượng trang và nhóm Facebook liên quan tới nuôi và buôn bán rùa thành lập mới gia tăng 
theo từng năm và năm 2021 tăng trưởng mạnh nhất so với các năm trước đó. 
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Mục đích thành lập
Trang và nhóm Facebook thường có mục đích thành lập khác nhau. Các trang giống như một 

cửa hàng trực tuyến, thường do một cá nhân/đơn vị thành lập để quảng bá thương hiệu; quản trị 
viên đăng bài viết một cách chủ động phục vụ cho mục đích mua bán, giới thiệu sản phẩm. Trong 
khi đó, các nhóm do một hoặc một nhóm quản trị viên thành lập, với mục đích tạo diễn đàn thảo 
luận về một chủ đề quan tâm chung. Ở đây, các thành viên là người tạo nội dung/bài viết trên 
nhóm với đa dạng mục đích khác nhau, từ mua bán, chia sẻ kinh nghiệm và cả những nội dung 
giải trí. Tên các trang Facebook thường được đặt trực tiếp theo mục đích như Shop rùa cảnh…, Cửa 
hàng… “rùa”, còn các nhóm thường là: Hội những người… Cộng đồng đam mê…, Nhóm…, Câu 
lạc bộ…,  Đảo… “rùa”.

Nhóm nghiên cứu phân chia mục đích của các trang và nhóm Facebook thành ba nhóm: (1) 
Chuyên bán rùa; (2) Bán rùa kèm bán phụ kiện, trang thiết bị, thức ăn để nuôi rùa (dưới đây gọi tắt 
là “phụ kiện”) và chia sẻ kinh nghiệm nuôi rùa và (3) Chỉ chia sẻ kinh nghiệm và thú vui nuôi rùa, 
bán phụ kiện (không bán rùa). 

54%
43%

3%

Hình 2: Phân loại trang theo mục đích thành lập

Hình 3: Phân loại các nhóm theo mục đích thành lập

Các trang Facebook

Trong 96 trang được nghiên cứu, với tổng lượng 
theo dõi là 198.275, có 41 trang (43%) bán rùa kèm 
bán phụ kiện - chia sẻ kinh nghiệm nuôi rùa và giải trí, 
3 trang (3%) chỉ nhằm mục đích chia sẻ kinh nghiệm 
nuôi rùa, giải trí và bán phụ kiện; 52 trang (54%) không 
đăng nội dung nào khác ngoài việc quảng cáo bán rùa. 
Như vậy tổng thể có tới 93/96, tương đương 97% số 
trang được thành lập phục vụ mục đích buôn bán rùa. 
(Hình 2).

53%

25%

22%

Các nhóm Facebook

Trong 200 nhóm Facebook được khảo sát với tổng 
số 337.047 thành viên, có 107 (53%) nhóm bán rùa 
kèm bán phụ kiện - chia sẻ kinh nghiệm và giải trí, 49 
(25%) nhóm chỉ chia sẻ kinh nghiệm - bán phụ kiện và 
giải trí (không bán rùa) và 44 (22%) nhóm chỉ tập trung 
vào mua bán rùa. (Hình 3)

Khảo sát cho thấy rõ sự khác biệt giữa hai hình thức 
nhóm và trang có liên quan đến buôn bán rùa. Trong 
khi số lượng trang được thành lập để phục mục đích 
buôn bán rùa chiếm tỉ lệ lớn (97%), các nhóm chủ yếu 
được thành lập để phục vụ mục đích kết nối cộng đồng, 
dẫn đắt và khuyến khích thú chơi, nuôi rùa (78%).
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Địa điểm phân bố
Trang: Theo thống kê, có 59/96 

(tương đương 61%) trang Facebook/cửa 
hàng trực tuyến bán rùa xác định được 
địa điểm đăng ký theo tỉnh thành (Bảng 
1). Trong đó, Hà Nội và TP. HCM là hai địa 
phương có số lượng các cửa hàng trực 
tuyến buôn bán rùa nhiều nhất với 19 
trang ở Hà Nội và 17 trang ở TP. HCM. 
Các tỉnh còn lại có các trang với số lượng 
ít, từ 1-3 trang. Điều này phù hợp với 
thực tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh là các trung tâm về giao thương, 
tập trung đông dân cư, xu hướng tiếp 
cận thương mại điện tử và mua hàng 
trực tuyến phát triển mạnh. Ngoài trực 
tiếp phục vụ thú nuôi rùa cho các cư 
dân tại chỗ, Hà Nội và TP. HCM còn là nơi 
trung chuyển rùa tới các tỉnh, thành phố 
lân cận.

STT Tỉnh thành Số lượng 
trang

STT Tỉnh thành Số lượng 
trang

1
Không có 
thông tin

37 12 Hải Phòng 1

2 Hà Nội 19 13 Khánh Hòa 1

3 TP. HCM 17 14 Kiên Giang 1

4 An Giang 3 15 Lạng Sơn 1

5 Bến Tre 2 16 Quảng Bình 1

6 Đà Nẵng 2 17 Quảng Ngãi 1

7 Bắc Ninh 1 18 Thái Bình 1

8 Biên Hòa 1 19 Trà Vinh 1

9 Bình Định 1 20 Tuyên Quang 1

10 Cà Mau 1 21 Vĩnh Long 1

11 Cần Thơ 1 22 Vũng Tàu 1

TỔNG 96

STT Tỉnh thành Số 
lượng

STT Tỉnh thành Số lượng

1 Toàn quốc 115 23 Kiên Giang 1

2 TP. HCM 14 24 Tây Ninh 1

3 Miền Nam 6 25 Vĩnh Phúc 1

4 Hà Nội 6 26 Gia Lai 1

5 Thừa Thiên Huế 4 27 Bình Dương 1

6 Đà Nẵng 4 28 Cao Bằng 1

7 Thanh Hóa 3 29 Đắk Lắk 1

8
Bà Rịa - Vũng 
Tàu

3 30 Quảng Ninh 1

9 Đồng Tháp 2 31 Quy Nhơn 1

10 Bến Tre 2 32 Miền Trung 1

11 Thái Nguyên 2 33 Thái Bình 1

12 Hải Dương 2 34 Nghệ An 1

13 Đồng Nai 2 35 Cà Mau 1

14 Cần Thơ 2 36 Nghệ An - Hà Tĩnh 1

15 Miền Bắc 2 37 Hà Nam 1

16 Yên Bái 2 38 Nghệ Tĩnh 1

17 Lạng Sơn 2 39 Vĩnh Lộc 1

18 Quảng Trị 1 40 Nha Trang 1

19 Bạc Liêu 1 41 Ninh Bình 1

20 Bình Thuận 1 42 An Giang 1

21 Hải Phòng 1 43 Long An 1

22 Quảng Bình 2

Tổng 200

Bảng 1: Địa điểm đăng ký của các trang theo tỉnh/thành

Bảng 2: Địa điểm đăng ký các nhóm theo tỉnh thành

Nhóm: Đặc điểm của các nhóm 
khác với các trang, trang thường có địa 
chỉ cụ thể, trong khi các nhóm quy tụ 
nhiều thành viên từ các vùng miền khác 
nhau. Tuy nhiên, dựa theo phần giới 
thiệu của nhóm và các thông tin chia sẻ 
trong nhóm, nhóm nghiên cứu xác định: 
115 nhóm có thành viên và phạm vi hoạt 
động trên toàn quốc, 6 nhóm hoạt động 
chủ yếu ở các tỉnh miền Nam, 1 nhóm 
quy tụ các thành viên ở miền Trung và 
các nhóm còn lại hoạt động ở 40 tỉnh 
thành trên khắp cả nước. Thành phố Hồ 
Chí Minh là thành phố có nhiều nhóm về 
thú chơi rùa và hoạt động buôn bán rùa 
nhất với 14 nhóm, tiếp đến là Hà Nội với 
6 nhóm, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng mỗi 
tỉnh thành 3 nhóm. Các tỉnh thành khác 
từ 1- 2 nhóm. (Bảng 2)
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Mức độ công khai thông tin, sự kết nối của các trang, 
nhóm với các kênh mạng xã hội khác

Nghiên cứu thống kê được chỉ có 22 trong tổng số 96 trang có thông tin rõ ràng về địa chỉ cụ 
thể của cửa hàng, 64/96 trang có thông tin về số điện thoại, 36/96 trang có thông tin về địa chỉ hòm 
thư điện tử (email). Thông thường các cửa hàng kết nối với người mua thông qua các bình luận 
(comment) trong bài viết, trả lời các tin nhắn (inbox), tuy nhiên số điện thoại cũng là một thông 
tin cần thiết cho các giao dịch buôn bán, đặc biệt với sự kết nối dễ dàng qua mạng xã hội Zalo. Các 
chủ cửa hàng thường công khai số điện thoại trong bài đăng và khuyến khích người mua kết bạn, 
giao dịch qua Zalo. (Hình 4)

Zalo được yêu thích trong 
các giao dịch hơn vì sự tiện dụng 
của phần mềm và tính chân 
thật, chính danh của tài khoản 
(mỗi số điện thoại chỉ có thể tạo 
một tài khoản Zalo). Chỉ cần có 
số điện thoại là có thể mời kết 
bạn, ở zalo còn có chế độ cài 
đặt tự động để những người 
lưu số điện thoại của nhau mặc 
định sẽ trở thành bạn trên Zalo. 
Chức năng nhóm của Zalo cũng 
rất hữu ích trong việc kết nối 
và tương tác, để tham gia các 
nhóm kín Zalo, người dùng chỉ 
cần ấn vào link hoặc quét mã 
vạch để xin tham gia hoặc nhận 
được lời mời tham gia của thành 
viên khác trong nhóm. (Hình 5)
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Hình 4: Sự công khai thông tin và kết nối của các trang Facebook với các kênh khác

Hình 5: Một số tài khoản Zalo và mã QR tham gia nhóm buôn bán rùa

Email Facebook cá nhân Youtube Kênh khác
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Hình 6: Nhóm HỘI YÊU RÙA CẢNH VIỆT NAM có hơn 72.000 thành viên là nhóm của Shop 
VietTurtle.

Hình 7: Quy định và câu hỏi yêu cầu trước khi tham gia nhóm

Các chủ trang thường lập nhiều trang khác nhau, để khi một trang này bị khóa thì vẫn có thể 
hoạt động trên các trang khác và tương tác được nhiều khách hàng hơn. Ví dụ: shop Rùa cảnh Quân 
Hằng có tới 7 kênh kết nối với khách hàng dưới nhiều hình thức khác nhau: tài khoản Facebook cá 
nhân, trang và nhóm Facebook. Ngoài ra, nhiều trang và nhóm Facebook có mối liên hệ mật thiết 
với nhau. Quản trị của trang cũng đồng thời là quản trị của các nhóm nhằm củng cố cộng đồng 
nuôi rùa, tổ chức các diễn đàn chia sẻ chung, phát triển đội ngũ cộng tác viên buôn bán rùa. Ví dụ: 
HỘI YÊU RÙA CẢNH VIỆT NAM có hơn 72.000 thành viên là nhóm được lập và điều hành bởi trang 
Shop VietTurtle; nhóm Đảo Rùa cạn – Tortoise Vietnam được lập và điều hành bởi trang POP PET 
SHOP. (Hình 6).

Quản trị viên các trang Facebook cũng tận dụng kết nối trang với các kênh mạng xã hội khác 
như kênh YouTube, TikTok và Instagram để gia tăng sự tương tác tới trang, tiếp cận được nhiều 
khách hàng tiềm năng hơn. Chỉ cần tra cứu từ khóa “rùa cảnh” trên TikTok đã có rất nhiều tài khoản 
và video quảng cáo mời mua rùa. Trong đó, nhiều tài khoản TikTok đã có sẵn các tài khoản Facebook 
và/hoặc YouTube như: Thế giới Rùa cảnh, Xpet shop, Shop rùa cảnh miền Nam…

Khác với trang, vốn công khai cho tất cả khách hàng tiềm năng theo dõi, nhóm có hai chế 
độ nhóm là Công khai và Riêng tư. Trong số 200 nhóm được nghiên cứu, có 155 nhóm công khai 
(tương đương 77%) và 45 nhóm riêng tư (tương đương 23%). Các nhóm riêng tư thường hoạt động 
chuyên biệt về một chủ đề – một loài rùa, có những quy định riêng, chặt chẽ và chọn lọc thành viên 
tham gia hơn. Để tham gia các nhóm riêng tư này, thành viên thường sẽ phải vượt qua một số câu 
hỏi của quản trị viên và tuân thủ các quy tắc nhóm. (Hình 7)
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Quản trị viên các trang và nhóm
Trang: Chức năng của trang đều ẩn thông tin về quản trị viên, tuy nhiên dựa theo các thông 

tin, bài viết liên quan, có 37 trang (28%) có thông tin về giới tính của quản trị trang/chủ shop; 59 
trang (62%) không rõ giới tính và thông tin của quản trị viên. Trong đó, các trang có quản trị viên 
là nam (27 trang) cao hơn gần 4 lần so với các trang do nữ quản trị (7 trang); có 3 trang có hai quản 
trị viên là nam và nữ (Hình 8)

62%

28%

7%
3%

Không có thông tin

Nam

N

C  hai

Hình 8: Giới tính quản trị viên của các trang Facebook

Hình 9: Giới tính quản trị viên của các nhóm Facebook

Bảng 3: Số lượng quản trị viên các nhóm 
Facebook

Số lượng quản trị viên Số nhóm 

Trên 10 quản trị viên 5

Từ 6 đến 10 quản trị viên 38

Từ 2 đến 5 quản trị viên 85

1 quản trị viên 62

Không có thông tin 10

Nhóm: Trong 200 nhóm nghiên cứu, có 
10 nhóm không có thông tin về quản trị viên, 62 
nhóm chỉ có 1 quản trị viên duy nhất, 85 nhóm 
có từ 2 đến 5 quản trị viên, 38 nhóm có từ 6 đến 
10 quản trị viên, và 5 nhóm có trên 10 quản trị 
viên, nhóm cao nhất có 14 quản trị viên. Tổng số 
quản trị viên của 190 nhóm có thông tin là 583 tài 
khoản. (Bảng 3)

Về giới tính quản trị viên, có 135 nhóm có quản trị viên là nam, 45 nhóm có quản trị viên là cả 
nam và nữ và chỉ 8 nhóm quản trị viên là nữ (Hình 9).

Số liệu thống kê cho thấy cả nhóm và trang Facebook đều có quản trị viên là nam cao hơn rất 
nhiều so với nữ. 

67%

23%

6%
4%

Nam

C  nam và n

Không có thông tin

N
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Hình 10: Thống kê lượng người theo dõi các trang Facebook

Hình 11: Shop Rùa Hà Nội là trang Facebook được khảo sát có số lượng người theo dõi cao nhất

Sự tham gia của cộng đồng 

Lượng theo dõi các trang

Tổng số lượt theo dõi tất cả các trang là 198.275. Số lượng người theo dõi các trang về rùa và 
các hoạt động buôn bán rùa từng trang thấp nhất là 30 người và cao nhất là gần 16.000 người, con 
số trung bình là khoảng hơn 2.000 người theo dõi mỗi trang. Trong đó có 25 trang có ít hơn 500 
người theo dõi, 27 trang có từ 500 tới 1.000 người theo dõi, 14 trang có từ 1.000 tới 2.000 người 
theo dõi, 19 trang có từ 2.000 đến 5.000 người theo dõi, 10 trang có từ 5.000 đến 10.000 người theo 
dõi. Trang Shop Rùa Hà Nội, chuyên bán rùa thành lập từ năm 2013, hiện có số lượt theo dõi cao 
nhất với 15.986 lượt (Số liệu thống kê vào tháng 1 năm 2022) (Hình 10).

Các trang có số lượng theo dõi lớn cũng chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hà Nội 
có 12 trang và TP.HCM có 11 trang có số lượng người theo dõi từ 1000 người trở lên. Shop Rùa Hà 
Nội là trang Facebook được khảo sát có số lượng người theo dõi cao nhất với hơn 16.000 người. 
(Hình 11)
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Số lượng thành viên các nhóm

Tổng lượng thành viên của 200 nhóm Facebook được khảo sát là 337.047 thành viên. Trong đó, 
có 99 nhóm (tương đương 49,5%) có số lượng dưới 500 thành viên. 41 nhóm có từ 500 đến 1.000 
thành viên, 23 nhóm có từ 1.000 đến 2.000 và 22 nhóm có số thành viên 2.000 đến 5.000 thành 
viên, 10 nhóm có từ 5.000 đến 10.000 thành viên và 5 nhóm có từ 10.000 thành viên trở lên. (Số liệu 
thống kê vào tháng 1 năm 2022). (Hình 12)
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Hình 12: Thống kê số lượng nhóm Facebook theo số lượng thành viên

Hình 13: Tần suất đăng bài của các trang Facebook theo mục đích

Aquapet – Cộng đồng Bò Sát Việt Nam là nhóm có số lượng thành viên đông nhất với số lượng 
thành viên vào thời điểm thống kê là 22.428 thành viên (tháng 1/2022). Đây là cộng đồng những 
người yêu thích bò sát lớn nhất Việt Nam, thành lập đã được 10 năm, là nơi nhóm tụ họp, xuất thân 
của nhiều quản trị viên của các trang, nhóm Facebook và kênh YouTube về rùa. 

Tần suất đăng bài
Trang: Trong tổng số các trang thống kê, có 6 trang đăng bài hàng ngày, 18 trang đăng bài 

hàng tuần (3-4 bài/tuần), 15 trang đăng bài theo tháng (2-3 bài/tháng) và 57 trang có tần suất thấp 
(trung bình ít hơn 1 bài/tháng). Các trang đăng bài với mục đích bán rùa kèm phụ kiện và chia sẻ 
kinh nghiệm thường có tần suất đăng bài dày hơn và có độ tương tác cao hơn. (Hình 13)
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Nhóm: Trong số 200 nhóm nghiên cứu, có 104 nhóm (tương đương 52%) cập nhật nhiều hơn 
30 bài/tháng, nghĩa là ngày nào nhóm cũng có bài đăng mới. Thậm chí có nhóm có 5-6 bài đăng 
mới/ngày. Chỉ có 2 nhóm tương đương 1% là ít cập nhật (khoảng 2-3 tháng mới cập nhật 1 lần). Có 
62 nhóm (31%) tháng nào cũng cập nhật bài viết và 32 nhóm (16%) cập nhật ít hơn 1 bài 1 tháng. 
(Hình 14).
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Hình 14: Tần suất đăng bài trên các nhóm Facebook theo mục đích

Ngoài việc đăng tải bài viết thường xuyên, chia sẻ trên các nhóm, diễn đàn để gia tăng số lượng 
người theo dõi trang, từ đó tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, các trang còn có thể gia tăng tương 
tác bằng cách chạy quảng cáo. Nghiên cứu nhận thấy Facebook không hạn chế quảng cáo với các 
trang rao bán rùa. Có rất nhiều trang đã sử dụng công cụ quảng cáo để gia tăng tương tác và tiếp cận 
được nhiều khách hàng tiềm năng hơn cho trang. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, do nhóm 
tra cứu các từ khóa và bài viết liên quan đến rùa, nên trên “tường” tài khoản Facebook sử dụng cho 
nghiên cứu, thường xuyên xuất hiện các quảng cáo rao bán rùa của các cửa hàng (Hình 15).

Hình 15: Dòng chữ “Được tài trợ” ở dưới tên của trang thể hiện bài đăng có sử dụng công cụ quảng cáo.
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Giá cả, hình thức vận chuyển và đặt hàng
Phần lớn các bài viết rao bán rùa trên các trang và nhóm Facebook đều không công khai về giá 

cả. Tuy nhiên, theo quan sát, số lượng các bài viết có thông tin về giá trong các nhóm nhiều hơn 
trên các trang, cụ thể chỉ 39/96 trang (khoảng 40%) có thông tin về giá và 139/200 nhóm (khoảng 
gần 70%) có thông tin về giá cả. Nguyên nhân có thể là do các trang mang tính công khai cho tất 
cả khách hàng và người dùng, trong khi các nhóm là cộng đồng những người quan tâm trực tiếp 
và cụ thể. 

Giá các loài rùa được rao bán thường từ 40.000 đến 3-5 triệu/cá thể, loài 
đắt nhất mà khảo sát ghi nhận được là một cá thể rùa Kim Cương trưởng 
thành với giá 6,5 triệu. Giá rùa phụ thuộc vào loài, kích cỡ, độ tuổi của rùa 

(Hình 16). Các loài ngoại lai 
phổ biến dễ sống như rùa 
tai đỏ, rùa common, rùa đá 
pond Trung Quốc cỡ nhỏ 
sẽ có giá rẻ nhất, các loài 
rùa quý hiếm của Việt Nam 
hoặc ngoại lai thuần chủng 
sẽ có giá cao hơn. Những 
cá thể rùa nuôi lâu năm, 
đột biến, bạch tạng cũng 
được xếp vào những loài có 
giá cao. (Xem thêm giá rùa 
tại Phụ lục B3)

Hình 16: Bảng giá bán rùa của 
một số cửa hàng

Phương thức đặt hàng, vận chuyển rất ít được đề cập công khai trong các bài đăng trên trang 
và trong nhóm, người bán thường khuyến khích khách hàng inbox/kết bạn zalo để trao đổi thông 
tin và giao dịch. Một số cửa hàng có cả kênh đặt hàng và thanh toán qua website hoặc các kênh 
bán hàng trên các trang thương mại điện tử như Shopee/Lazada. (Hình 17) 

Phương thức vận chuyển được lựa chọn có thể là trực tiếp nội thành, nội tỉnh hoặc qua các nhà 
xe ở các tuyến đường chính hoặc ship cod toàn quốc (giao hàng thu tiền). Theo đó, rùa sẽ được 
đóng vào các hộp và vận chuyển như hàng hóa thông thường, có thể lưu ý thêm là hàng nhạy cảm, 
dễ vỡ.

