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Buôn bán rùa trái
phép ở Việt Nam: 
Xu hướng hiện tại

Hoàng Văn Hà

Chương trình bảo tồn Rùa châu Á (ATP) – Tổ chức Indo-

Myanmar Conservaton

Đa dạng các loài rùa trên thế giới
Việt Nam
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Các nước 
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lục khác
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• Thế giới: Bộ rùa (Testudines): 
486 