Hình 17: Website của hai cửa hàng bán rùa. Thông tin website được đăng trên Facebook của cửa hàng.

Các trang thường có cách thức quảng cáo và phương thức giao dịch nhất quán hơn nhóm 
facebook. Một số trang có hướng dẫn và quy trình riêng cho việc mua hàng.
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Cơ chế kiểm soát nội dung của Facebook và cách thức 
“lách luật” của người dùng

Facebook và YouTube đều có những chính sách nội dung riêng nhằm ngăn chặn các nội dung 
hành hạ động vật và buôn bán động vật trái phép. Tuy nhiên, những người buôn bán rùa vẫn có 
nhiều cách thức khác nhau để tránh thuật toán của Facebook. 

Điều khoản về loại hàng hóa không được bán trên Facebook có quy định: Không cho phép buôn 
bán động vật trên Marketplace hoặc các nhóm mua bán. Quy định này bao gồm các bài viết về việc 
nhận nuôi động vật. 

Hình 18: Quy định về Loại hàng hóa không được phép bán trên Facebook

Hình 19: Dấu hiệu “lách 
luật” trong cách thức 

đăng bài các trang 
Facebook theo mục đích

Tuy nhiên, các quản trị viên có nhiều cách khác nhau để tránh các thuật toán của Facebook, 
tăng sự tương tác và tránh bị rà soát gỡ bài (Hình 18). Các trang Facebook thường đăng bài viết 
dưới nhiều hình thức khác nhau: ảnh, video, story, phát trực tiếp hoặc chỉ một phần text đơn giản. 
Trong 96 trang Facebook nghiên cứu có 25 trang có sự “lách luật” trong cách thức đăng bài. (Hình 
19).
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Các cách che giấu, lách kiểm duyệt thường thấy là: 
 Chèn luôn các thông tin về giá và thông tin vào ảnh (rất ít chữ trong bài đăng)

 Viết lái từ: “rùa” thành “dùa”, “bán” thành “gả”, “xả”, “sẵn”, “chăm sóc”, “bảo tồn”, “tặng”, “cần bay”, 
“tìm chủ mới” để tránh sử dụng các từ khóa có thể bị lọc. 

 Dùng các biểu tượng icon có sẵn: hình con rùa – tượng trưng cho hàng hóa, hình bông lúa hoặc 
đô la - tượng trưng cho giá, hình máy bay – cần bán)…

 Các trang ít đăng ảnh, giá trực tiếp mà thường khuyến khích khách inbox 

 Đăng các thông tin về ảnh/link/giá cả… dưới phần bình luận của bài viết. 

Hình 20: Bài đăng bán rùa có sự che giấu trên các nhóm và trang Facebook

Đối với các nhóm, có hai hình thức: Riêng tư và Công khai. Đối với nhóm riêng tư, quy trình phê 
duyệt thành viên được thực hiện chặt chẽ. Những người tham gia các nhóm này thường sẽ phải 
vượt qua một loạt câu hỏi của quản trị viên. Các thành viên nhóm còn phải tuân thủ các quy tắc, 
tránh các từ khóa theo quy định khi đăng bài, những bài viết vi phạm sẽ không được duyệt hoặc bị 
quản trị viên xóa bài để tránh các công cụ lọc, rà soát của Facebook với nhóm. 

Tuy nhiên, trong 200 nhóm Faebook nghiên cứu, chỉ có 58 nhóm có nội quy/giới thiệu đề cập 
đến việc được phép hay không được phép mua bán rùa trong nhóm. Trong 58 nhóm này có 12 
nhóm quy định cấm hoàn toàn mua bán nhưng thực tế nhiều nhóm vẫn diễn ra hoạt động mua 
bán chẳng hạn như các nhóm Thế giới rùa, Rùa miền Trung, Cộng đồng rùa nước Việt Nam, Rua 
Rùa Rúa, và Hội Rùa Hoàng Gia Việt Nam, Tất tần tật về rùa cảnh, Aquapet - Cộng đồng Bò Sát Việt 
Nam…, chỉ có 1 nhóm (Nhóm Lưỡng cư và Bò sát Việt Nam) hoàn toàn không có các bài đăng với 
nội dung mua bán; 3 nhóm cấm mua bán chỉ đối với các loài Sách Đỏ (Hội bò sát cảnh, thú cưng 
Tân An, Sân chơi rùa nước, Cộng đồng bò sát Nghệ An – Hà Tĩnh) nhưng thực tế hoạt động buôn 
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Hình 21: Quy định cấm nhưng thực tế vẫn buôn bán 

Hình 22 : Cho phép buôn bán nhưng tránh từ cấm

Hình 23: Cho phép “giao lưu” cả các loài rùa bản địa được ưu tiên bảo vệ

bán này vẫn diễn ra (Hình 24); 27 nhóm quy định tránh các từ cấm nhưng (ngầm) cho phép mua 
bán như Hội Bò Sát và rùa, Rùa cạn và nước, Rùa Nước Saigon... và 16 nhóm cho phép mua bán và 
đặc biệt có 1 nhóm cho phép “giao lưu” cả những loài được ưu tiên bảo vệ (Clb sóc cảnh, rùa cảnh 
ba miền). 

Tóm lại, bất chấp việc có quy định cấm một phần hay toàn bộ việc buôn bán rùa trong nhóm, 
trên thực tế, hoạt động giao dịch mua bán rùa vẫn được diễn ra ở hầu hết các nhóm. Thậm chí, mặc 
dù quy định vẫn cấm buôn bán nhưng quản trị viên vẫn khuyến cáo hình thức “lách luật” ngay tại 
phần giới thiệu về nhóm. Ví dụ, nhóm Aquapet - Cộng đồng Bò Sát Việt Nam quy định: “Tuyệt đối 
không post bài + CMT liên quan mua, bán dưới bất kì hình thức nào!!! Anh em chỉ show hình pet lên 
group thôi. Ai quan tâm thì tự inbox trao đổi kín với nhau!”. Đặc biệt, các nhóm không có quy định các 
loài được buôn bán phải có giấy phép, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 
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Hình 24: Rùa mũi lợn được xếp hạng Nguy cấp (EN) và Rùa sao đêm được xếp hạng Sắp nguy cấp (VU) 
theo Danh lục Đỏ IUCN bị rao bán trên nhóm “Sân chơi rùa nước”.

Hình 25: Các quy tắc tham gia và từ “cấm” sử dụng 
trong các bài đăng trên nhóm
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BUÔN BÁN RÙA BẢN ĐỊA TRÊN CÁC TRANG VÀ NHÓM 
FACEBOOK TIÊU BIỂU 

1.2.

Như đã đề cập ở phần phương pháp nghiên cứu, chúng tôi đã lựa chọn 20 nhóm và 1 trang có hoạt động 
buôn bán rùa sôi động để khảo sát sâu hơn việc buôn bán các loài rùa bản địa của Việt Nam (Danh sách trang 
và nhóm được lựa chọn xem tại Phụ lục A3). Đây là các nhóm và trang có lượt tương tác cao, đa dạng các loài 
được trao đổi, buôn bán, ngoài rùa còn có giao dịch các loài bò sát khác. Tất cả các nhóm đều là nhóm kín và 
người tham gia phải trả lời một số câu hỏi có mục đích lọc thành viên do quản trị viên của trang đặt ra trước khi 
được duyệt trở thành thành viên của nhóm. 

Số lượng bài đăng 
Theo dõi 20 nhóm và một trang thương mại rùa trên mạng xã hội Facebook trong thời gian liên tục một năm 

(từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021), nhóm nghiên cứu ghi nhận có 562 bài đăng liên quan đến các loài rùa 
cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam. Trong đó có hai nhóm và một cửa hàng bị khóa không rõ lí do. Số lượng các 
bài viết được ghi nhận trên nhóm khác nhau được thể hiện trong biểu đồ Hình 26 (Danh sách các tên nhóm đã 
được mã hóa, vui lòng tra cứu tại Phụ lục A3).
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Hình 26: Số bài viết trong thời gian năm 2021 của các nhóm Facebook tiêu biểu

Có 9 nhóm có ít hơn 10 bài đăng trong năm 2021; 10 nhóm và trang có từ 10 đến ít hơn 50 bài đăng trong 
năm 2021. Chỉ 2 nhóm có số lượng bài đăng liên quan đến các loài rùa cạn và rùa nước ngọt nhiều vượt trội so 
với các nhóm còn lại gồm Rùa Cảnh Thanh Hoá (147 bài đăng) và Hội Rùa 3g (148 bài đăng). Hai trang này cho 
phép các thành viên được buôn bán với điều kiện nội dung bài đăng không được chứa các từ “cấm” do quy định 
của Quản trị viên đặt ra nhằm tránh sự kiểm soát của Facebook. Ngoài ra các hoạt động thương mại đối với các 
loài bản địa cũng không cho thấy bị kiểm soát, là điều kiện để các đối tượng mua bán sử dụng cho quảng cáo, 
mua bán. Trong 562 bài đăng được ghi nhận có 203 bài đăng là những bài có nội dung lặp lại từ 359 bài đăng 
khác.
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Thời gian hoạt động 
Số lượt đăng bài mỗi tháng có xu hướng tăng theo thời gian từ đầu năm đến cuối năm 2021 

trên tổng 21 nhóm và trang. Các tháng có số bài đăng nhiều nổi bật gồm tháng 7 và tháng 12 với 
tổng số lượt đăng tương ứng 92 lượt và 106 lượt. Từ tháng 1 đến tháng 7 số lượt đăng có xu hướng 
tăng mạnh từ 10 lượt đến 92 lượt, mặc dù có giảm ở tháng 4 (27 lượt) nhưng sau đó tiếp tục xu 
hướng tăng trở lại. Số bài đăng giảm mạnh ở tháng 8 so với tháng 7 chỉ còn 26 lượt. Ở các tháng 
tiếp theo số bài đăng có xu hướng chung tăng và đạt giá trị cao nhất ở tháng cuối năm 2021 (Hình 
27).

Từ tháng 1 đến tháng 7 số bài đăng liên tục tăng, trong đó tháng 7 có số bài tăng đột biến. 
Thời điểm này trùng với thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg về giãn cách xã hội ở TP HCM và 19 
tỉnh phía Nam. Các hoạt động bán hàng trực tiếp bị ngưng hoạt động, đồng thời phương thức 
bán hàng trực tuyến được đẩy mạnh do việc giãn cách xã hội trên diện rộng. Đây có thể là nguyên 
nhân dẫn đến số lượt bài đăng gia tăng đột biến trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên số lượt 
bài đăng đã giảm mạnh từ 92 lượt ở tháng 7 xuống còn 26 lượt ở tháng 8. Hoạt động thương mại 
trực tuyến sau đó tăng dần và đạt số lượt đăng cao nhất ở tháng 12 với 106 lượt. Mặc dù các hoạt 
động quảng cáo trực tuyến được đẩy mạnh trong giai đoạn giãn cách xã hội nhưng hoạt động vận 
chuyển hàng hóa bị hạn chế đã tác động ngược làm giảm các hoạt động quảng cáo trực tuyến. 
Hoạt động vận chuyển dần được khôi phục trở lại và vào cuối năm 2021, thúc đẩy hoạt động 
thương mại trực tuyến diễn ra bình thường trở lại.
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Hình 27: Số lượt đăng bài mỗi tháng

Địa điểm phân bố 
Trong 562 bài đăng bán rùa được ghi nhận có 372 bài có thông tin về địa điểm đang nuôi nhốt 

hoặc địa điểm có thể giao dịch ở phạm vi tỉnh. Đặc biệt có một tài khoản được xác định cư trú ở 
Trung Quốc và tham gia nhóm mua bán trên mạng xã hội ở Việt Nam. Tại Việt Nam, có 37 tỉnh thành 
được ghi nhận là địa điểm bán rùa được rao, chiếm ½ số tỉnh thành trong cả nước. Dữ liệu về địa 
điểm phân bố của các bài đăng được liệt kê trong Bảng 4.
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STT Khu vực Số bài 
đăng

STT Khu vực Số bài 
đăng

STT Khu vực Số bài 
đăng

1 Bình Phước 1 14 Đồng Nai 2 27 Tây Ninh 7

2 Đắk Lắk 1 15 Nghệ An 2 28 An Giang 8

3 Đồng Tháp 1 16 Bạc Liêu 3 29 Kiên Giang 8

4 Hải Dương 1 17 Đắk Nông 3 30 Vĩnh Long 8

5 Huế 2 18 Bến Tre 4 31 Hà Nam 10

6 Hưng Yên 1 19 Cần Thơ 4 32 Đà Nẵng 11

7 Kon Tum 1 20 Long An 4 33 Đồng Tháp 15

8 Lâm Đồng 1 21 Phú Yên 4 34 Hà Nội 26

9 Ninh Bình 1 22 Tiền Giang 4 35 Thanh Hóa 28

10 Tây Ninh 1 23 Khánh Hòa 5 36 TP HCM 181

11 Trà Vinh 1 24 Bắc Ninh 6 37 Không rõ khu vực 190

12 Vinh 1 25 Bình Định 6 38 Trung Quốc 2

13 Cà Mau 2 26 Bà Rịa – Vũng Tàu 6

Khu vực TP HCM có số bài đăng được ghi nhận địa điểm thực tế nuôi nhốt/giao dịch nhiều nhất 
với 181 bài đăng (chiếm 32%). Các tỉnh thành khác cũng được ghi nhận nhiều đáng kể gồm Thanh 
Hóa (28 bài đăng - 5%), Hà Nội (26 bài đăng - 4%), Đồng Tháp (15 bài đăng - 3%), và Đà Nẵng (11 
bài đăng - 2%) Các tỉnh thành còn lại ngoài Hà Nam (10 bài đăng) thì đều được ghi nhận ít hơn, 
dưới 10 bài đăng. 

Địa điểm giao dịch trực tiếp này là thực tế, chưa tìm thấy lí do nào để người đăng bán làm giả 
thông tin địa điểm giao dịch trực tiếp. Do đó, các bài đăng buôn bán trực tuyến cũng phản ánh 
thực tế về quy mô nuôi nhốt, lưu trữ tại các địa phương đã được ghi nhận.

Hình 28: Tỉ lệ hoạt động thương mại các loài rùa bản địa trên các nhóm 
Facebook

Bảng 4: Các tỉnh/thành phố được ghi nhận trong các bài đăng của 21 trang, nhóm Facebook nghiên cứu.

Có 209 tài khoản đăng tin liên quan đến các loài 
rùa cạn và rùa nước ngọt ở Việt Nam. Trong đó, 157 tài 
khoản tham gia hoạt động thương mại, chiếm 75,12%. 
Cụ thể, có 57,42% số tài khoản đăng bán và 16,75% 
số tài khoản đăng mua, trong đó chỉ có 0,96% số tài 
khoản cả đăng bán và mua. Số liệu phản ánh phần lớn 
các tài khoản chủ yếu tham gia các nhóm, trang với 
mục đích thương mại (Bảng 5).

Hoạt động mua bán
Tính chất thương mại trong từng bài đăng được 

xem xét dựa trên mục đích đăng tin của các tài khoản 
và nội dung của các bình luận bên dưới các bài đăng. 
Trong 562 bài đăng liên quan đến các loài rùa bản địa, 
có 40 bài đăng mua (chiếm 7,12%), 452 bài đăng bán 
(chiếm 80,43%) và còn lại 70 bài đăng không thuộc 
mục đích thương mại (chiếm 12,46%). Số liệu khảo sát 
được thống kê trong Hình 28.

Hoạt động
Số lượng tài 

khoản
Tỉ lệ

Tham gia thương mại và không 
thuộc mục đích thương mại

157 75,12

Đăng bán 120 57,42

Tìm mua 35 16,75 

Cả mua và bán 2 0,96

Không thuộc mục đích thương mại 52 24,88

Tổng số 209

Bảng 5: Số lượng tài khoản tham gia thương mại rùa trên Facebook
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Số lượt đăng bài tham gia thương mại không đồng đều ở các tài khoản, được thể hiện trong sơ 
đồ Hình 29. Phần lớn các tài khoản có liên quan đến loài bản địa chỉ đăng 1 lượt với 65,2% và 2 lượt 
với 16,8% trong tổng số 21 nhóm, trang. Các tài khoản đăng từ 3 đến 10 lượt chỉ chiếm 14,21%. Số 
tài khoản đăng bài trên 10 lượt chỉ chiếm 4,41%, cá biệt có 5 tài khoản với số lượt đăng nhiều vượt 
trội gồm 21 lượt (2 tài khoản), 30 lượt (1 tài khoản), 36 lượt (1 tài khoản) và 67 lượt (1 tài khoản).

Hình 29: Tỉ lệ số lượt bài đăng của các tài khoản Facebook

Các loài bị mua bán
Có tất cả 17 loài bản địa bị buôn bán trên các trang, nhóm được theo dõi trên Facebook. Các 

loài ghi nhận được liệt kê trong Bảng 6. Có tổng cộng 671 lượt rao bán ở tất cả các loài. Các loài 
được rao bán phổ biến là rùa núi vàng (Indotestudo elongata - cao nhất với 304 lượt), rùa ba gờ 
(Malayemis subtrijuga - 89 lượt, rùa sa nhân (Cuora mouhotii - 86 lượt), rùa đất Pul-kin (Cyclemys 
pulchristriata - 57 lượt), rùa Trung Bộ (Mauremys sinensis - 47 lượt), rùa đất lớn (Heosemys grandis - 
26 lượt) và rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis - 22 lượt).

Bảng 6: Thành phần các loài rùa bản địa được ghi nhận trong 21 trang, nhóm Facebook nghiên cứu.

STT Tên tiếng Việt Tên khoa học
Số lượt được rao 

bán
Tổng số cá thể bị buôn 
bán (đã loại bỏ số lặp)

1 Rùa đầu to Platysternon megacephalum 2 10

2 Rùa hộp lưng đen Cuora amboinensis 22 33

3 Rùa hộp trán vàng miền Bắc Cuora galbinifrons 3 3

4 Rùa hộp trán vàng miền Trung Cuora bourreti 2 3

5 Rùa sa nhân Cuora mouhotii 86 145

6 Rùa hộp ba vạch Cuora cyclornata 3 2

7 Rùa đất Sê-pôn Cyclemys oldhamii 4 11

8 Rùa đất Pul-kin Cyclemys pulchristriata 57 63

9 Rùa đất Speng-lơ Geoemyda spengleri 3 16

10 Rùa đất lớn Heosemys grandis 26 42

11 Rùa răng Heosemys annandalii 11 23

12 Rùa ba gờ Malayemis subtrijuga 89 361
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Có tổng cộng 3.646 cá thể được quảng cáo ở tất cả các bài đăng được ghi nhận. Loại trừ số 
lượng cá thể trong các bài đăng lặp lại, số lượng rao bán thực tế là 1.811 cá thể. Tỉ lệ các cá thể trong 
các bài đăng không bao gồm các bài lặp lại được thể hiện trong Bảng 6. 

Chiếm tỉ lệ rao bán cao nhất là loài rùa núi vàng (Indotestudo elongata) với 54,11%. Loài rùa ba 
gờ (Malayemis subtrijuga) có tỉ lệ quảng cáo nhiều thứ 2 với 19,33% và nhiều thứ 3 thuộc về loài 
rùa sa nhân (Cuora mouhotii) với 8,01%, tiếp đến là rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) với 5,85%. Các 
loài này đều có chung các đặc điểm dễ nuôi nhốt, có thể sinh sản trong điều kiện nhân tạo, có vẻ 
bề ngoài được ưa thích (màu vàng) và thường được bắt gặp trong tự nhiên. 

Các loài có tỉ lệ được rao bán dưới 1% gồm rùa đất Speng-lơ (Geoemyda spengleri), rùa đất 
Sê-pôn (Cyclemys oldhamii), rùa đầu to (Platysternon megacephalum), rùa câm (Mauremys mutica), 
rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), 
rùa núi viền (Manouria impressa), rùa hộp ba vạch (Cuora cyclornata), và rùa Trung Bộ (Mauremys 
annamensis) (Hình 30). Qua quan sát tại các nội dung bình luận bên dưới các bài đăng liên quan và 
các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nuôi rùa đã ghi nhận có ba nguyên nhân chủ yếu khiến các loài 
kể trên ít được rao bán. Các nguyên nhân chủ yếu gồm: i/ được pháp luật bảo vệ ở mức độ cao như 
các loài rùa đầu to (Platysternon megacephalum), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), 
rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons),  rùa hộp ba vạch (Cuora cyclornata), và rùa Trung 
Bộ (Mauremys annamensis) là các loài thuộc nhóm IB trong Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị 
định 06/2019/NĐ-CP; ii/các loài này khó nuôi nhốt, thuần hóa như rùa đất Speng-lơ (Geoemyda 
spengleri); và iii/ không có vẻ ngoài bắt mắt, kì dị, như rùa đất Sê-pôn (Cyclemys oldhamii). Đối với 
các loài nguy cấp được pháp luật bảo vệ ở mức độ cao, người mua, bán thường cảnh báo nhau về 
khả năng bị xử lí vi phạm và thường đưa ra lời khuyên nên tái thả hoặc chuyển giao đến cơ quan 
bảo tồn. Do ý thức được hành vi vi phạm pháp luật, các cá nhân cũng rất cảnh giác về hoạt động 
giao dịch.

STT Tên tiếng Việt Tên khoa học
Số lượt được rao 

bán
Tổng số cá thể bị buôn 
bán (đã loại bỏ số lặp)

13 Rùa Trung Bộ Mauremys annamensis 1 1

14 Rùa câm Mauremys mutica 6 9

15 Rùa cổ sọc Mauremys sinensis 47 106

16 Rùa núi vàng Indotestudo elongata 304 980

17 Rùa núi viền Manouria impressa 5 3

Tổng 671 1811

54,11

19,93

8,01
5,85

3,48 2,32
1,82

1,27

0,88

0,61

0,55

0,5
0,17
0,17
0,17
0,11
0,06

3,22
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Hình 30: Tỉ lệ số lượng cá thể được rao bán của từng loài trong các nhóm Facebook được theo dõi.
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THÚ CHƠI RÙA VÀ HOẠT ĐỘNG 
BUÔN BÁN RÙA TRÊN YOUTUBE2

CÁC KÊNH YOUTUBE VỀ RÙA2.1.

Với các từ khóa tìm kiếm: “rùa”, “mua bán rùa”, “bán rùa”, “mua rùa”, “rùa cảnh”, “nuôi rùa”, “rùa kiểng” tra cứu 
trực tiếp trên thanh công cụ tìm kiếm YouTube và lựa chọn kết quả tìm kiếm theo kênh, chúng tôi thống kê được 
230 kênh YouTube liên quan đến thú chơi rùa cảnh và hoạt động buôn bán rùa còn hoạt động trong năm 2021. 

Thời gian thành lập

Hình 31: Số lượng kênh YouTube theo năm thành lập

Kết quả thống kê cho thấy, kênh YouTube thành lập lâu nhất là vào năm 2006 (1 kênh). Tốc độ ra đời các 
kênh mới cũng biến động tùy từng năm, tuy nhiên, kể từ năm 2015, số lượng các kênh YouTube mới ra đời có 
sự gia tăng đang kể. Trong đó, trong năm 2018, số lượng kênh mới ra đời đạt con số lớn nhất với 35 kênh. Năm 
2021, có 23 kênh YouTube về rùa mới ra đời. (Hình 31)

Trong 230 kênh YouTube về rùa, chỉ có 92 kênh còn duy trì cập nhật video mới trong năm 2021. Các kênh 
này là đối tượng trong các phân tích tiếp theo. 

Địa điểm phân bố
Theo thống kê, trong 92 kênh YouTube được khảo sát, có 53 kênh không rõ địa điểm hoạt động của chủ 

kênh, có 9 kênh có thông tin địa điểm ở TP. HCM và 6 kênh có địa chỉ ở Hà Nội, Bình Dương, Khánh Hòa và Long 
An mỗi tỉnh có hai kênh, còn lại 18 tỉnh khác, mỗi tỉnh có 1 kênh. (Bảng 7)

Như vậy, cũng giống như Facebook, TP. HCM và Hà Nội là các địa phương có số kênh YouTube về rùa nhiều 
nhất. 

Bảng 7: Địa điểm phân bố các kênh YouTube theo tỉnh thành

STT Vị trí Số lượng kênh STT Vị trí Số lượng kênh

1 Không có thông tin 53 13 Lâm Đồng 1

2 TP. HCM 9 14 Đồng Nai 1

3 Hà Nội 6 15 Nghệ An 1

4 Bình Dương 2 16 Đồng Nai - Bình Phước 1

5 Nha Trang 2 17 Quảng Bình 1

6 Long An 2 18 Gia Lai 1

7 Bắc Ninh 1 19 Tiền Giang 1

8 Kiên Giang 1 20 Bạc Liêu 1
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STT Vị trí Số lượng kênh STT Vị trí Số lượng kênh

9 Quảng Ninh 1 21 Vĩnh Long 1

10 Bình Thuận 1 22 Bà Rịa - Vũng Tàu 1

11 Bến Tre 1 23 Hậu Giang 1

12 Cần Thơ 1 24 Hải Phòng 1

Mục đích thành lập
Mục đích thành lập của các kênh YouTube được 

chia thành 3 nhóm, bao gồm (1) Mua bán rùa đơn 
thuần – chỉ đăng các video rao bán rùa, (2) Mua bán 
rùa kèm chia sẻ kinh nghiệm – có các video vừa chia 
sẻ kinh nghiệm kèm quảng cáo, rao bán rùa và (3) Chia 
sẻ kinh nghiệm hoặc đăng video liên quan đến rùa với 
mục đích giải trí, không đề cập đến mua bán. Kết quả 
là có 59 kênh (tương đương 64%) chỉ đăng các video 
chia sẻ kinh nghiệm và giải trí; 17 kênh (19%) kênh về 
mua bán rùa và chia sẻ kinh nghiệm và 16 kênh (17%) 
được thành lập với mục đích mua bán rùa thuần túy. 
Như vậy, khác với Facebook, các kênh YouTube chủ yếu 
phục vụ mục đích chia sẻ kinh nghiệm, khoe thú chơi 
rùa và giải trí nhiều hơn. (Hình 32) 

Hình 32: Mục đích của các kênh YouTube

Sự kết nối của kênh YouTube với 
các trang mạng xã hội khác

48/92 kênh YouTube có kết nối với các hình thức 
mạng xã hội khác, trong đó số lượng kênh YouTube kết 
nối với riêng Facebook là 26 kênh, với TikTok là 20 kênh 
và với Zalo là 16 kênh. Nhiều kênh có kết nối cùng lúc 
với nhiều trang mạng xã hội khác, trong đó 3 kênh kết 
nối cả Facebook, Zalo và TikTok. Như vậy, YouTube nằm 
trong một hệ sinh thái các mạng xã hội và có sự kết 
nối chặt chẽ, là một công cụ quảng bá cho các trang 
Facebook. (Bảng 8)

Bảng 8: Sự kết nối cả các kênh YouTube với các trang mạng xã hội

Hình thức kết nối Số kênh

Kênh khác (website, instagram…) 7

Kết nối Facebook 10

Kết nối Facebook + Tiktok 6

Kết nối Facebook + Zalo 7

Kết nối Facebook + Zalo + Tiktok 3

Kết nối Tiktok 9

Kết nối Zalo 5

Kết nối Zalo + Tiktok 1

Chủ sở hữu kênh
Người chủ sở hữu các kênh có thể là người mua, người nuôi, hoặc người bán rùa. Theo khảo 

sát, số lượng kênh người bán: 33 kênh (37%) ít hơn số lượng kênh người mua – nuôi là: 59 kênh 
(63%). Khác với Facebook, số lượng kênh YouTube người bán thấp hơn số kênh Youtube của người 
mua/nuôi. Điều này có thể lý giải là do tính khác biệt về tính chất của hai loại mạng xã hội: nền 
tảng Facebook cho phép trao đổi trực tiếp qua nhiều hình thức: bình luận (comments) hoặc nhắn 
tin (inbox) dễ dàng khi giao dịch trong khi YouTube thường là kênh xem thụ động, tuy có tính năng 
bình luận nhưng không tiện lợi để giao dịch mua bán. 

Về giới tính, 84 (91%) kênh YouTube về rùa do nam giới thiết lập, chỉ 1 kênh tương đương 1% 
kênh do nữ giới thành lập, còn lại 2 kênh có 2 chủ sở hữu cả nam và nữ (2%) và 5 kênh (6%) không 
rõ giới tính chủ sở hữu kênh. Như vậy, cũng giống như Facebook, chủ sở hữu các kênh YouTube về 
rùa chủ yếu là nam giới.

19%

17%
64%
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Về độ tuổi, dựa trên thông tin giới thiệu, chúng tôi thống kê được chủ sở hữu các kênh YouTube 
đa phần là thanh niên (những người trẻ khoảng dưới 35 tuổi) (57 kênh), 13 kênh là học sinh (THCS 
và THPT), 7 chủ kênh ở độ tuổi trung niên (khoảng từ 35 tuổi trở lên) và 15 kênh không xác định 
được độ tuổi của chủ sở hữu. Kết quả này cũng phù hợp với thực tế là đa số người sáng tạo nội 
dung video hiện tại ở độ tuổi thanh niên và thanh niên cũng là nhóm thích, đam mê chơi rùa và 
tham gia hoạt động thương mại rùa nhiều nhất. (Hình 33)

Hình 33: Độ tuổi của chủ sở hữu các kênh YouTube

Hình 34: Tỷ lệ các kênh theo hình thức nuôi rùa

Quy mô các kênh YouTube
Trong 92 kênh nghiên cứu có 4 kênh có trên 10.000 người đăng ký, trong đó kênh có số lượng 

đăng ký cao nhất là Wildvn TV - kênh được Nút bạc với 167.000 người đăng ký, gần 26,2 triệu lượt 
xem. Wildvn TV là kênh của một người chơi rùa và bò sát chuyên nghiệp, có dàn dựng công phu 
và có bật chế độ kiếm tiền qua YouTube, có nhận các đơn đặt hàng quảng cáo – quản trị viên của 
kênh không bán rùa nhưng là người chơi rùa cảnh lâu năm, có tiếng nói trong giới chơi rùa cảnh 
và có giới thiệu, quảng cáo cho một số cửa hàng bán rùa. Kênh có số người đăng ký cao thứ hai là 
Việt Nam rùa cảnh Family, cùng tên và quản trị viên với nhóm Facebook Việt Nam rùa cảnh Family, 
có hơn 7,6 triệu người xem – đây là kênh tư vấn và bán các loại rùa cảnh ngoại nhập và phụ kiện. 
Hai kênh khác là Phước 89 Vlog có 13.100 người đăng ký, hơn 2,5 triệu lượt xem và thanh oo2 có gần 
6.000 người đăng ký và hơn 2 triệu lượt xem. Hai kênh này có đăng các video về rùa và hoạt động 
mua, bán rùa và các nội dung khác, không tập trung hoàn toàn vào rùa. (Hình 35)

Trong 92 kênh nghiên cứu, có 72 
kênh (78%) là của người nuôi nhỏ lẻ 
theo hình thức thú cưng, thú cảnh, 20 
(22%) kênh nuôi theo hình thức trang 
trại – cửa hàng (nuôi nhiều, có trang trại 
nhân giống hoặc cửa hàng buôn bán) 
(Hình 34). Những trang trại, cửa hàng 
kinh doanh rùa cảnh thường có tần suất 
cập nhật video thường xuyên, nội dung 
trau truốt (chuyên nghiệp hoặc bán 
chuyên nghiệp) và số lượng loài được 
nhắc đến trên kênh nhiều hơn.
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Hình 35: Phân loại kênh YouTube theo số lượng người đăng ký
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Hình 36: Biểu đồ phân loại số lượng kênh YouTube theo số lượng người xem kênh

Có 7/92 kênh có trên 1 triệu lượt xem, trong đó bao gồm 4 kênh đã liệt kê ở trên và 3 kênh Rêu 
ẩm ướt 1260 người đăng ký, 1.025.528 lượt xem; TuVu TV có 6.230 người đăng ký và 1.545.721 lượt 
xem và Kênh Đỗ Văn Tuấn có 8.780 người đăng ký và 1.514.530 lượt xem. Trong đó Rêu ẩm ướt (đã bị 
khóa sau thời gian khảo sát tháng 1/2022) là kênh của người bán rùa, có cả trang, nhóm Facebook 
và kênh Tiktok liên kết. Kênh Đỗ Văn Tuấn là kênh chia sẻ thông tin cuộc sống nói chung, trong đó 
có video về rùa, TuVu TV chuyên đăng các video chia sẻ kinh nghiệm và thú chơi rùa, quảng cáo cho 
Shop Rùa Cảnh Miền Nam KN, chuyên bán rùa và các loại phụ kiện, thức ăn, cám cho rùa. (Hình 36)

Video về rùa trên các kênh
Tổng số video của 92 kênh YouTube về rùa còn cập nhật tới năm 2021 là 6.056 video, trong đó 

có 1.728 video (29%) về rùa, còn lại 4.326 (71%) là video về các nội dung khác, có thể là những 
nội dung giải trí, cuộc sống thường ngày hoặc video về các loài động vật khác. Có 41 kênh (44%) 
chuyên về rùa và 51 kênh (56%) về rùa và các loài khác. Những kênh chuyên đăng tải video về rùa 
thường là những kênh của người buôn bán rùa hoặc người nuôi chuyên nghiệp, bởi vì họ xây dựng 
kênh và tạo nội dung vì mục đích thương mại, hoặc bật chức năng kiếm tiền của YouTube nên các 
nội dung tập trung, không dàn trải. 

Dưới 1 triệu Trên 1 triệu

31



VIDEO VỀ RÙA TRÊN YOUTUBE NĂM 20212.2.

92 kênh YouTube còn xuất bản trong năm 2021 sở hữu 1.753 video về rùa, trong đó có 930 
(35%) video xuất bản trong năm 2021. Trong 932 video xuất bản năm 2021, có 733 video liên quan 
đến chia sẻ kinh nghiệm và giải trí, chỉ có 101 video thuần việc rao bán rùa và 97 video chia sẻ kinh 
nghiệm kèm mục đích rao bán rùa. Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích 930 video này. 

Thời gian xuất bản
Khảo sát cho thấy, số video về rùa đăng trong tháng 12 năm 2021 là cao nhất với khoảng hơn 

150 video, thấp nhất là tháng 2 năm 2021 với khoảng hơn 40 video. Giai đoạn từ tháng 5 tới hết 
tháng 8 là giai đoạn dịch Covid 19 ở Việt Nam diễn biến căng thẳng nhất, thời gian này các video 
được sản xuất đều nhưng cũng không có sự gia tăng đột biến. (Hình 37)

Thời điểm tháng 12 là thời điểm các hoạt động quảng cáo rùa sôi động nhất, cũng là thời điểm 
Việt Nam hết giãn cách xã hội được khoảng 2 tháng, các hoạt động xã hội dần trở lại bình thường. 
Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng đây là thời điểm gần thời gian thống kê nghiên cứu nhất 
nên nhiều video vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của YouTube chưa bị rà soát, gỡ bỏ. 

Hình 37: Số lượng video đăng trên YouTube về rùa theo tháng trong năm 2021

Bảng 9: Địa điểm phân bố các video theo tỉnh thành

Địa điểm phân bố
Có 419 video không có thông tin về địa điểm người nuôi/

mua/bán rùa trong nội dung video và các thông tin giới thiệu 
kèm theo. Trong số video xác nhật được địa điểm, TP.HCM là địa 
phương có hoạt động mua bán, nuôi rùa được mô tả nhiều nhất 
trong các video với 132 video, Hà Nội xếp thứ 2 với 77 video. Số 
lượng video còn lại phân bổ rải rác ở 13 tỉnh thành khác bên 
cạnh 127 video mô tả hoạt động ở miền Nam nhưng không xác 
định rõ tỉnh thành. (Bảng 9)

Địa điểm dựa theo thông tin trong 
video (tỉnh thành)

Số lượng

Không có thông tin 418

TP. Hồ Chí Minh 132

Miền Nam 127

Hà Nội 77

Nam Định 34

Hậu Giang 29

Long An 28

Kiên Giang 22

Bình Thuận 21

Bắc Ninh 14

Bình Phước 9

Bình Dương 6

Gia Lai 4

Bà Rịa - Vũng Tàu 3

Địa điểm dựa theo thông tin trong 
video (tỉnh thành)

Số lượng

Quảng Ninh 2

Lâm Đồng 2

Cần Thơ 2

Tổng số video 930
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Chân dung người đăng/xuất hiện trên video

Độ tuổi người đăng/người xuất hiện trong các video

Dựa theo giới thiệu, ngoại hình, độ tuổi người đăng/người xuất hiện được nhóm nghiên cứu 
phân thành hai nhóm: Học sinh là các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và Thanh 
niên – Trưởng thành khoảng từ 18 tuổi trở lên, thường nhóm này sẽ là sinh viên, người có công việc 
khác hoặc chuyên kinh doanh về rùa… 

Trong tổng 930 video, có 641 (69%) video không xác định được độ tuổi người liên quan đến 
hoạt động nuôi/mua/bán rùa trong các video, số còn lại có 198 video (21%) là học sinh và 91 video 
(10%) là thanh niên – người trưởng thành. Như vậy, số học sinh là nhóm đăng video về rùa nhiều 
hơn, thậm chí có những bạn học sinh cấp 2 cũng thích nuôi rùa và thường xuyên đăng các video 
về rùa. Nhóm này thường đăng các video chia sẻ thú chơi, không có sự đầu tư kịch bản hay dàn 
dựng công phu. (Bảng 10)

Độ tuổi Học sinh Thanh niên – Trưởng thành Không xác định

Số lượng 198 video (21%) 91 video (10%) 641 (69%)

Giới tính Nam Nữ Cả hai Không xác định

Số lượng 716 (77%) 134 (14%) 4 (1%) 76 (8%)

Bảng 10: Độ tuổi người đăng/người xuất hiện trên các video

Bảng 11: Giới tính của người đăng/người xuất hiện trong các video về rùa

Giới tính người đăng/xuất hiện trong các video

Giới tính người đăng/xuất hiện trong các video gồm 4 nhóm: nam, nữ, cả nam - nữ, và không 
xác định (video đăng không có hình ảnh hoặc giọng nói của con người, phần giới thiệu cũng 
không có thông tin). Có 716 người đăng /xuất hiện trong các video là nam, 134 người là nữ, 4 video 
là có sự xuất hiện của cả nam và nữ và 76 video là không xác định được giới tính người đăng video. 
Như vậy, YouTube cũng cho thấy, nam giới cũng hứng thú với việc nuôi, chơi và hoạt động buôn 
bán rùa nhiều hơn nữ. (Bảng 11)

Hình thức kết nối với các kênh mạng xã hội khác
Điện thoại/Zalo là thông tin liên lạc được cung cấp phổ biến nhất trong các video YouTube 

(chèn trong nội dung vào video hoặc phần giới thiệu của video) với 117/930 video có cung cấp 
thông tin Điện thoại/Zalo, tiếp đến là kênh Facebook với 207/930 video có kết nối, Website là 
64/930 video và TikTok là 60/930 video. Ngoài ra, 18 video còn cung cấp các kênh kết nối khác như 
Instagram, các kênh thương mại điện tử khác như Shoppee, Lazada… 

Mức độ tương tác của các video
Người dùng chủ yếu xem các video, sau đó là thích, số lượng người bình luận các video ít hơn 

hẳn. Có 33 video có số lượng người xem thuộc nhóm cao nhất, trên 10.000 người đều là video của 
của các kênh bán rùa hoặc người chơi rùa chuyên nghiệp, trong đó top 10 video có số lượng xem 
nhiều nhất là của các kênh Rêu ẩm ướt, Wildvn TV và Việt Nam rùa cảnh family  - Trong đó kênh Rêu 
ẩm ướt có 2 video có số lượng xem cao nhất (579.122 và 161.124 lượt xem) đã bị xóa do vi phạm 
tiêu chuẩn cộng đồng của YouTube, video xếp thứ 3 là video của Wildvn TV với 84.278 lượt xem vào 
thời điểm nghiên cứu tháng 1/2022. (Hình 38)

Các video đa phần nhận được dưới 100 lượt thích, tuy nhiên có 5 video có trên 1.000 lượt thích 
và 12 video có từ 500 tới 1.000 lượt thích đều của 3 kênh Rêu ẩm ướt, Wildvn TV và Việt Nam rùa 
cảnh family, 65 video có từ 100 đến 500 lượt thích cũng đều của các kênh chuyên mua bán rùa hoặc 
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những người chơi rùa chuyên nghiệp như: Ú Ù PETSHOP, TuVu TV, Snapping turtle official, Rùa cảnh 
Gia Lai, Thế giới rùa, T-cheker, House Animal TV, STURTLE KiWi. (Hình 39)

Chỉ có 18 video có trên 100 bình luận, trong đó 10 video là của kênh Việt Nam rùa cảnh family, 
còn lại của Wildvn TV, T-checker, TuVu TV, Rêu ẩm ướt và Đỗ Văn Tuấn – đây là những video của 
những người nuôi rùa chuyên nghiệp, cửa hàng bán rùa và làm YouTube chuyên nghiệp. Phần bình 
luận bên dưới là kênh tương tác giữa chủ kênh và cộng đồng mạng đồng thời cũng là nơi những 
người chơi rùa, mua rùa trao đổi và kết nối. Chúng tôi quan sát thấy đa phần các bình luận là khen 
ngợi, ngưỡng mộ người chơi, muốn xin chia sẻ kinh nghiệm hoặc hỏi mua rùa, chia sẻ địa chỉ bán 
rùa. (Hình 40).

Hình 38: Thống kê số lượng video theo lượt xem

Hình 39: Thống kê số lượng video theo lượt thích (like)

Hình 40: Thống kê số lượng video theo lượt bình luận (comment)
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Khảo sát số lượng tương tác của các video theo mục đích đăng chúng tôi nhận thấy, các video 
chia sẻ kinh nghiệm có mức độ tương tác lớn nhất, tiếp đến là các video mua bán kèm chia sẻ kinh 
nghiệm, các video mua bán đơn thuần có lượt tương tác ít hơn cả. Trong tổng số 930 video chỉ có 
tổng 694 lượt bình luận, 1.909 lượt thích với các video bán rùa đơn thuần, trong khi con số này là 
858 và 5.517 với các video bán rùa kèm chia sẻ kinh nghiệm, 8.340 và 39.719 với các video chia sẻ 
kinh nghiệm – giải trí về rùa. (Hình 42)

Hình 41: Hình ảnh một số bình luận mong muốn nuôi, mua rùa dành cho các video YouTube

Hình 42: Thống kê lượt tương tác của các video theo mục đích

Mục đích nuôi rùa
Trong 930 video đăng tải, mục đích chính của 

người nuôi là để làm cảnh và làm thú vui được thể hiện 
ở 560 video (60%) và mục đích để buôn bán lại hơn 
là 64 video (7%), còn lại 306 video (33%) là không xác 
định được mục đích nuôi rùa trong các video (Hình 
43). Các video không xác định thường là các video quá 
ngắn và không có lời bình hay giới thiệu, do đó người 
khảo sát không có dữ liệu để đánh giá. Kết quả này có 
thể lý giải là do các video đăng tải trên YouTube thường 
thiên về chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn không nói gì 
đến việc bán rùa, nhưng đây cũng là cách để các kênh 
gia tăng tương tác, quảng cáo cho việc bán rùa.

Hình 43: Số lượng và tỷ lệ video theo mục đích nuôi rùa
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Loài rùa trên các video YouTube 
Trong 930 video đăng tải trên YouTube sau khi loại bỏ 504 các video có nội dung tương tự 

chúng tôi xác định số lượng và loài rùa dựa trên 472 video. Trong đó, có 387 video chỉ có 1 loài rùa, 
39 video có 2 loài, 46 video còn lại có từ 3 loài trở lên. Các video có nhiều loại rùa thường là video 
của các cửa hàng giới thiệu về các loại rùa mình đang bán. Những video có ít loại rùa thường là 
của người chơi.

Bảng 12: Số lượng loài rùa trong các video trên YouTube

Số lượng loài có trên video Số video trên YouTube

1 387

2 39

3 15

4 6

5 5

6 10

7 3

8 1

10 3

11 1

18 1

19 1

Trong số 472 video chúng tôi xác định được sự có mặt 44 loài rùa (không tính các cá thể đột 
biến, cá thể lai). Trong đó, có 13 loài bản địa của Việt Nam, 31 loài rùa ngoại lai. Trong số các loài bản 
địa, có 2 loài Cực kỳ nguy cấp (CR) bao gồm rùa hộp ba vạch (1 cá thể), rùa núi vàng (232 cá thể); 8 
loài ở mức Nguy cấp (EN) bao gồm rùa hộp lưng đen (2 cá thể), rùa sa nhân (1 cá thể), rùa răng (1 
cá thể), rùa đất lớn (107 cá thể), rùa câm (8 cá thể), rùa cổ sọc (7 cá thể), rùa đầu to (1 cá thể), rùa 
đất pulkin (2 cá thể); và 2 loài Sắp nguy cấp (VU) gồm rùa ba gờ (10 cá thể) và ba ba trơn (10 cá 
thể). Trong các số các loài ngoại lai, có 5 loài Nguy cấp (EN) bao gồm rùa mũi lợn (7 cá thể), rùa hộp 
Trung Hoa (2 cá thể), rùa đầm/ao Trung Quốc (494 cá thể), rùa câm (5 cá thể), rùa mũi lợn (7 cá thể); 
5 loài Sắp nguy cấp (VU) bao gồm rùa khổng lồ Aldabra (1 cá thể), rùa Sulcata/Rùa cựa/Rùa Châu 
Phi (69 cá thể), rùa sao đêm (20 cá thể), rùa cá sấu (136 cá thể), rùa Ningia (25 cá thể). Ngoài ra còn 
có 1 cá thể rùa biển xuất hiện trong video nhưng không xác định được loài, 60 cá thể là rùa lai và 
đột biến và có tới 1.432 cá thể xuất hiện trong các video nhưng không xác định được loài. (Bảng 13)

Mức độ nguy cấp
Cực kỳ 
nguy 
cấp (CR)

Nguy 
cấp 
(EN)

Sắp 
nguy 
cấp (VU)

Sắp bị 
đe dọa 
(NT)

Ít quan 
tâm (LC)

Chưa được 
đánh giá

Rùa biển 
(không xác 
định được loài) 

Rùa lai - 
đột biến

Không xác định 
được loài

Số loài bản địa 2 8 2 x x 1 x x x

Số lượng cá thể bản địa 233 129 20 x x 1 x x x

Số loài ngoại lai X 5 5 4 16 1 x x x

Số lượng cá thể ngoại lai X 515 251 297 1.231 287 1 60 1.432

Bảng 13 - Số lượng loài và cá thể rùa xuất hiện trong các video 

Như vậy, có 2 loài Cực kỳ nguy cấp với 233 cá thể, 13 loài Nguy cấp với 644 cá thể và 7 loài Sắp 
nguy cấp với 271 cá thể xuất hiện trong các video. Chỉ có 1 cá thể rùa biển xuất hiện trong các video 
và không xác định được loài. Các cá thể đột biến thường là rùa bạch tạng, rùa common đột biến, 
rùa lai. Số lượng, nguồn gốc và mức độ nguy cấp của các loài rùa trong các video trên YouTube 
trong năm 2021 - Phụ lục B2.
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Mức giá mua bán rùa nhắc đến trong các video
Dựa theo nội dung các video, chúng tôi thống kê được 725 video không nói đến mức giá, 54 

video có giá rao bán rùa trên 1 triệu, 52 trường hợp cho biết sẽ thông báo giá qua inbox, 16 video 
có giá rao bán rùa dưới 100.000VNĐ (rẻ nhất khoảng 40.000VNĐ). Các video khác có giá rao bán 
rùa dao động từ 100.000 VNĐ đến 1 triệu đồng. Biểu đồ thống kê số lượng video về rùa theo mức 
giá Hình 44. Giá các loài rùa cụ thể trong Bảng giá các loài rùa phổ biến trên Facebook và Yotube, 
Phụ lục B3.

Phương thức giao dịch, vận chuyển được nhắc đến trong 
các video

905 trong tổng số 930 video (tương đương 97,3%) không nhắc đến phương thức vận chuyển. 
Chỉ có 25 video có thông tin về giao dịch, vận chuyển rùa với các hình thức là: vận chuyển (ship) 
trực tiếp, ship qua xe khách và ship với sự tham gia của các đơn vị giao hàng, chuyển phát nhanh 
như: Giao hàng tiết kiệm, ACE Express, J&T Express, Giao hàng nhanh, Best Express, Vietnampost.

Có nhiều video unbox (mở hộp) nhận rùa mới mua từ các đơn vị chuyển phát nhanh. Với đặc 
điểm yên tĩnh, sống dai, sức chịu đựng tốt, rùa thường được đóng gói như hàng hóa dễ vỡ thông 
thường để vận chuyển. Các loài rùa vận chuyển qua chuyển phát nhanh thường là các loại rùa nhỏ, 
giá trị thấp. Với các trường hợp vận chuyển bằng xe khách, có nhiều nhà xe nhận vận chuyển rùa 
nhưng với giá cao hơn hàng hóa thông thường, cũng có nhà xe lớn yêu cầu mở hộp hàng hóa để 
kiểm tra trước khi vận chuyển, chẳng hạn như nhà xe Phương Trang (FUTA Express).  

Tuy nhiên, người bán vẫn có những cách “lách luật” riêng, chẳng hạn như chọn các đơn vị vận 
chuyển trung gian có quy trình kiểm duyệt sơ sài, hoặc ngụy trang như một loại hàng hóa thông 
thường (đóng rùa trong các hộp nhựa, có lớp lót và đóng gói bên ngoài là hộp carton) và được lưu 
ý là hàng dễ vỡ. 

Hình 45: Video trên 
Youtube chia sẻ về việc 

mở/unbox hộp chứa rùa 
mới mua

Hình 44: Thống kê số video theo giá được rao bán
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Cách thức “qua mặt” Youtube của người dùng
Giống như Facebook, YouTube cũng có những chính sách để hạn chế các nội dung độc hại, 

hành hạ động vật và ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép. Chính sách về nội dung 
bạo lực hoặc phản cảm, Chính sách đối với hoạt động bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp thuộc 
diện quản lý của YouTube quy định: Không được đăng những loài có nguy cơ tuyệt chủng hoặc bộ 
phận cơ thể của các loài động vật này; không đăng các nội dung ngược đãi động vật. 

Tuy nhiên quản trị viên YouTube cũng có nhiều cách khác nhau để tránh việc bị báo cáo, gỡ - 
xóa video hoặc tài khoản nhưng vẫn phổ biến được thông tin, cách thức liên lạc phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh, thương mại rùa trực tuyến tới người dùng. 

Không giống như Facebook, có nhiều cách thức đăng tải nội dung khác nhau, YouTube chỉ có 
cách đăng nội dung video, tiêu đề và một số thông tin trong phần giới thiệu. Các kênh YouTube 
thường tránh sự rà soát của YouTube bằng cách chọn lọc hình ảnh phù hợp; các nội dung về quảng 
cáo mua bán rùa hoặc số điện thoại liên hệ thường được chèn trực tiếp vào video thay vì viết vào 
phần mô tả để tránh công cụ lọc sử dụng từ khóa…  

Hình 46: Video của kênh Wildvn TV quảng cáo cho cửa hàng bán rùa Xpet Store.
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THẢO LUẬN  

Một cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) trong môi trường tự nhiên. Ảnh: ATP/IMC.
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THẤY GÌ TỪ “CHỢ RÙA” TRÊN 
FACEBOOK VÀ YOUTUBE NĂM 20211

Kết quả khảo sát trên hai nền tảng Facebook 
và YouTube năm 2021 cho thấy thị trường 
rùa trên mạng xã hội tại Việt Nam diễn ra rất 
sôi động, trong đó 2021 là năm tăng trưởng 

mạnh nhất so với các năm trước đó. Sự tăng trưởng này 
đi kèm với trào lưu nuôi rùa làm thú cưng, thú cảnh 
trong giới trẻ. Hoạt động giao lưu, buôn bán rùa cảnh 
trên hai nền tảng này đã có từ nhiều năm trước, kênh 
YouTube về buôn bán và nuôi rùa lâu đời nhất được 
thành lập từ năm 2009; nhóm và trang Facebook lâu 
đời nhất ra đời từ năm 2013. Theo thời gian, thị trường 
buôn bán rùa trực tuyến ngày càng phát triển kể cả về 
số lượng, quy mô thị trường và hình thức kinh doanh, 
với cả các loài không được phép buôn bán thương mại. 

Ngoài khai thác hai nền tảng mạng xã hội lớn là 
Facebook và YouTube, các chủ cửa hàng còn xây dựng 
nhiều kênh mạng xã hội khác để tăng tính kết nối, dễ 
dàng tương tác và tiếp cận được nhiều người dùng 
hơn, trong đó đặc biệt phổ biến là hai kênh Tiktok và 
Zalo. Nhiều trang, nhóm Facebook và kênh YouTube 
có mối liên hệ mật thiết với nhau. Quản trị viên của 
trang cũng đồng thời là quản trị viên của nhóm, kênh 

YouTube nhằm gia tăng tương tác, củng cố cộng đồng 
nuôi rùa, tổ chức các diễn đàn chia sẻ chung, phát triển 
đội ngũ cộng tác viên buôn bán rùa… Nhiều người 
mua rùa, chơi rùa trở thành cộng tác viên, người quảng 
cáo cho các cửa hàng bán rùa, từ đó càng gia tăng cộng 
đồng người bán và chơi rùa. 

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương 
có số lượng các hoạt động mua bán rùa trực tuyến cao 
nhất cả nước. Trong các kênh xác định được địa điểm, 
số lượng cửa hàng trực tuyến trên Facebook của Hà Nội 
cao nhất với 19 trang, sau đó là TP.HCM với 17 trang. Về 
cộng đồng người nuôi: TP.HCM có 14 nhóm và Hà Nội 
có 6 nhóm sinh hoạt trên Facebook; có 9 kênh YouTube 
hoạt động ở TP.HCM và 6 kênh ở Hà Nội. Điều này phù 
hợp với thực tế là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là các thành 
phố trung tâm về giao thương, tập trung đông dân cư, 
xu hướng tiếp cận thương mại điện tử và mua hàng 
trực tuyến phát triển mạnh. Ngoài trực tiếp phục vụ 
thú nuôi rùa cho các cư dân ở địa phương, Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh còn là nơi tập trung nhiều cửa hàng lớn, 
phân phối lại cho các tỉnh thành. Ngoài hai thành phố 
lớn thì các tỉnh thành khu vực miền Trung như Thừa 

Tái thả các cá thể rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) nguy cấp được sinh sản thành công trong nuôi nhốt về với tự nhiên. Ảnh: ATP/IMC.
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Thiên Huế - Đà Nẵng và các tỉnh miền Nam như Cần 
Thơ, Long An, Bình Dương, Khánh Hòa cũng có hoạt 
động buôn bán rùa sôi động hơn các tỉnh thành khác. 

Đa số người chơi rùa và tham gia hoạt động thương 
mại rùa là nam giới. Thống kê cho thấy, tỉ lệ nữ tham 
gia là quản trị viên các kênh Facebook và YouTube chỉ 
dao động từ 1%-8%. Trong đó chỉ một kênh YouTube 
có quản trị viên là nữ, do đặc tính của kênh YouTube 
thường là người chơi rùa trực tiếp sản xuất các video. 
Trong khi đó, do Facebook thiên về các hoạt động 
thương mại nhiều hơn, nữ giới có thể tham gia vào 
các hoạt động đăng bài, quảng cáo, quản trị kênh, làm 
cộng tác viên cho các kênh và giao dịch buôn bán.

Phần lớn các cá thể rùa được rao bán là những cá 
thể rùa nước ngọt, đa dạng về chủng loại, từ loài ngoại 
lai tới loài đặc hữu của Việt Nam. Theo quan sát, toàn 
bộ các bài viết, video đều không nhắc tới giấy tờ nguồn 
gốc hay giấy phép của các cá thể mình đang nuôi hay 
rao bán. Như vậy, người nuôi rùa nếu không nắm được 
các quy định pháp luật liên quan có thể vướng vào 
vòng lao lý nếu thú cưng của mình thuộc nhóm được 
ưu tiên bảo vệ. Đơn cử, nhiều bàn luận trên các diễn 
đàn cho rằng, nuôi nhiều mới vi phạm pháp luật, còn 
“nuôi một con sẽ không sao”. 

Trong 17 loài rùa bản địa được rao bán trên 
Facebook, chiếm tỉ lệ cao nhất là loài rùa núi vàng 
(Indotestudo elongata) đang được xếp ở mực Cực kỳ 
nguy cấp - CR trong Sách Đỏ IUCN, rùa ba gờ (Malayemis 
subtrijuga) xếp ở mức sắp nguy cấp (VU), rùa sa nhân 
(Cuora mouhotii) xếp ở mức Nguy cấp (EN) và rùa cổ 
sọc (Mauremys sinensis) xếp ở mức Cực kỳ nguy cấp 
(CR). Ngoại trừ loài rùa ba gờ, các loài rùa còn lại đều 

có chung các đặc điểm là dễ nuôi nhốt, có thể sinh sản 
trong điều kiện nhân tạo, có vẻ bề ngoài được ưa thích 
(màu vàng) và thường được bắt gặp trong tự nhiên. Với 
Youtube, trong 44 loài xác định được xuất hiện trong 
các video có 13 loài là rùa bản địa của Việt Nam với 2 
loài Cực kỳ nguy cấp (CR) là rùa núi vàng và rùa hộp ba 
vạch, 8 loài ở mức Nguy cấp (EN) và 2 loài Sắp nguy cấp 
(VU) – cần ưu tiên bảo vệ. Trong các loài ngoại lại cũng 
có 5 loài Nguy cấp (EN) và 5 loài Sắp nguy cấp (VU). 

Về giá cả, tùy cỡ và tùy loài mà có mức giá khác 
nhau. Những loài rùa ngoại lai phổ biến như rùa tai 
đỏ thường có giá rẻ hơn từ 40.000đ tới 100.000đ/con. 
Có những cá thể rùa quý hiếm, to có thể có giá lên tới 
hơn 6 triệu đồng. Các cá thể đột biến thường được ưa 
chuộng trong giới nuôi rùa do hình dạng độc đáo như 
cá thể rùa bạch tạng, rùa lai. Sự đa dạng về hình dáng, 
màu sắc, giá cả cũng khiến rùa trở thành vật nuôi được 
nhiều người thuộc lứa tuổi, đối tượng khác nhau lựa 
chọn. Trong đó, giới trẻ thường lựa chọn những loài giá 
rẻ, dễ nuôi và hình dáng bắt mắt; người chơi lâu năm 
hoặc cao tuổi hơn sẽ chọn những loại giá cao, độc lạ 
hơn để nuôi. 

Rùa bán ở chợ Tam Nông, Đồng Tháp. Ảnh: PanNature

Một cá thể rùa núi viền nguy cấp 
(Manouria impressa) được cứu hộ tại 

Trung tâm bảo tồn rùa thuộc Vườn quốc 
gia Cúc Phương. Ảnh: ATP/IMC.

Rùa bán gần khu vực VQG Tam Đảo. Ảnh: PanNature
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Thực tế cho thấy rất khó để giám sát, phát hiện 
và xử lý các đối tượng mua bán rùa trên mạng xã hội. 
Nguyên nhân là do người bán có thể không dùng danh 
tính thật; người bán cũng có thể dùng nhiều tài khoản, 
thông tin cá nhân khác nhau để rao bán rùa qua nhiều 
kênh kết nối và giao dịch khác để qua mặt các cơ quan 
chức năng trong một thị trường đa dạng và rộng lớn. 
Thông tin về địa chỉ giao dịch mua bán thường được 
giữ kín như một sự cảnh giác của các cơ sở buôn bán 
nhằm gây khó cho việc theo dõi, xử lý hoạt động buôn 
bán rùa của các cơ quan chức năng. Người bán thường 
tránh đề cập công khai thông tin về giá cả, giao dịch, 
vận chuyển trong các bài đăng mà thường khuyến 
khích khách hàng inbox/kết bạn zalo để trao đổi. Trong 
khi đó, các dịch vụ vận chuyển trung gian ngày càng 
phát triển, hỗ trợ cho các hoạt động buôn bán trên 
mạng xã hội. Rùa thường được vận chuyển bằng xe 
ôm/shipper nếu gần, xe khách đối với các tuyến đường 
giao thông chính hoặc gửi qua các công ty chuyển phát 
nhanh có mức độ kiểm soát nội dung bưu phẩm sơ sài. 
Thậm chí các kênh thương mại điện tử như Shoppee, 
Lazada… cũng được người bán kết nối với kênh mạng 
xã hội của mình để khai thác cho hoạt động thương 
mại rùa cảnh. Nhờ đó, các giao dịch được thực hiện dễ 
dàng, ít chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng. 

Hai kênh Facebook và YouTube đều có những chính 
sách nội dung riêng nhằm ngăn chặn các hoạt động 
buôn bán động vật trái phép. Trong đó, Facebook 
không cho phép buôn bán động vật trên Marketplace 
hoặc các nhóm mua bán, kể cả các bài viết về việc nhận 

nuôi động vật. YouTube quy định không được đăng các 
nội dung ngược đãi động vật và những loài có nguy 
cơ tuyệt chủng hoặc bộ phận cơ thể của các loài động 
vật này. Ngoài ra, Facebook và Youtube cũng có những 
công cụ lọc tự động, chức năng báo cáo chủ động 
các nội dung vi phạm từ người dùng và những chiến 
dịch loại bỏ các Hội, Nhóm được thành lập vi phạm 
tiêu chuẩn cộng đồng. Tuy nhiên, do sự dễ dàng trong 
việc tạo lập các tài khoản, tiếp cận được nhiều khách 
hàng tiềm năng với chi phí đầu tư thấp, người dùng 
các mạng xã hội có nhiều cách khác nhau để né tránh 
các công cụ lọc và tiêu chuẩn cộng đồng, phổ biến các 
quy tắc này trong hội nhóm của mình để khai thác 
Facebook và YouTube như một thị trường buôn bán 
rùa và các loài hoang dã nhộn nhịp. Người bán thậm 
chí còn lập nhiều kênh khác nhau để gia tăng mức độ 
tiếp cận khách hàng tiềm năng và để dự phòng khi 
một kênh bị khóa thì vẫn duy trì hoạt động kinh doanh 
của mình qua kênh khác. 

Thị trường trực tuyến với quy mô rộng lớn nhưng 
lại có thể khu trú được đối tượng tiếp cận bằng cách 
xây dựng các trang, hội nhóm và cộng đồng có mối 
quan tâm chung, do vậy có thể sàng lọc được những 
người mua tiềm năng. Với tính chất thúc đẩy sự kết 
nối, công cụ của các mạng xã hội cũng góp phần thúc 
đẩy thị trường rùa trực tuyến. Nghiên cứu nhận thấy, 
Facebook không hạn chế quảng cáo với các trang rao 
bán rùa, do đó nhiều chủ cửa hàng đã sử dụng công 
cụ quảng cáo của Facebook để tiếp cận người dùng và 
gia tăng khách hàng tiềm năng của mình. Trong khi đó, 
người dùng YouTube có thể kiếm tiền qua việc tạo nội 
dung và thu hút người xem, trở thành động lực lớn để 
các YouTuber xây dựng các nội dung độc lạ về thú nuôi 
rùa cảnh, tạo lượng fan theo dõi kênh của mình để 
nhận được tiền quảng cáo, từ đó cũng góp phần thúc 
đẩy thú chơi rùa trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. 

Mẫu mai và sọ của loài rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) huyền thoại còn sót lại tại 
nhà thợ săn địa phương ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Ảnh: ATP/IMC.
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HỆ LỤY TỪ THÚ CHƠI RÙA VÀ 
HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN RÙA 2

Nguy cơ đối với sức khỏe con 
người

Bò sát nói chung và các loài rùa nói riêng ngày càng 
được nuôi phổ biến không chỉ cho nhu cầu thực phẩm 
hay sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn được xem 
như vật nuôi. Sự hấp dẫn của các loài rùa nằm ở hình 
dáng độc đáo, được coi như “vật nuôi phong thủy”, một 
loài thú cưng không gây ồn và tuổi thọ cao. Tuy nhiên, 
việc nuôi rùa cũng có thể gây ra những hệ lụy đối với 
sức khỏe con người. Nếu người nuôi không cẩn trọng 
giữ khoảng cách, rùa cắn có thể là một nguy cơ hiện 
hữu. Vết cắn của chúng đủ khỏe để tạo ra vết thương 
sâu, thậm chí vết cắn của loài rùa cá sấu trưởng thành 
có thể cắt đứt chân hoặc tay người. Mặc dù với rùa con 
nguy cơ này ít tồn tại song chúng vẫn có thể mang 
nhiều vi khuẩn trong khoang miệng và có thể gây 
nguy hiểm cho người bị cắn. Hơn nữa, rùa còn mang 
nhiều loài kí sinh có thể gây bệnh ở người vì vậy cần 
chế độ nuôi cách ly. 

Các căn bệnh trên người có nguy cơ lây nhiễm từ 
việc nuôi nhốt rùa làm thú cưng bao gồm bệnh nhiễm 
khuẩn Salmonella, ngộ độc Botulism, nhiễm khuẩn 
Campylobacteriosis, nhiễm khuẩn Leptospirosis, 
nhiễm giun Trichinellosis. Hầu hết các bệnh đều có 
thể điều trị được, một số có thể rất nghiêm trọng như 
nhiễm Salmonella hoặc ngộ độc Botulism (Health 
Protection Surveillance Centre, 2013).

Bệnh nhiễm khuẩn Salmonella do vi khuẩn 
Salmonella gây ra ở ruột và có thể lây lan vào máu 
đến các cơ quan khác trong cơ thể. Người ta ước tính 
rằng khoảng 90% các cá thể bò sát đều mang vi khuẩn 
Salmonella trong phân của chúng (Mermin et al., 
2004). Vi khuẩn lây lan theo đường tiêu hóa từ phân 
của rùa có thể nhiễm khuẩn theo thức ăn qua tiếp xúc 
với tay hoặc đồ vật có dính vi khuẩn, sau đó xâm nhập 

sang người. Vi khuẩn cũng có thể nhiễm từ người sang 
người nếu tiếp xúc mà không rửa tay sạch. Rùa thường 
mang vi khuẩn Salmonella trên da và mai của chúng. 
Trẻ nhỏ, vốn có xu hướng đưa tay vào miệng, là các 
đối tượng dễ bị nhiễm vi khuẩn trong các hộ gia đình 
nuôi rùa. Ngoài ra việc vệ sinh rùa hoặc chuồng nuôi, 
dụng cụ nuôi rùa trong các bồn rửa ở nhà bếp cũng 
có thể làm lây nhiễm chéo vào thực phẩm hoặc dụng 
cụ ăn uống (Chatfield et al., 2007). Trên thực tế chưa 
có một phương pháp phòng tránh đáng tin cậy nào có 
thể đảm bảo rằng một con rùa không bị nhiễm khuẩn 
Salmonella (CDC Hoa Kỳ, 2008). Bất cứ ai cũng có thể 
bị nhiễm Salmonella. Nhưng nguy cơ cao nhất ở trẻ sơ 
sinh, trẻ nhỏ, người cao tuổi, và những người có sức đề 
kháng tự nhiên thấp hơn đối với nhiễm trùng do mang 
thai, ung thư, HIV/AIDS, tiểu đường và các bệnh khác 
(Chatfield, 2007).

Ngoài ra, trên cơ thể rùa và các loài động vật khác 
còn có thể có vi khuẩn gây bệnh Botulism ký sinh 
(Spickler và Anna Rovid, 2018). Thực tế đã ghi nhận 
những ca ngộ độc Botulism có liên quan đến Rùa Tai đỏ 
(Shelley et. al., 2015). Ngộ độc Botulism được gây ra bởi 
vi khuẩn Clostridium botulinm. Loại vi khuẩn này tồn 
tại trong thực phẩm không được bảo quản hợp lí và 
sinh trưởng tạo ra độc tố gây ngộ độc cho người ăn. Vi 
khuẩn còn gây ngộ độc ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi khi 
ăn phải thức ăn chứa bào tử C.botulinm. Vi khuẩn sẽ 
xâm nhập và phát triển trong ruột đồng thời sản sinh 
độc tố gây độc cho cơ thể.

Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis), loài rùa đặc hữu, rất nguy cấp, phân bố hẹp 
ở miền Trung Việt Nam. Ảnh: ATP/IMC.

Thực hành thu mẫu bệnh trên rùa đầu to tại Trung tâm bảo tồn rùa thuộc Vườn quốc gia 
Cúc Phương. Ảnh: ATP/IMC.

43



Suy giảm quần thể rùa 
hoang dã 

Săn bắt, tiêu dùng, nuôi nhốt rùa hoang dã đã 
khiến nhiều loài trở nên nguy cấp, đặc biệt là khi môi 
trường sống của loài này cũng đang bị thu hẹp và suy 
thoái. Việc khai thác rộng rãi khiến nhiều loài rùa trên 
thế giới có nguy cơ tuyệt chủng, với ước tính 183 loài 
(tương đương 52,3%) trong số 357 loài rùa và rùa nước 
ngọt hiện đại được IUCN liệt kê là bị đe dọa hoặc có 
nguy cơ tuyệt chủng (Turtle Taxonomy Working Group, 
2021). Các loài rùa cần một thời gian dài ít nhất là 5-7 
năm trong điều kiện tối ưu để có thể thành thục sinh 
dục, và lâu hơn trong điều kiện tự nhiên. Trong khi đó, 
tỷ lệ sống sót ở giai đoạn con non ở hầu hết các loài rùa 
đều thấp. Điều này đồng nghĩa với việc phải mất nhiều 
năm để có thể thành lập một quần thể trong tự nhiên 
và việc khai thác các quần thể rùa hoang dã là không 
bền vững, có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này 
trong tự nhiên. 

Nhu cầu nuôi rùa cảnh và hoạt động thương mại 
rùa không chỉ ảnh hưởng tới đa dạng sinh học của Việt 
Nam mà còn có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới. Bởi 
lẽ, để có các loài rùa ngoại lai nhập cảnh vào Việt Nam, 
các đối tượng cung cấp động vật cảnh cũng phải nhập 
rùa từ các nước nước khác và không loại trừ việc nhập 
lậu những loài ngoài tự nhiên. Đơn cử, hoạt động buôn 
bán để làm cảnh các loài đặc biệt nguy cấp như rùa sao 
Miến Điện (Geochelone platynota) tại Việt Nam đã dấy 
lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hại từ sự gia tăng 
của hoạt động buôn bán các loài ngoại lai tại nước ta 
đối với các quần thể hoang dã của các loài nguy cấp 
trên toàn thế giới (ENV, 2021). 

Gây mất cân bằng sinh thái do 
loài ngoại lai

Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, khi thú chơi 
rùa cảnh phát triển, các loài rùa ngoại lai xuất hiện 
ngày càng nhiều trên thị trường chợ đen. Khảo sát từ 
năm 2013 tới 2018 ghi nhận 31 loài rùa ngoại lai với 
3.653 cá thể được rao bán trên mạng xã hội Facebook. 
Các loài rùa này có nguồn gốc đa dạng, từ Trung 
Quốc, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Madagascar, 
Mozambique, Tazania, Sudan, và một số quốc gia khác 
(Văn Thông Phạm et al., 2019). 

Theo Báo cáo Tình trạng buôn bán các loài ngoại lai 
Việt Nam 2021 của ENV, rùa đớp (Chelydra serpentina) 
là loài rùa được buôn bán phổ biến nhất với 16 vụ bắt 
giữ liên quan đến 566 cá thể; rùa Sulcata (Centrochelys 
sulcata) với 10 vụ ghi nhận khoảng 349 cá thể liên 
quan; rùa cá sấu (Macrochelys temminckii) và rùa đầm 
Trung Quốc (Mauremys reevesii) đều có 7 vụ vi phạm 
với 179 cá thể rùa cá sấu, 172 cá thể rùa đầm Trung 
Quốc; rùa tai đỏ (Trachemys scripta elegans/Trachemys 
scripta) và rùa ao đen (Geoclemys hamiltonii), mỗi loài 
được ghi nhận trong 5 vụ vi phạm với 75 cá thể rùa tai 
đỏ và 14 cá thể rùa ao đen. Trong khi đó, chỉ có loài 
rùa tai đỏ (Trachemys Scripta) nằm trong Danh mục loài 
ngoại lai xâm hại quy định tại Thông tư số 35/2018/
TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 
ngày 28/12/2018. 

Rùa tai đỏ là loài động vật bán thủy sinh, có màu 
sắc và hoa văn sặc sỡ, bắt mắt, xuất xứ từ thung lũng 
Mississippi (Mỹ) và được xuất khẩu sang nhiều nước 
khác để làm vật nuôi hoặc chế biến thực phẩm. Là loài 
hung dữ, ăn tạp, ăn tất cả các loài cá, tôm, cua, ốc, ếch, 
nhái, cá con... và nhiều loài thực vật thủy sinh khác, 
nên khi rùa tai đỏ thoát ra môi trường sống sẽ gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến cân bằng sinh thái bản địa. 
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê rùa 
Tai đỏ trong danh sách 206 loài xâm hại toàn cầu và 
100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới. 

Một cá thể rùa đầu to (Platysternon megacephalum) cực kỳ nguy cấp được 
tái thả về tự nhiên. Ảnh: ATP/IMC. 
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MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ 

Tái thả rùa sa nhân (Cuora mouhotii) về tự nhiên. Ảnh: ATP/IMC. 
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Đối với người mua/bán/nuôi 
nhốt rùa

Pháp luật Việt Nam có nhiều quy định về bảo vệ 
các loài động vật hoang dã nguy cấp và kiểm soát các 
loài ngoại lai xâm hại. Người mua/nuôi/bán có nguy 
cơ vướng vào vòng lao lý nếu không biết rõ về loài rùa 
mình nuôi, mua, bán có nằm trong danh sách các loài 
được ưu tiên bảo vệ hay không. Chủ thể vi phạm có thể 
bị phạt hành chính, buộc khắc phục hậu quả, thậm chí 
là xử lý hình sự. Vì vậy, các cá nhân khi tham gia mua 
bán các loài rùa cần quan tâm đặc biệt đến yếu tố pháp 
lý đối với những cá thể rùa được giao dịch. Người nuôi 
cần đảm bảo các cá thể mình đang sở hữu là hợp pháp 
và có nguồn gốc từ trang trại nhân nuôi sinh sản được 
cấp phép. Đối với các cá thể rùa không còn nhu cầu 
nuôi nhốt, người nuôi không nên tái thải tùy ý vào môi 
trường tự nhiên mà cần liên hệ trực tiếp với lực lượng 
chức năng hoặc các sở cứu hộ, bảo tồn để tìm giải pháp 
xử lý phù hợp.

Người nuôi cũng cần đảm bảo yếu tố vệ sinh dịch tễ 
khi nuôi nhốt rùa trong khuôn viên hộ gia đình nhằm 
cách ly các thành viên với kí sinh trùng trên cơ thể rùa. 
Không nên nuôi rùa khi nhà có trẻ nhỏ, cần cách ly rùa 
với người già hoặc những người có hệ thống miễn dịch 
yếu; không cho phép các loài bò sát hoặc động vật 
lưỡng cư đi lại tự do trong nhà, đặc biệt là trong các 
khu vực chuẩn bị thức ăn. Người trực tiếp nuôi rùa luôn 
cần rửa tay kỹ bằng xà phòng sau khi chạm vào rùa, 
chuồng nuôi hoặc thức ăn, dụng cụ nuôi rùa… 

Đối với cơ quan quản lý, các 
đơn vị trung gian vận chuyển

Việt Nam đã có các quy định pháp luật về xử lý hành 
vi quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã không có 
giấy phép và nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên việc thực 
thi pháp luật trên thực tế vẫn còn hạn chế. Các cơ quan 
chức năng cần coi giao dịch trực tuyến động vật hoang 
dã, trong đó có rùa, là một phần quan trọng của thị 
trường buôn bán động vật hoang dã và cần theo dõi, 
giám sát, điều tra chặt chẽ. 

Qua theo dõi các trường hợp mua bán trên mạng xã 
hội, hầu hết các trường hợp mua bán đều vận chuyển 
rùa qua dịch vụ chuyển phát nhanh được ngụy trang 
bằng hàng hóa khác. Do vậy, các đơn vị vận chuyển 
cần siết chặt việc kiểm tra nội dung bưu phẩm trước 
khi tiếp nhận nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp 
lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển rùa 
trái phép. Chẳng hạn, cần quy định kiểm tra hàng hóa 
được lưu ý là nhạy cảm, dễ vỡ vì rùa thường được ngụy 
trang vận chuyển dưới hình thức này. Đồng thời cần có 
quy định cấm vĩnh viễn các tài khoản giao dịch có lịch 
sử vi phạm.  

Đối với các nền tảng mạng xã 
hội

Mặc dù các nền tảng mạng xã hội đã có các chính 
sách kiểm soát việc quảng cáo và giao dịch động vật 
hoang dã, người dùng vẫn có vô vàn cách thức để “lách 
luật”.  Do vậy, các trang mạng xã hội cần có cơ chế cập 
nhật thường xuyên các hình thức kiểm soát nội dung vi 
phạm, nâng cao hiệu quả cơ chế báo cáo vi phạm của 
người dùng và cấm vĩnh viễn các tài khoản từng có lịch 
sử vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng với hoạt động kinh 
doanh động vật hoang dã… Các mạng xã hội cũng cần 
có cơ chế kiểm soát chặt chẽ việc quảng cáo buôn bán 
động vật để tránh tiếp tay cho các hoạt động buôn bán 
động vật hoang dã trái phép. 

Bên cạnh đó, các mạng xã hội cũng có thể nâng cao 
nhận thức cho người dùng bằng cách phản hồi chi tiết 
với các bài viết vi phạm bởi vì đôi khi có trường hợp 
công chúng không hiểu rõ quy định pháp luật về bảo 
vệ động vật hoang dã và không cố ý vi phạm. Hơn nữa, 
các trang mạng có thể góp sức mình vào việc nâng cao 
nhận thức công chúng thông qua việc tiếp sức cho các 
chiến dịch giảm cầu tiêu thụ động vật hoang dã của 
các tổ chức bảo tồn và các bên liên quan để thông điệp 
đến được với đông đảo người dùng hơn. Các nền tảng 
này cũng có thể hợp tác với cơ quan điều tra trong việc 
cung cấp thông tin phục vụ hoạt động truy vết các 
hoạt động buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã 
trực tuyến. 

Cứu hộ rùa hộp trán vàng miền Trung được tịch thu từ các vụ buôn bán trái phép ở miền Bắc Việt Nam. 
Ảnh: ATP/IMC.

46



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ánh Tuyết, Báo Nhân Dân, 2010, Xử lý triệt để loài rùa tai đỏ gây hại. Truy cập tại: https://bit.ly/3CzSHss

2. Bích Kiều, Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation (IMC), (2021), 
Có nên nuôi rùa cảnh ở Việt Nam. Truy cập tại:  https://bit.ly/3V3VktI 

3. Bích Ngọc, Tạp chí Rừng và Môi trường, 2019, Kẽ hở luật pháp từ các trang trại động vật hoang dã. Truy cập tại: 
https://bit.ly/3SFjRDH

4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) United States, (2008), Multistate outbreak of human 
Salmonella infections associated with exposure to turtles. United States, 2007-2008. Morbidity and Mortality 
Weekly Report (MMWR) 2008; 57:69-72.

5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) United States, (2020), Outbreak of Salmonella Infections 
Linked to Pet Turtles. Truy cập tại: https://bit.ly/3SVmGAc 

6. Chatfield D, Winpisinger K, Sumner P, et al., (2007), Turtle-associated salmonellosis in humans – United States, 
2006-2007, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 2007; 56:649-652.

7. Chi cục Chăn nuôi, thú ý - Thủy sản tỉnh Hậu Giang, (2021), Quản lý kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại. 
Truy cập tại: https://bit.ly/3ryec6r 

8. Duc, Le Dien, Broad, Steven, IUCN, Investigations into tortoise and freshwater turtle trade in Vietnam, (1995). 
Truy cập tại: https://bit.ly/3Mcy2xN

9. Napoleoncat, (2021). Truy cập tại: https://bit.ly/3SInmt1

10. E.B. Shelley, D. O’Rourke, K. Grant, E. McArdle, L. Capra, A. Clarke, E. McNamara, R. Cunney, P. McKeown, C.F.L. 
Amar, C. Cosgrove, M. Fitzgerald, P. Harrington, P. Garvey, F. Grainger, J. Griffin, B.J. Lynch, G. McGrane, J. Murphy, 
N. Ni Shuibhne and J. Prosser. (2015), Infant botulism due to C. butyricum type E toxin: a novel environmental 
association with pet terrapins. Epidemiology and Infection / Volume 143 / Issue 03 / February 2015, pp 461-
469.

11. ENV, (2021), Tình trạng mua bán các loài ngoại lai năm 2021. Truy cập tại: https://bit.ly/3e9iuOC 

12. ENV, (2022), Hướng dẫn Thực thi pháp luật về Bảo vệ động vật hoang dã. Truy cập tại: https://bit.ly/3Cckeii 

13. EVN, (2021), Tình trạng buôn bán các loài ngoại lai tại Việt Nam. Truy cập tại: https://bit.ly/3e9iuOC 

14. Health Protection Surveillance Centre, (2013), Reptiles and the risk of Infectious Diseases. Truy cập tại: https://
bit.ly/3V8NiQ6 

15. Hoàng Dũng, Báo Dân Trí, (2021), Con trai rao bán rùa, cha nhận 10 năm tù. Truy cập tại: https://bit.ly/3CBpQUw 

16. Hoàng Văn Hà, (2022), Bản tin Chính sách số 32 của PanNature, Các loài rùa nguy cấp trước mối đe dọa từ buôn 
bán và tiêu thụ. Truy cập tại:  https://bit.ly/3rABYig / 

17. Long Nguyễn – Chu Linh, Báo Lao Động, (2020), “Mật ngữ” bên trong các hội nhóm mua bán rùa quý hiếm. Truy 
cập tại: https://bit.ly/3rAnLlx 

18. Mermin J, Hutwagner L, Vugia D, et al., (2004), Reptiles, amphibians, and human Salmonella infection: a 
population based, case-control study. Truy cập tại: https://bit.ly/3REjE2n

47



19. Nguyễn Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2010, Rùa tai đỏ chưa được phép nuôi tại Việt Nam. 
Truy cập tại: https://bit.ly/3Cd7NTf 

20. Spickler, Anna Rovid, (2018), Botulism, Truy cập tại: https://bit.ly/3SXpFs0

21. Statista, (2022), Forecast of the number of Youtube users in the World from 2017 to 2025. Truy cập tại: https://bit.
ly/3yoCpjx 

22. Statista, (2022), Number of monthly active Facebook users worldwide. Truy cập tại: https://bit.ly/3yk7gxL 

23. PanNature, (2022), Bản tin Chính sách số 32 - Lực cản chống buôn bán động vật hoang dã. Truy cập tại: https://
bit.ly/3ed1B5M  

24. Thanh Dũng, Báo Thanh Niên, (2010), Cẩn trọng với rùa tai đỏ. Truy cập tại: https://bit.ly/3RBghcp 

25. Tran Thi Khanh Linh, Pham Van Thong, Le Duc Minh, Timothy McCormack, Hoang Van Ha, Nguyen Tai Thang, 
Ngo Thi Hanh, 2016, Illegal Turtle Trade in Bac Kan, Quang Ninh, Tuyen Quang Provinces and Online Illegal Turtle 
Trade. Truy cập tại:  https://bit.ly/3V20eYl   

26. Trang Nguyen, Wild Act, (2016), The social trade network: Facebook’s relationship with wildlife traders in Vietnam. 
Truy cập tại:  https://bit.ly/3SYsA3J 

27. Tuệ Văn, Báo Chính phủ, (2019), Danh mục 19 loài ngoại lai xâm hại. Truy cập tại:  https://bit.ly/3STiilC 

28. Turtle Taxonomy Working Group [Rhodin, A.G.J., Iverson, J.B., Bour, R., Fritz, U., Georges, A., Shaffer, H.B., and 
van Dijk, P.P.], (2021). Turtles of the World: Annotated Checklist and Atlas of Taxonomy, Synonymy, Distribution, and 
Conservation Status (9th Ed.). In: Rhodin, A.G.J., Iverson, J.B., van Dijk, P.P., Stanford, C.B., Goode, E.V., Buhlmann, 
K.A., and Mittermeier, R.A. (Eds.). Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project 
of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian Research Monographs 8:1–472. 
doi:10.3854/crm.8.checklist.atlas.v9.2021. Truy cập tại: https://bit.ly/3Em50JZ  

29. Turtle Taxonomy Working Group, (2014), Turtles of the World, 7th Edition: Annotated Checklist of Taxonomy, 
Synonymy, Distribution with Maps, and Conservation Status (eds P. van Dijk, J. Iverson, A.G. Rhodin, H. Shaffer 
& R. Bour). Chelonian Research Foundation, Lunenburg, MA, USA.Congdon, J.D., Dunham, A.E. & van Loben 
Sels, R. (1993) Delayed sexual maturity and demographics of Blanding’s turtles (Emydoidea blandingii): 
implications for conservation and management of long-lived organisms. Conservation Biology, 7, 826–833.

30. WCS, (2018), Báo cáo tổng kết tình hình vi phạm và thực thi pháp luật về động vật hoang dã tại Việt Nam, giai 
đoạn 2013 – 2017. Truy cập tại: https://bit.ly/3RGQEa4
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC A:
A1 - Danh sách các Trang Facebook lựa chọn nghiên cứu9

TÊN TRANG LINK TRANG

Hội những người nuôi Rùa Núi Vàng https://www.facebook.com/ruanuivangvietnam/

Thế Giới Rùa https://www.facebook.com/thegioirua25/

Rùa Cảnh - Pet Cưng Milison https://www.facebook.com/petcungmilison/

Shop Rùa Cảnh - Turtle Services https://www.facebook.com/shopruacanh/

Shop Rùa Cảnh QH https://www.facebook.com/shopruacanhquanhang/

Shop rùa cảnh quảng bình https://bit.ly/ruacanhqb

Shop Rùa Cảnh Giá Rẻ https://bit.ly/ruacanhre

Chuyên bán các loại rùa giá rẻ Quảng ngãi https://bit.ly/ruareQn

Shop Rùa Cảnh Nam Định https://bit.ly/ruanamdinh

Trại rùa núi vàng https://bit.ly/nuivang

Rùa Cảnh - Pet Cưng Dễ Nuôi https://www.facebook.com/trantrungchanh618/

Chợ mua và bán rùa cảnh https://bit.ly/chorua

Tư vấn nuôi rùa https://bit.ly/tuvannuoirua

Rùa Cảnh Vĩnh Long https://www.facebook.com/ruacanhvinhlong/

Rùa cảnh việt nam https://bit.ly/ruacanhvn

Rùa Cảnh Nha Trang https://bit.ly/ruacanhNT

Rùa cảnh hà nội https://bit.ly/ruacanhHN

Pet shop chuyên cung cấp cá rùa bò sát cảnh https://bit.ly/petshopcabosat

Shop Rùa Hà Nội https://www.facebook.com/rualahanoi/

Mua Bán Rùa Ngoại Cảnh -Sulcata shop https://bit.ly/ruangoaicanh

Rùa cảnh việt nam HCM https://www.facebook.com/ruacanhhcm2017/

Shop Rùa Cảnh Yên Phong Bắc Ninh https://www.facebook.com/RUABACNINH/

Vietpettortoise - Rùa cảnh https://www.facebook.com/vietpettortoise/

Vietpetturtle - Rùa nước cảnh https://www.facebook.com/vietpetturtle/

Việt Pet Garden Shop 2 - Chuyên cung cấp bò sát cảnh ngoại nhập https://www.facebook.com/vietpetgarden2/

House Animal - Động vật cảnh Đông Anh, Hà Nội https://www.facebook.com/dongvatcanhhanoi/

Shop rùa cảnh ba miền https://www.facebook.com/shopruacanhbamien/

House Animal - Shop rùa cảnh Đông Anh, Hà Nội https://www.facebook.com/shopruacanhdonganh/

Rùa Cảnh Sài Gòn - NT https://www.facebook.com/RuacanhSG/

Shop rùa cảnh Titan https://www.facebook.com/shopruacanhtitan/

Shop Rùa Cảnh Online https://www.facebook.com/ShopRuaCanhOnline/

Shop Rùa Cảnh Thảoo Anh https://www.facebook.com/ShopRuaCanhThaoAnh/

Rùa Cảnh Miền Tây https://www.facebook.com/ruacanhsoctrang/

Rùa Cảnh Sài Gòn VN https://www.facebook.com/ruacanhsaigon/

Shop Rùa Cảnh Pét Đáng Yêu https://bit.ly/petdangyeu

Trại rùa nhỏ https://www.facebook.com/trairuanho

9. Nhóm nghiên cứu rút ngắn các link chưa được biên tập
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TÊN TRANG LINK TRANG

Rùa Cảnh Phong Thuỷ Cần Thơ https://www.facebook.com/RuaCanhPhongThuyCanTho/

Rùa Đi Học_ Alpha Store https://www.facebook.com/ruacanhbaby/

Tộc Rùa - Trại Rùa Cảnh https://www.facebook.com/trairuacanhtocrua/

Rùa Cảnh Việt - Rùa Cạn, Rùa Nước https://www.facebook.com/ruacanhvietcom/

Ring Rùa - thế giới pets cưng https://bit.ly/ringrua

0987215602 TRẠI RÙA VÀNG bán rùa con rùa giống bán rùa núi vàng https://www.facebook.com/trairuavang/

Shop Rùa Cảnh Miền Nam https://www.facebook.com/ruacanhmientaynam/

Thằng Chăn Rùa https://www.facebook.com/thang.chan.rua/

Shop Rùa Cảnh Bé Cưng https://bit.ly/ruabecung

Rùa Cảnh Phong Thủy Kiên Giang https://www.facebook.com/ruacanhphongthuykiengiang/

Shop Rùa Hà Nội 2019 https://www.facebook.com/shopruacanhhanoi/

Shop Rùa Cảnh Giá Rẻ Bến Tre https://bit.ly/ruabentre

Rùa Kiểng Giá Rẻ 2021 https://bit.ly/ruakieng

Rùa cảnh family https://www.facebook.com/ruacanhfamily/

Rùa Núi Vàng 0987215602 rùa vàng https://www.facebook.com/banruavang/

SHOP RÙA KIỂNG https://bit.ly/shopruakieng

Shop rùa cảnh Thái Bình https://www.facebook.com/HamsterThaiBinh/

Common Rùa Shop https://www.facebook.com/ruacacloai/

Rùa Cảnh Miền Nam https://www.facebook.com/ruacanhmiennam/

Rùa cảnh giá rẻ sinh viên https://www.facebook.com/Long123455678/

Rùa Cảnh Mini https://bit.ly/ruamini

Shop rùa cảnh quy nhơn https://bit.ly/ruaquynhon

Rùa Quân Hằng https://bit.ly/quanhang

Rùa Cảnh Siêu Rẻ - Trại Rùa Cảnh https://bit.ly/trairua

Mua bán rùa https://www.facebook.com/huynhthigai.11.10.1995/

Shop Rùa Toàn Quốc https://www.facebook.com/vinhlong1234/

RÙA CẢNH AN GIANG https://bit.ly/ruaangiang

Shop Rùa Cảnh Giá Rẻ https://bit.ly/ruacanhgiare

Slow Turtle Shop - Rùa Cảnh Sài Gòn https://bit.ly/ruacanhSG

Shop Rùa Cảnh Giá Rẻ https://bit.ly/ruacanhshop

Shop Rùa Cảnh Trà Vinh https://www.facebook.com/ShopRuaCanhTraVinh/

Rùa Xinh Baby Shop - Turtle baby shop https://bit.ly/ruaxinhbaby

Shop rùa cảnh ngoại nhập https://www.facebook.com/shopruangoainhap/

Rùa cảnh SG https://bit.ly/ruacanhSaigon

Chuyên Rùa Common Biên Hòa https://bit.ly/ruabienhoa

Shop Rùa Cảnh M-Pet https://www.facebook.com/Shopruacanhmpet/

Rùa Cảnh Lạng Sơn - chuyên tất cả các loại Rùa https://bit.ly/rualangson

Shop Rùa Cảnh Giá Rẻ 2021 https://www.facebook.com/kimdinhuytinlamnha/

Mall VnPet - Động vật rùa kiểng ngoại nhập https://www.facebook.com/mallvnpet/

Cá kiểng 6 Nghĩa https://bit.ly/6nghia

Rùa Nước Cảnh https://bit.ly/ruanuoccanh

Rùa Xanh Mini https://bit.ly/xanhmini

Rùa cảnh Long Xuyên https://bit.ly/canhLongxuyen

Rùa Cảnh Miền Bắc https://bit.ly/canhmienbac

Rùa cảnh pet shop https://www.facebook.com/ruacanhshop/

Shop rùa cảnh quân hằng 2021 https://www.facebook.com/nguyenhoailinhctvshopquanhang/

Rùa cảnh Hải Phòng https://bit.ly/canhHP

BUỘC BỤNG CHƠI RÙA https://bit.ly/buocbung
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TÊN TRANG LINK TRANG

Shop rùa kiểng giá rẻ https://bit.ly/ruakiengre

Rùa Cảnh Cà Mau https://bit.ly/ruacm

Shop Bò Sát Giá Rẻ - Hà Nội https://www.facebook.com/kimdinhuytin/

Page Thanh Lý Rùa Cảnh Vũng Tàu https://bit.ly/ruavt

Rùa cảnh Sài Gòn 2020 https://bit.ly/ruacanhsg

Rùa Kiểng Giá Rẻ TPHCM https://bit.ly/kiengre

Shop Rùa Cảnh V.A https://bit.ly/ruacanhva

Rùa Cảnh học sinh Tuyên Quang https://bit.ly/ruahs

Rùa cảnh toàn quốc 2021 https://bit.ly/ruatoanquoc

Shop Rùa Cảnh Uy Tín - Giá Rẻ https://bit.ly/ruauytin

Rùa Kiểng Giá Rẻ https://bit.ly/ruakienggiare

Rùa cảnh Huyện Gia Lâm https://www.facebook.com/khucnhatlong/

A2 - Danh sách các Nhóm Facebook lựa chọn nghiên cứu

TÊN NHÓM LINK NHÓM

Chợ Bò Sát - Reptiles Markets Vietnam https://www.facebook.com/groups/699388163532265/

Hội Reptiles -Guppy: Rùa, Chim, Bò sát: Iguana, Chameleon, Betta Việt 
Nam

https://www.facebook.com/groups/341100076054223/

Hội Những Người Yêu Rùa https://www.facebook.com/groups/1641641736067769/

hội nuôi rùa sóc hamster và chó pug đủ loại https://www.facebook.com/groups/446394182227047/

Clb yêu sóc vẹt rùa và các loại pet khác https://www.facebook.com/groups/1685615318383935/

Hội Yêu Bò Sát Việt Nam - VN Reptile Lovers with Care & Advice https://www.facebook.com/groups/VNreptiles/

CLB - Bò sát và pet Quy Nhơn https://www.facebook.com/groups/673322582810564/

Đam mê bò sát cùng MR PET https://www.facebook.com/groups/521693352380618/

iguana,bread dragon ,trăn,pet,bảo tồn miền nam https://www.facebook.com/groups/2600593733598518/

Hội Iguana - Bò Sát Cần Thơ https://www.facebook.com/groups/hoibosatcantho/

Mua Bán Trao Đổi Bò Sát HCM https://www.facebook.com/groups/519752728578846/

Cộng Đồng Đam Mê Rùa Việt Nam https://www.facebook.com/groups/150495279839141

Hội Dân Chơi Bò Sát https://www.facebook.com/groups/1715551271861987/

Hội Thích Nuôi Sóc, Hamster và rùa https://www.facebook.com/groups/1615688262056681/

CLB bò sát Long An https://www.facebook.com/groups/267667740747691/

group turtle ( hội rùa ) https://www.facebook.com/groups/105486766462939/

Hội Bò Sát Buôn Ma Thuột https://www.facebook.com/groups/311355629894424/

hội người nuôi rùa cá xấu https://www.facebook.com/groups/811309599041927/

CLB BÒ SÁT IGUANA NGHỆ AN . KẾT NỐI ĐAM MÊ https://www.facebook.com/groups/2442955322636727/

BÒ SÁT SÓC TRĂNG GROUP https://www.facebook.com/groups/1639142893010048/

HỘI YÊU THÍCH BÒ SÁT NHA TRANG https://www.facebook.com/groups/929856780918847/

Yêu Bò Sát https://www.facebook.com/groups/1434076673596453/

HỘI ĐAM MÊ BÒ SÁT VIỆT NAM https://www.facebook.com/groups/256747361774949/

Hội Rùa Và Rồng Nam Mỹ Sóc Trăng https://www.facebook.com/groups/1856741444603504/

Hội Bò Sát Cà Mau https://www.facebook.com/groups/1241731889217085/

Hội trao đổi thanh lý Cá và Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1221763944829029/

Hội trao đổi gl bò sát vời nhau https://www.facebook.com/groups/766719284231826/

Hội bò sát Tây Ninh 2019 https://www.facebook.com/groups/444169526163076/

Hội bò sát Bắc Ninh https://www.facebook.com/groups/1097828567093105/

AE Hội Bò Sát Sóc Trăng https://www.facebook.com/groups/267689154501442/

Hội rùa snapping turtle https://www.facebook.com/groups/582202889317047/

rùa cảnh Bình Dương https://www.facebook.com/groups/348534915565738/
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TÊN NHÓM LINK NHÓM

Hội Bò Sát Cảnh Thanh Hóa https://www.facebook.com/groups/2138254736500539/

Island Turtle-Đảo Rùa!!! https://www.facebook.com/groups/240636850116011/

Cộng Đồng Rùa Nước Việt Nam https://www.facebook.com/groups/535450813491333/

Bò Sát Nha Trang - Khánh Hoà https://www.facebook.com/groups/bosat.nhatrang.khanhhoa/

Hội Bò Sát - Quảng Ngãi https://www.facebook.com/groups/621254015492822/

Hội bò sát Tây Nguyên (KT) https://www.facebook.com/groups/678378772294969/

Hoi nhung nguoi muon trao doi rua va buon ban rua https://www.facebook.com/groups/1428136064072547/

Hội Đam Mê Bò Sát Phú Thọ https://www.facebook.com/groups/417041639125438/

Tám Bò sát https://www.facebook.com/groups/1531692993663361/

Hội yêu thú cưng , Bò sát, Chim cảnh, Cá cảnh - Việt Nam. https://www.facebook.com/groups/1470207473332661/

Cộng Đồng Yêu Bò Sát Gia Lâm Long Biên https://www.facebook.com/groups/735589127000812/

Hội yêu Bò Sát Toàn Quốc https://www.facebook.com/groups/942138753181201/

shop rùa cảnh pleiku gia lai https://www.facebook.com/groups/452916421711195/

Albino Turtle - Rùa bạch tạng https://www.facebook.com/groups/2817849825130030/

Nhóm TS Giao Lưu Chia Sẻ Kinh Nghiệm Nuôi Rùa Cảnh https://www.facebook.com/groups/516474332132819/

BÒ SÁT CẢNH GIA LAI https://www.facebook.com/groups/355789875211779/

RÙA CẢNH - CÁ CẢNH -THỦY SINH -ĐỒNG HỚI https://www.facebook.com/groups/577746952432113/

Bò Sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/vietnam.bosat/

Hội Yêu Bò Sát Thủy Nguyên https://www.facebook.com/groups/3411081202282720/

Hội bò sát thú cưng Sóc trăng https://www.facebook.com/groups/thucungsoctrang/

hội đam mê bò sát và kỳ tôm https://www.facebook.com/groups/1466774013684089/

Group iguana & rùa cảnh TP Thủ Đức gắn kết- chia sẽ đam mê bò sát https://www.facebook.com/groups/1335077830261074/

hội lưỡng cư và bò sát https://www.facebook.com/groups/1274772619605928/

HỘI: YÊU THÍCH RÙA NGHỆ TĨNH https://www.facebook.com/groups/2393284787662861/

rùa cảnh miền nam 2020 https://www.facebook.com/groups/714695209114931/

Mua bán rùa https://www.facebook.com/groups/1467305153324187/

Bò Sát Bến Tre https://www.facebook.com/groups/bosat.bentre/

Hội Bò Sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/2958191344398074/

Rùa Cảnh Miền Tây https://www.facebook.com/groups/1062872564551216/

Rùa cảnh ba động https://www.facebook.com/groups/239841257443544/

Động yêu rùa cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/238467394310517/

Hội mê rùa quảng trị https://www.facebook.com/groups/346579937121760/

TURTLE LOVE GROUP(NHÓM YÊU RÙA) https://www.facebook.com/groups/531526058216597/

rùa cảnh đồng môn https://www.facebook.com/groups/496755075084349/

Galapagos Islands (Quần Đảo Rùa) https://www.facebook.com/groups/954380115156463/

Rùa cảnh yên bái https://www.facebook.com/groups/684563932194551/

Gl trao đổi rùa cảnh các loại https://www.facebook.com/groups/1019903662076368/

Snapping Turtle Paradise https://www.facebook.com/groups/cdrnvn/

Hội Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/longvuha/

Cộng Đồng Rùa Và Sinh Vật Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1459894540942805/

Thế Giới Rùa https://www.facebook.com/groups/905719110194949/

Hội Yêu Rùa và Chữa Các Bệnh Ở Rùa Tp.HCM https://www.facebook.com/groups/1702520746653325/

Động Rùa https://www.facebook.com/groups/528569401390524/

Cộng đồng đam mê rùa cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1115790582241990/

Hội nuôi baba (Trionychidae) Việt Nam https://www.facebook.com/groups/baba.Trionychidae/

gruop bò sát việt nam https://www.facebook.com/groups/350876038923256/

Rùa cảnh family https://www.facebook.com/groups/2923914434518071/

Đảo Rùa https://www.facebook.com/groups/1689580787985904/
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HỘI ĐAM MÊ & YÊU THƯƠNG RÙA CẠN https://www.facebook.com/groups/764847653933911/

RÙA CẠN BA MIỀN (Kín) https://www.facebook.com/groups/229463608640193/

Hội những người mê rùa https://www.facebook.com/groups/871493386796061/

Hội thích Alligator Snapping Turtle (Rùa cá Sấu) https://www.facebook.com/groups/301401671115628/

HỘI YÊU RÙA CẢNH VIỆT NAM https://www.facebook.com/groups/239511943894729/

Hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi baba https://www.facebook.com/groups/891796681228610/

HỘI ĐAM MÊ RÙA NƯỚC CẦN THƠ https://www.facebook.com/groups/552291328582936/

Cộng Đồng Rùa Nước Việt Nam (Cấm B.u.ô.n B.á.n) https://www.facebook.com/groups/245710110240346/

CLB Giao Lưu Bò Sát Đà Nẵng https://www.facebook.com/groups/490986924393020/

Cộng Đồng Rùa Cảnh Sài Gòn https://www.facebook.com/groups/213001470258549/

Group Bò Sát VN https://www.facebook.com/groups/530363331416946/

Hội bò sát Tây Ninh https://www.facebook.com/groups/757864787675165/

Chia Sẻ Bí Quyết Nuôi Rùa https://www.facebook.com/groups/484409748767180/

Hội Rùa Nước-Cạn Việt Nam Là Nơi Chia Sẽ Kinh Nghiệm https://www.facebook.com/groups/325607148670623/

Clb rùa cạn Sài Gòn https://www.facebook.com/groups/1015336209233756/

Rùa Xinh HN https://www.facebook.com/groups/503720747608184/

CLB Rùa Nước Việt Nam https://www.facebook.com/groups/545841208957715/

Hội yêu rùa https://www.facebook.com/groups/921377667932987/

Rua Rùa Rúa https://www.facebook.com/groups/496148318264887/

Rùa cảnh ba miền https://www.facebook.com/groups/1204084683460941/

Clb Rùa Nước Sài Gòn https://www.facebook.com/groups/450308473084999/

Đảo Rùa ( Inzaghi ) https://www.facebook.com/groups/525179704705521/

HỘI GL BU.Ô.N B .Á.N VÀ CHỮA BỆNH CHO RÙA https://www.facebook.com/groups/141656204434890/

Cộng Đồng Bò Sát https://www.facebook.com/groups/757070961724430/

Hội Bò Sát Pet Yêu Của Mọi Người https://www.facebook.com/groups/911745525534618/

Cộng đồng đam mê rùa cạn (Tortoise Keepers) https://www.facebook.com/groups/346573630411948/

Hội Rùa Cảnh Hoàng Gia Việt Nam ( Giao Lưu Học Hỏi Cấm Buôn Bán) https://www.facebook.com/groups/360559152475147/

Cộng đồng đam mê bò sát việt nam ( Vietnamese reptile community) https://www.facebook.com/groups/982684808938998/

trại gây nghiện Rùa-Cá sấu cảnh https://www.facebook.com/groups/2726304977593526/

hội yêu rùa cảnh việt nam.. https://www.facebook.com/groups/649589445661728/

Hội Rùa Đà Nẵng https://www.facebook.com/groups/1934646143436523/

Cộng đồng rùa Núi Vàng Việt Nam https://www.facebook.com/groups/311045323983872/

Hội Rùa Cạn Sài Gòn https://www.facebook.com/groups/481034199642312/

Cộng đồng bò sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1150796538450856/

Rùa Cảnh Thanh Hoá https://www.facebook.com/groups/443045239791932/

GROUPS M.U.A,B.Á.N RÙA VIỆT NAM https://www.facebook.com/groups/707718863309476/

Hội Rùa Đà Nẵng (nhóm mới) https://www.facebook.com/groups/659029511395287/

Hội Rùa 3g https://www.facebook.com/groups/140074331205254/

Việt Nam Snapping https://www.facebook.com/groups/3062958800615549/

Hội Mê Rùa - Giao Lưu Học Hỏi https://www.facebook.com/groups/837100550577470/

Hội nuôi baba miền bắc https://www.facebook.com/groups/575353386207008/

Hội Mê Rùa https://www.facebook.com/groups/594541111093961/

Hội Đam Mê Bò Sát ( Rùa, Igu...) https://www.facebook.com/groups/1476026849274624/

Cộng đồng Đam mê rùa cảnh Việt Nam 2019 https://www.facebook.com/groups/400116770779286/

Động Rùa - Công khai https://www.facebook.com/groups/876761449573245/

Aquapet - Cộng đồng Bò Sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/Aquapet

Hội Nuôi Bò Sát Bà Rịa-Vũng Tàu https://www.facebook.com/groups/504348136988182/

Nhóm Lưỡng cư và Bò sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/
nhomluongcubosatvietnam/
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Hội yêu rùa cạn https://www.facebook.com/groups/249760113377662/

Kinh Nghiệm Chơi Bò Sát! https://www.facebook.com/groups/3169745403073870/

CHỢ BÒ SÁT VIỆT NAM- Vietnam reptiles market https://www.facebook.com/groups/557544312323810/

Hội Bò Sát Thanh Hóa https://www.facebook.com/groups/502298433312297/

Hội rùa Đồng Nai https://www.facebook.com/groups/275240220521908/

Cộng Đồng Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/144171261064546/

Đảo Rùa Cạn - Tortoise VietNam https://www.facebook.com/groups/ruacanpps/

Cộng đồng rùa cảnh 3 miền https://www.facebook.com/groups/198577995542692/

Hội Bò Sát Huế https://www.facebook.com/groups/505784009508092/

Đam Mê Bò Sát - Thú Cưng https://www.facebook.com/groups/dammebosatthucung/

hội bò sát cảnh việt nam https://www.facebook.com/groups/201893104956589/

Cộng Đồng Giao Lưu Bò Sát Và Rùa Cảnh VN https://www.facebook.com/groups/368969988208334/

Đam Mê Bò Sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/222737666406921/

Hội Bò Sát Hải Phòng ( New ) https://www.facebook.com/groups/305652951100906/

Quân Hằng Hỗ Trợ Chữa Bệnh Rùa Nước https://www.facebook.com/groups/307105570915715/

Hội Rùa Common Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1227980511038439/

Hội Tụ Dân Chơi Rùa Kiểng https://www.facebook.com/groups/948997659355710/

Hội Rùa Cảnh Bến Tre Giao Lưu, Học Hỏi https://www.facebook.com/groups/ruacanhbentre/

HỘI NGHIỆN COMMON SNAPING-VÀ TẤT CẢ VỀ RÙA https://www.facebook.com/groups/710588826476795/

HỘI BÒ SÁT MIỀN BẮC https://www.facebook.com/groups/659327947915791/

HỘI RÙA BẮC TRUNG NAM https://www.facebook.com/groups/3833686640036394/

Hội Bò Sát Hà Nam https://www.facebook.com/groups/1390476294302530/

Rùa cảnh Nghệ An(việt Nam) https://www.facebook.com/groups/916372388920264/

CỘNG ĐỒNG ĐAM MÊ BÒ SÁT VN(Reptile Vietnam) https://www.facebook.com/groups/376952950111592/

Hội Yêu Bò Sát Miền Trung https://www.facebook.com/groups/1164250377429657/

Hội Nuôi Rùa Cá Sấu SNAPPING https://www.facebook.com/groups/220804393516209/

Rùa Cảnh An Giang.(Toàn quốc) https://www.facebook.com/groups/761957924460351/

Thế Giới Rùa Cảnh https://www.facebook.com/groups/418545333271451/

Rùa cảnh Sài Gòn https://www.facebook.com/groups/336867558064156/

Cộng đồng bò sát Nghệ An - Hà Tĩnh https://www.facebook.com/groups/439033536518163/

Hội những người yêu rùa kiểng https://www.facebook.com/groups/239834303704482/

Turtle Kingdom🐢 https://www.facebook.com/groups/1982281648617590/about

Cộng đồng rùa cảnh Đồng Tháp https://www.facebook.com/groups/2683846861643490/

Hội Yêu Rùa Hải Dương https://www.facebook.com/groups/117563726923872/

HỘI RÙA VÀ PHỤ KIỆN BÌNH DƯƠNG https://www.facebook.com/groups/147919997264641/

Hội Bò Sát Quy Nhơn https://www.facebook.com/groups/322448315295609/

group 3 con rùa https://www.facebook.com/groups/828682200992208/

Hội Rùa AlLigator Snapping Việt Nam https://www.facebook.com/groups/3084779271758288/

Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/839146846968110/

Diễn Đàn Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/365893474206833/

Thanh Lý Cá Cảnh - Rùa Cảnh - Phụ Kiện https://www.facebook.com/groups/316310125655766/

Group iguana & rùa cảnh TP Thủ Đức gắn kết- chia sẽ đam mê bò sát https://www.facebook.com/groups/1145513992583060/

The Snapping Turles https://www.facebook.com/groups/2321247808175894/

Hội Đam Mê Rùa Cảnh https://www.facebook.com/groups/474165667007519/

Hội rùa Cạn và Nước https://www.facebook.com/groups/335236251671143/

NGHIỆN RÙA https://www.facebook.com/groups/1679220188931350/

Hội ae rùa Và Sinh Vật Cảnh Bán Cạn Thuỷ Sinh bà rịa - vũng tàu https://www.facebook.com/groups/2415696375426223/

HỘI RÙA , BỌ SÁT THỪA THIÊN HUẾ https://www.facebook.com/groups/267016638337777/
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Rùa Cảnh Lạng Sơn https://www.facebook.com/groups/1524721077723841/

Hội Yêu Rùa Cảnh Việt Nam (Turtle Group) https://www.facebook.com/groups/694442391327407/

Chợ Bò sát Huế https://www.facebook.com/groups/811553926053096/

Hội Rùa Kim Quy https://www.facebook.com/groups/221211606673830/

Hội rùa cảnh VN https://www.facebook.com/groups/973843809866622/

Hội rùa cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1176194726179191/

Rùa cảnh 3 miền https://www.facebook.com/groups/173062988159728/

Rùa cảnh & chi.a s.ẽ kinh nghiệm (turtle farming experience) https://www.facebook.com/groups/610253819910145/

Rùa Cảnh Cà Mau https://www.facebook.com/groups/3011516469078560/

Hội Rùa Cảnh Đồng Tháp https://www.facebook.com/groups/4558429494188569/

Hội rùa cảnh cao bằng giao lưu rùa cảnh bò sát https://www.facebook.com/groups/3875858375802609/

Alligator snapping turl https://www.facebook.com/groups/4045259835521809/

REPTILE TOWN - Thị trấn Bò sát https://www.facebook.com/groups/214183057414812/

Diễn Đàn Rùa Cảnh Toàn Quốc https://www.facebook.com/groups/255531266006841/

Bộ Tộc Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/584093609293271/about

Hội Yêu Rùa Cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/294462578857863/

SÂN CHƠI RÙA NƯỚC https://www.facebook.com/groups/4153289404790224/

Rùa cảnh phong thuỷ hcm https://www.facebook.com/groups/615035735805824/

HỘI RÙA và SINH VẬT CẢNH https://www.facebook.com/groups/909708619843934/

Hội Rùa Cảnh Miền Nam. https://www.facebook.com/groups/861170648118266/

Cộng Đồng Rùa Cạn 3 Miền https://www.facebook.com/groups/254332420092785/

Bò sát - Pet Lạng Sơn Club https://www.facebook.com/groups/690814684403540/

Hội rùa cảnh hà nội https://www.facebook.com/groups/226338209579036/

Hội Rùa Cảnh Vĩnh Phúc https://www.facebook.com/groups/2441231809487175/

Hội bò sát toàn quốc https://www.facebook.com/groups/1515188178834761/

Hội Nuôi Rùa Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1134283853721760/

Tortoise & Turtle in VietNam (Hội Rùa Việt Nam) https://www.facebook.com/groups/275341577580962/

Rùa Cạn Ba Miền (Công khai) https://www.facebook.com/groups/391734438865278/

Cộng Đồng Mê Rùa Hải Dương https://www.facebook.com/groups/873209506364813/

Hội bò sát Ba Vì-Sơn Tây-Hà Nội https://www.facebook.com/groups/645724433017553/

Đam Mê Bò Sát Hạ Long-Quảng Ninh ( Rùa Cảnh Baby Mini - Iguana 
Rồng Nam Mĩ)

https://www.facebook.com/groups/632687907709279/

Cộng đam mê rùa nước và rùa cạn https://www.facebook.com/groups/508303110274588/

Giao Lưu Bò Sát Toàn Quốc https://www.facebook.com/groups/2885730025089595/

Đảo Bò Sát Việt Nam https://www.facebook.com/groups/347035766955270/

Clb sóc cảnh, rùa cảnh 3 miền https://www.facebook.com/groups/949213169143535/

Hội Yêu Rùa Cảnh Snapping turtle https://www.facebook.com/groups/4902613693095741/

Hội những yêu thích rùa cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/3970771519638059/

Hội Khoe Rùa Đẹp https://www.facebook.com/groups/307097170928346/

Hội Rùa(BARESI PET.VN SHOP) https://www.facebook.com/groups/847081526005718/

Rùa Cảnh 3 Miền https://www.facebook.com/groups/224686699401925/

Hội Đam mê rùa cảnh Bình Thuận https://www.facebook.com/groups/3992173537487505/

Rùa Cạn Việt Nam VIP https://www.facebook.com/groups/1263352900800061/

Hội bò sát cảnh, thú cưng Tân An https://www.facebook.com/groups/307878884089970/

CLB Rùa Cạn Cần Thơ. Cần Thơ Totoiser https://www.facebook.com/groups/793907667618728/

hội rùa cảnh. com https://www.facebook.com/groups/1162295270964627/

nơi hội tụ những anh tài mê rùa-cá sấu https://www.facebook.com/groups/145566151002891/

rùa cảnh Việt Nam 2 (Kín) https://www.facebook.com/groups/3081274505424596/
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Rùa Cạn Saigon https://www.facebook.com/groups/1713031522241274/

Rùa cảnh Miền Trung https://www.facebook.com/groups/378797323899252/

Rùa Cảnh Miền Nam https://www.facebook.com/groups/1069436950556698/

Đấu giá bò sát https://www.facebook.com/groups/522872002488497/

Rùa cảnh TP Huế https://www.facebook.com/groups/2895776160696682/

Cộng đồng rùa cảnh Thái Bình. https://www.facebook.com/groups/1473978859601648/

Rùa Cảnh Toàn Quốc https://www.facebook.com/groups/915463172689159/

học hỏi kinh nghiệm nuôi rùa https://www.facebook.com/groups/1277683389293946/

HỘI YÊU RÙA BMT https://www.facebook.com/groups/967680194032785/

rùa cảnh buying turtle inbox https://www.facebook.com/groups/799488340743434/

Đảo Rùa Kiên Giang https://www.facebook.com/groups/943268942922366/

RÙA - HỘI ĐỒNG QUY https://www.facebook.com/groups/977343436428335/

Hội rùa cá sấu common snapping!!! https://www.facebook.com/groups/573004510436639/

Đảo Rùa Cảnh https://www.facebook.com/groups/297955082329278/

Cộng Đồng Đam Mê Rùa VN https://www.facebook.com/groups/547160339776390/

Địa cầu rùa https://www.facebook.com/groups/366926348264166/

HỘI RÙA CẢNH VIỆT NAM SỐ 2 https://www.facebook.com/groups/1275061066264961/

Hội Rùa Cảnh Quảng Bình https://www.facebook.com/groups/427287628545895/

Rùa Nước Saigon https://www.facebook.com/groups/1027640267998738/

Hội đam mê Sóc, Chim, Rùa, Nhím, Bò Sát, Cáo Cảnh - Nha Trang https://www.facebook.com/groups/606556227029502/

rùa kảnh thái nguyên https://www.facebook.com/groups/1364698010612672/

Rùa Cảnh Cá Cảnh Yên Bái https://www.facebook.com/groups/759164351660753/

Hiệp Hội Rùa Việt Nam https://www.facebook.com/groups/290746992640220/

Hội rùa cảnh Việt Nam https://www.facebook.com/groups/1607056332960263/

Tất Tần Tật Về Rùa Cảnh https://www.facebook.com/groups/tattantatveruacanh/

Hội Rùa Cảnh Bạc Liêu https://www.facebook.com/groups/857023781916456/

Hội Yêu Sóc và Bò sát https://www.facebook.com/groups/214711268708235/

A3 - Danh sách 21 nhóm và trang Facebook lựa chọn thu thập dữ liệu sâu

Tên Nhóm/shop Mã số Liên kết Phân loại Tình trạng hoạt động

Thế Giới Rùa VN_F_S28
https://www.facebook.com/
groups/905719110194949/

Nhóm riêng tư

Đảo Rùa VN_F_S29
https://www.facebook.com/
groups/334544337125221/

Nhóm riêng tư

Hội Đam Mê Rùa Cảnh Việt Nam VN_F_S30
https://www.facebook.com/
groups/2347956868572969/

Nhóm riêng tư

RÙA CẠN BA MIỀN VN_F_S31
https://www.facebook.com/
groups/229463608640193/

Nhóm riêng tư

Hội ae rùa Và Sinh Vật Cảnh Bán Cạn Thuỷ 
Sinh bà rịa - vũng tàu

VN_F_S32
https://www.facebook.com/
groups/2415696375426223/

Nhóm riêng tư

HỘI NGHIỆN COMMON SNAPING-VÀ TẤT 
CẢ VỀ RÙA

VN_F_S33
https://www.facebook.com/
groups/710588826476795/

Nhóm riêng tư

Clb Rùa Nước Sài Gòn VN_F_S34
https://www.facebook.com/
groups/450308473084999/

Nhóm riêng tư

RÙA CẢNH VIỆT NAM VN_F_S35
https://www.facebook.com/
groups/349894222877832/

Nhóm riêng tư
Từ 30/7 không có bài 
đăng mới
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Turtle lovers group VN_F_S37
https://www.facebook.com/
groups/129571245367897/

Nhóm riêng tư

HỘI ĐAM MÊ & YÊU THƯƠNG RÙA CẠN VN_F_S38
https://www.facebook.com/
groups/764847653933911/

Nhóm riêng tư

Hội Rùa Lớn Nhất Việt Nam VN_F_S39
https://www.facebook.com/
groups/2594094434178025/

Nhóm riêng tư

Rùa Cảnh Thanh Hoá VN_F_S40
https://www.facebook.com/
groups/443045239791932/

Nhóm riêng tư

hội rùa cảnh vũng tàu VN_F_S44
https://www.facebook.com/
groups/3359808314140589/

Nhóm riêng tư

Group Bò Sát - Cộng Đồng Miền Tây VN_F_S45
https://www.facebook.com/
groups/112559649173491/

Nhóm riêng tư

Nhóm Lưỡng Cư Bò Sát, nhông Axolotl ,sa 
giông(newt)&kì giông(salamader) ...

VN_F_S46
https://www.facebook.com/
groups/761530274469913/

Nhóm riêng tư Page đã bị khóa

Động Rùa VN_F_S47
https://www.facebook.com/
groups/528569401390524/

Nhóm riêng tư

Hội Rùa VN_F_S48
https://www.facebook.com/
groups/594521744854512/

Nhóm riêng tư Page đã bị khóa

Hội bò sát cảnh Phú Yên VN_F_S49
https://www.facebook.com/
groups/2436257319985499/

Nhóm riêng tư

Cộng đồng đam mê rùa cảnh Việt Nam VN_F_S50
https://www.facebook.com/
groups/1115790582241990/

Nhóm riêng tư

Hội Rùa 3g VN_F_S52
https://www.facebook.com/
groups/140074331205254/

Nhóm riêng tư

Sóc Cảnh Rùa Cảnh VN_F_S53
https://www.
facebook.com/profile.
php?id=100068554821977

Trang Page đã bị khóa

PHỤ LỤC B:
B1 - Danh sách các loài rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam

STT Họ/Loài Tên thường gọi
Hiện trạng bảo tồn Luật pháp bảo vệ

IUCN SĐVN CITES LĐT NĐ06 NĐ160 NĐ26

Họ rùa đầu to (Platysternidae)

1 Platysternon megacephalum Rùa đầu to CR (2021) EN I X IB X X

Họ rùa đầm (Geoemydidae)

2 Cuora amboinensis Rùa hộp lưng đen EN (2020) VU II IIB

3 Cuora galbinifrons Rùa hộp trán vàng miền Bắc CR (2020) EN II X IB X X

4 Cuora bourreti Rùa hộp trán vàng miền Trung CR (2020) EN I IB X

5 Cuora picturata Rùa hộp trán vàng miền Nam CR (2020) EN I IB X

6 Cuora mouhotii Rùa sa nhân EN (2020) II IIB

7 Cuora cyclornata Rùa hộp ba vạch CR (2020) CR II X IB X X

8 Cyclemys oldhamii Rùa đất Sê-pôn EN (2021) II IIB

9 Cyclemys pulchristriata Rùa đất Pul-kin EN (2021) II IIB

10 Cyclemys atripons Rùa đất A-tri-pôn EN (2021) II

11 Geoemyda spengleri Rùa đất Speng-lơ EN (2020) II IIB

12 Heosemys grandis Rùa đất lớn CR (2021) VU II IIB

13 Heosemys annandalii Rùa răng CR (2021) EN II IIB
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14 Malayemys subtrijuga Rùa ba gờ NT (2021) VU II IIB

15 Mauremys annamensis Rùa Trung Bộ CR (2020) CR I X IB X X

16 Mauremys mutica Rùa câm CR (2021) II IIB

17 Mauremys sinensis Rùa cổ sọc CR (2021) III

18 Sacalia quadriocellata Rùa bốn mắt CR (2021) II IIB

19 Siebenrockiella crassicollis Rùa cổ bự EN (2021) II IIB

Họ rùa cạn/rùa núi (Testudinidae)

20 Indotestudo elongata Rùa núi vàng CR (2019) EN II IIB

21 Manouria impressa Rùa núi viền EN (2021) VU II IIB

Họ rùa mai mềm/ba ba (Trionychidae)

22 Amyda ornata Ba ba Nam Bộ VU (2016) VU II IIB

23 Palea steindachneri Ba ba gai CR (2021) VU II IIB

24 Pelochelys cantorii Giải CR (2021) EN II X IB X X

25 Pelodiscus variegatus Ba ba bụng đốm

26 Rafetus swinhoei Giải Sin-hoe CR (2021) CR II X IB X X

B2 - Bảng số lượng, nguồn gốc, mức độ nguy cấp của các loài rùa xuất hiện 
trong video trên YouTube năm 2021

STT Tên khoa học Tên loài Nguồn gốc (Quốc gia) Mức độ nguy 
cấp (theo IUCN)

Số lượng cá thể rùa 
xuất hiện trong các 
video trên YouTube 

trong năm 2021 

LOÀI BẢN ĐỊA

1
Cuora amboinensis 
kamaroma

Rùa Hộp lưng đen 

Quần đảo Nicobar, Ấn Độ,, Bangladesh, 
Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt 
Nam, Malaysia, Singapore, Philippin,, 
Indonesia, Đông Timor, Trung Quốc, Sri 
Lanka.

EN 2

2 Cuora mouhoti Rùa Sa nhân 
Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Việt 
Nam, Bhutan, Thái Lan

EN 1

3 Cuora cyclornata Rùa hộp ba vạch Myanma, Trung Quốc, Việt Nam CR 1

4 Cyclemys atripons Rùa đất A-tri-pôn Thái Lan, Campuchia và Việt Nam
Chưa được đánh 

giá
1

5 Heosemys annandalii Rùa Răng 
Thái Lan, Lào, Việt Nam Malaysia, 
Myanmar

EN 1

6 Heosemys grandis
Rùa Đất lớn - Rùa 
sen vàng 

Campuchia, Việt Nam, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Thái Lan

EN 107

7 Indotestudo elongata Rùa Núi vàng 
Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Lào, 
Thái Lan , Campuchia, Việt Nam, Malaysia, 
Nam Trung Quốc. 

 CR 232

8 Malayemys subtrijuga Rùa Ba Gờ 
Lào, Campuchia, Việt Nam, Malaysia, 
Indonesia

VU 10

9 Mauremys mutica Rùa câm 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài 
Loan (Rùa đá) và Trung Quốc, Đài Loan, 
Việt Nam, Lào (Rùa câm)

EN 8

10 Mauremys sinensis Rùa cổ sọc Việt Nam, Lào, Campuchia EN 7
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Số lượng cá thể rùa 
xuất hiện trong các 
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trong năm 2021 

11 Pelodiscus sinensis Ba ba trơn
Trung Quốc, Tây Ban Nha, Brazil, Hawaii, 
Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

VU 10

12
Platysternon 
megacephalum

Rùa Đầu to 
Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanma, 
Campuchia, Trung Quốc

EN 1

13
Сyclеmys 
рulchriѕtriata

Rùa Đất Pulkin Campuchia, Việt Nam EN 2

LOÀI NGOẠI LAI

14
Aldabrachelys 
gigantea

Rùa khổng lồ 
Aldabra (Aldabra 
giant tortoise) 

Quốc đảo Seychelles VU 1

15
Carettochelys 
inscuipta

Rùa mũi lợn Australia, New Guinea EN 7

16 Centrochelys sulcata
Rùa Sulcata - Rùa 
cựa - Rùa Châu Phi 

Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi, Chad, 
Eritrea, Ethiopia, Mali, Mauritania, Nigeria, 
Senegal, Ả Rập Saudi, Sudan, Yemen, 
Somalia, Algeria, Benin, Cameroon.

VU 69

17 Chelodina spp. Rùa cổ rắn  Australia LC 19

18 Chelus spp. Rùa Lá Mata Mỹ LC 38

19 Chelydra s. osceola
Rùa Florida 
Snapping 

Mỹ LC 43

20 Chelydra serpentina
Rùa Common 
Snapping 

Canada, Mỹ LC 948

21 Chrysemys picta spp.

Rùa vẽ phương 
Đông (Eastern 
Painted Turtle)/ 
Rùa vẽ phương 
Tây (Western 
painted turtle)

Mỹ, Canada, Mexico LC 13

22 Claudius angustatus Rùa Narrow Mỹ, Mexico NT 2

23 Cuora lavomarginata
Rùa hộp Trung 
Hoa (Chinese box 
turtle) 

Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản EN 2

24 Geochelone elegans
Rùa Sao Ấn Độ 
(Indian Star 
Tortoises)

Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka LC 3

25 Geoclemys hamiltonii
Rùa Sao Đêm 
(Black pond turtle)

Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka,  Bangladesh. VU 20

26
Graptemys 
pseudogeographica 
kohni

Rùa Bản đồ Mỹ LC 41

27
Kinosternon 
scorpioides

Rùa Bùn Bọ Cạp 
- Scorpion mud 
turtle 

Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ LC 3

28
Macrochelys 
temminckii

Rùa Cá sấu Mỹ VU 136

29 Mauremys caspica
Rùa cổ sọc/Rùa 
Caspi 

Trung Quốc
Chưa được đánh 

giá
287

30 Mauremys japonica
Rùa đá Nhật 
(Japanese pond 
turtle)

Nhật Bản NT 1

31 Mauremys reevesii
Rùa đầm/ao Trung 
Quốc (Chinese 
pond turtle) 

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài 
Loan

EN 494
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STT Tên khoa học Tên loài Nguồn gốc (Quốc gia) Mức độ nguy 
cấp (theo IUCN)

Số lượng cá thể rùa 
xuất hiện trong các 
video trên YouTube 

trong năm 2021 

32 Pelomedusa subrufa
Rùa mũ bảo hiểm 
African helmeted 
turtle 

Nhiều nước châu Phi (Sudan, Yemen, Cape 
Town, Ghana, Madagascar)

LC 7

33 Pelusios castaneus Rùa Bùn Tây Phi Khu vực từ Senegal tới Angola LC 6

34 Podocnemis unifili Rùa Ninja Mỹ VU 25

35 Pseudemys concinna Rùa River cooter Bắc Mỹ LC 1

36 Stigmochelys pardalis
Rùa da báo 
(Leopard Tortoise) 

Châu Phi LC 2

37 Pseudemys nelsoni Rùa Bụng đỏ Mỹ LC 4

38
Staurotypus 
triporcatus

Rùa Mexican - 
Mexican musk 
turtle   

Mỹ, Mexico NT 4

39 Sternotherus carinatus
Rùa lưỡi dao 
Razor-backed 
musk turtle 

Mỹ LC 19

40 Sternotherus odoratus
Rùa Xạ hương - 
Common musk 
turtle  

Canada, Mỹ LC 35

41
Trachemys scripta 
elegans

Rùa Tai đỏ Mỹ NT 290

42
Trachemys scripta 
scripta

Rùa Bụng vàng Mỹ LC 49

43 Trachemys spp. Rùa Công Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Pakistan EN 5

44
Carettochelys 
inscuipta

Rùa mũi lợn Australia, New Guinea EN 7

45
Rùa Biển (không 
rõ loài nào)

Tất cả đại dương trừ vùng Bắc Cực 1

46 Rùa lai, đột biến 60

47 Không rõ loài 1432

TỔNG 4.481

Ghi chú: 
CR – Cực kỳ nguy cấp
VU – Sắp nguy cấp
EN – Nguy cấp
NT – Sắp bị đe dọa
LC – Ít quan tâm
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Nhằm vận dụng sự sáng tạo của công chúng để truyền tải thông điệp bảo 
vệ rùa và nói KHÔNG với các hình thức “tiêu dùng” rùa trái pháp luật, Trung 
tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Chương trình Bảo tồn rùa châu Á 
(ATP) và Tổ chức Humane Society International tại Việt Nam (HSI in Viet Nam) 
đã phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ “Chung tay bảo vệ rùa” từ ngày 21/6/2021 – 
25/7/2021.

Cuộc thi đã thu hút gần 800 tác phẩm dự thi của hơn 700 tác giả ở nhiều 
lứa tuổi từ 4 đến 62 tuổi, từ 50/63 tỉnh thành trong cả nước. 105 tác phẩm đã 
được lựa chọn vào vòng chung kết.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Chung tay phòng chống tội 
phạm liên quan đến động vật hoang dã” và “Bảo tồn các loài rùa nguy cấp, 
quý hiếm ở Việt Nam” do Liên minh Châu Âu (European Union in Vietnam) và 
Vườn Thú Cleveland Metroparks Zoo tài trợ. 

Các tác phẩm lọt Vòng chung kết

CUỘC THI VẼ TRANH 
“CHUNG TAY BẢO VỆ RÙA”
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OCEAN WARRIOR
Nguyễn Ánh - 26 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Kim Cương do họa sĩ Bùi Trọng Dư và Ban tổ chức thẩm định, bình chọn
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SINH KHỐI NHÂN CHỦNG – LỜI CẢNH TỈNH TỪ QUÁ KHỨ
Hoàng Hữu Thiện - 20 tuổi
Giải Chiến binh Rùa Vàng do Ban tổ chức Bình chọn

64



CHUNG TAY BẢO VỆ RÙA
Nguyễn Ngân Duyên – 14 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Vàng do người dùng Facebook bình chọn
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ĐỒI MỒI – Tranh khắc cao su
Đỗ Phú Đạt – 20 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Bạc do Ban tổ chức bình chọn
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MÁY GẮP THÚ
Cung Quang Hào – 20 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Bạc do Ban tổ chức bình chọn
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BIỂN XANH HY VỌNG
Nguyễn Thanh Tuyền - 26 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Đồng do Ban tổ chức Bình chọn
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TRÁI TIM CỦA TỰ NHIÊN
Phạm Ngọc Anh – 18 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Đồng do Người dùng Facebook bình chọn

CHỌN BÃI CÁT
Lưu Thị Phương Anh - 33 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Đồng do Người dùng Facebook bình chọn.
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CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI CHĂM 
SÓC RÙA
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc – 12 tuổi 
Giải Chiến binh Rùa Việt do Ban 
tổ chức bình chọn

CHÚNG TÔI CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ
Võ Lê Thanh Thủy – 9 tuổi 
Giải Chiến binh Rùa Việt do Ban 
tổ chức bình chọn

ĐI CHỢ
Vương Nhất Thuận - 30 tuổi
Giải Chiến binh Rùa Việt do Ban 
tổ chức bình chọn
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ĐẠI DƯƠNG HẠNH PHÚC
Bùi Đỗ An Nhiên – 7 tuổi 
Giải Chiến binh Rùa Việt do Người dùng 
Facebook bình chọn

NGẠT THỞ
Nguyễn Thu Hằng - 41 tuổi

Giải Chiến binh Rùa Việt do Người dùng Facebook bình chọn

NƯỚC MẮT CỦA RÙA
Trần Thị Dạ Linh – 14 tuổi 

Giải Chiến binh Rùa Việt do Người dùng Facebook bình chọn
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SỐNG 1
Lê Thị Như Hoài - 30 tuổi 

Giải Bộ Tranh Ấn tượng

SỐNG 2
Lê Thị Như Hoài - 30 tuổi 
Giải Bộ Tranh Ấn tượng
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SỐNG 3
Lê Thị Như Hoài - 30 tuổi 

Giải Bộ Tranh Ấn tượng
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CHUNG TAY BẢO VỆ RÙA BIỂN - Trung Nguyễn Khánh Ngọc – 10 tuổi 

NGÔI NHÀ CỦA RÙA - Nguyễn Khánh Phương – 9 tuổi 

CỨU NHỮNG CHÚ RÙA BIỂN! - Lê Thị Hải Yến – 12 tuổi

XIN ĐỪNG CHIA CẮT GIA ĐÌNH RÙA. HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO CHÚNG!
Hoàng Bảo Nhi – 14 tuổi 

HÃY THẢ RÙA VỀ VỚI BIỂN KHƠI - Lê Lâm Anh – 7 tuổi 

EM RẤT YÊU RÙA - Nguyễn Trung Kiên – 7 tuổi

RÙA LÀ NHỮNG ĐỨA CON CỦA BIỂN CẢ - Nguyễn Minh Phương – 14 tuổi

HÃY DỪNG TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN - Nguyễn Hà Doanh Doanh – 11 tuổi 
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RÙA LÀ BẠN, KHÔNG 
PHẢI THỨC ĂN
Mai Ngọc Phương 
Khanh – 17 tuổi

RÙA BIỂN VÀ KHÁT 
VỌNG ĐƯỢC TỰ DO
Phạm Hoàng Bảo – 
19 tuổi.

TRƯỜNG TỒN
Đinh Khánh Mai – 
16 tuổi

KÝ ỨC HỒ GƯƠM
Nguyễn Cao Nhân – 
16 tuổi 

LỜI XIN LỖI TỪ CON NGƯỜI - Huỳnh Thiên Tuệ Nhãn - 20 tuổi 

TRUYỆN NGẮN BUÔN BÁN RÙA TRÁI PHÉP
Lê Viết Linh - 20 tuổi
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CÙNG BẢO VỆ RÙA KHỎI TUYỆT CHỦNG - Nguyễn Mai Bảo Châu – 15 tuổi

CHẤP NHẬN - Trần Kim Anh – 19 tuổi  

MÃI BÊN MẸ - Phan Anh Thi – 14 tuổi

SỰ IM LẶNG CỦA BIỂN LỚN - Trần Quang Khải – 17 tuổi

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI - Nguyễn Quỳnh Anh – 17 tuổi

GIẢI CỨU RÙA - Đàm Trần Mai Lê – 13 tuổi 

CUỘC ĐUA GIỮA NGƯỜI VÀ RÙA - Phan Bảo Trân – 17 tuổi

HỒI ỨC TƯƠI ĐẸP - Nguyễn Kim Hiền – 13 tuổi 
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SEA TURTLES, OCEAN POLLUTION – TODAY WORLD’S 
ASSOCIATION - Phạm Thị Tố Tâm – 17 tuổi

CHUNG TAY BẢO VỆ RÙA - Phạm Thị Huỳnh Như - 25 tuổi TRẢ LẠI NGÔI NHÀ XANH - Nguyễn Hằng Nga – 19 tuổi

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG - Phan Ái Diệu Hà – 13 tuổi 

RÀO CẢN - Tạ Khánh Linh – 18 tuổi ĐÁNH ĐÒN - Vũ Duy Bắc – 17 tuổi “CUỘC SỐNG CỦA MỘT CON RÙA” 
Bùi Phương Linh – 16 tuổi 

RÙA & NHỮNG THỨ TÀN PHÁ CHÚNG
Nguyễn Gia Linh – 17 tuổi

RÙA BIỂN NINH THUẬN - Nhan Tuệ Nghi – 16 tuổi
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CHIẾC MAI CỦA ĐỒI MỒI - Đinh Nhị Phi – 18 tuổi 

HÃY NGỪNG BUÔN BÁN RÙA! - Nguyễn Trần Nhị Hằng – 13 tuổi 

HELP OR GONE - Mai Bùi Khánh Như – 13 tuổi  

HELP ME! - Phùng Thị Hiền – 21 tuổi KẺ THÙ MỚI - Võ Minh Tuấn - 20 tuổi 

HÃY ĐỂ THẢ CON RÙA TỰ DO - Bùi Thị Thanh Hương (Anna Hương deaf) – 35 tuổi 

KHÔNG CHỈ LÀ GIẤC MƠ - Trần Minh Khang – 16 tuổi

CỨU LẤY SINH MẠNG CỦA NHỮNG CHÚ RÙA SA NHÂN - Hà Quỳnh Hương – 13 tuổi
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BẠN SỨA KÌ LẠ - Nguyễn Mai Khanh – 14 tuổi

NO !!! I’M NOT A PET. MY HOUSE IS OUT THERE
Trần Xuân Phi Khanh - 31 tuổi 

“OUR” HOME - Võ Thành Hưng - 24 tuổi 

LƯỚI - Trần Nguyễn Anh Minh - 26 tuổi HOÀI NIỆM - Trần Thị Hương Giang - 28 tuổi 

FUTURE TURTLES: REAL OR VIRTUAL
Trịnh Thanh Hà - 24 tuổi

ĐỘI CỨU HỘ RÙA BIỂN - Cao Minh Thuận (SiMet) - 21 tuổi MAI XANH GIỮA THÀNH PHỐ CON NGƯỜI
Bảo Huyên - 28 tuổi

CỨU LẤY CHÚNG TÔI - Lê Huỳnh Kim Ngoan – 17 tuổi 
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SAVE THE TURTLES - Đỗ Cường Quý - 28 tuổi

LỜI KÊU GỌI THA THIẾT - Lưu Dĩ Tường - 22 tuổi

CUỘC GẶP GỠ TRONG MƠ - Phạm Thị Hương Thảo - 21 tuổi

BẢO VỆ TƯƠNG LAI RÙA BIỂN - Nguyễn Trịnh Thiên Kim - 26 tuổi ĐỪNG GIẾT CHẾT LOÀI RÙA VÌ SỰ VÔ TÂM CỦA CHÚNG TA
Nguyễn Trịnh Thiên Kim - 26 tuổi

NÀY LÀ ĐỒ CHƠI CỦA CON HẢ MẸ! - Nguyễn Thị Lụa - 20 tuổi

NỖI ÁM ẢNH - Đinh Lan Anh - 20 tuổi
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SAVE US - Đặng Nhật Uyên - 21 tuổi TURTLE CONSERVATION  - Đỗ Thị Hồng Linh - 26 tuổi

LOÀI RÙA CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ - Nguyễn Thị Thu - 20 tuổi

ĐƯA RÙA VỀ VỚI BIỂN - Đặng Minh Khánh - 46 tuổi NƯỚC MẮT CỦA RÙA BIỂN - Lê Bích Diệp - 24 tuổi RÙA TO - MUỐN TỰ DO - Trương Quốc Thảo - 22 tuổi 

TIỀN BẨN - Phan Thị Thu Thuỷ - 22 tuổiLÒNG BIẾT ƠN - SỰ BIẾT ƠN CỦA LOÀI RÙA KHI ĐƯỢC CON 
NGƯỜI CỨU SỐNG - Lưu Thị Thanh Xuân - 25 tuổi 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỒN TẠI - Nguyễn Thị Vân Anh - 28 tuổi 
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DIỆN MẠO MỚI! - Phùng Tuyết Nhi - 30 tuổi 

MỐI ĐE DỌA LỚN NHẤT CỦA LOÀI RÙA - Hoàng Ngọc Hưng - 24 tuổi

BÀN TAY CHẾT CHÓC - Lương Phạm Yên Kha - 21 tuổi

RÙA BIỂN CẦN Ở BIỂN - Nguyễn Phương Thảo

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA LOÀI RÙA VÀ DỪNG SĂN BẮT LOÀI RÙA
Nguyễn Lam Phương - 21 tuổi

SỰ TỰ DO BỊ ĐÁNH MẤT - Lê Viết Tường Huy - 21 tuổi 

Lê Trung Kiên

HAI NỬA ĐẠI DƯƠNG - Lê Hồng Phúc - 24 tuổi 
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QUẢ TRỨNG RÙA - Nguyễn Lê Duy Lộc - 22 tuổi THE GOLDEN TURTLE (RÙA VÀNG) - Teesta Nayak - 30 tuổi 

GẮN KẾT - Nguyễn Thị Thúy Uyên - 28 tuổi

LÝ DO CÁC LOÀI RÙA BIỂN VIỆT NAM ĐANG DẦN TUYỆT CHỦNG - Phạm Bảo Như – 13 tuổi BAO VÂY - Trương Thị Hương - 21 tuổi

RÙA BIỂN VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TƯƠNG LAI - Phan Tấn Được - 23 tuổi 

Phạm Thanh Sơn RÙA, BIỂN  - Nguyễn Tường Vy Rodriguez - 25 tuổi 
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RÙA ĐẠI CA - Nguyễn Thị Mỹ Linh - 23 tuổi A LIFE FOR A LIFE - Liễu Thanh Thảo Nguyên - 21 tuổi 

TƯƠNG PHÙNG - Lưu Thị Thanh Xuân - 25 tuổi

 “MẮT SÁNG” - Nguyễn Lê Duy Phúc - 22 tuổi

GIA ĐÌNH RÙA BIỂN - Phùng Ngọc Huyền - 21 tuổi PROTECTION - SỰ BẢO VỆ - Đỗ Thu Thảo - 27 tuổi

TỰ DO - Hoàng Bảo Phương - 22 tuổi 

DON’T RETURN - Phan Văn Mạnh - 26 tuổi 
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Thiết kế và sáng tạo: Nghiêm Hoàng Anh - Akstar.vn

Một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) 
cực kỳ nguy cấp được tái thả về tự nhiên. Ảnh: ATP/IMC. 

Ảnh bìa cuối:

Ảnh 1: Tái thả rùa trong sự kiện “Về nhà” tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương. Ảnh: ATP/IMC.

Ảnh 2: Cứu hộ, chăm sóc rùa tại Trung tâm cứu hộ động vật 
hoang dã Hà Nội. Ảnh: ATP/IMC.

 Ảnh 3: Giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo 
tồn rùa tại vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An. 

Ảnh: ATP/IMC.

In 1.000 cuốn tại Công ty TNHH AK Star. In theo GPXB số xác nhận đăng ký xuất bản: 3574-2022/CXBIPH/19-119/TN. 
ISBN: 978-604-387-010-7. Xuất bản và nộp lưu chiểu Quý IV/2022



Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động 
nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao 
chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực 
hiện các giải pháp bền vững và thân thiện môi trường. 

Địa chỉ: Số 39, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: (024) 3556-4001 - Fax: (024) 3556-8941 

Email: contact@nature.org.vn 

Website: www.nature.org.vn

Facebook Page: https://www.facebook.com/PanNature 

Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) thuộc Tổ chức Indo-Myanmar Conservation, 
được thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ 1998 nhằm thiết lập một tương lai an toàn 
và bền vững cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt châu Á, đảm bảo rằng sẽ không có 
thêm loài nào bị tuyệt chủng trong khu vực. Các hoạt động của ATP ở Việt Nam bao gồm 
nghiên cứu, bảo vệ loài và sinh cảnh sống, nâng cao nhận thức, cứu hộ, nhân nuôi bảo 
tồn và tái thả, và vận động chính sách.

Địa chỉ: 1806, CT1 - C14 Tòa nhà Bắc Hà, Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: +84 (0) 24 7302 8389 

Email: info@asianturtleprogram.org

Website: http://www.asianturtleprogram.org/

Facebook Page: https://www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Ấn phẩm được xuất bản với sự hỗ trợ của:


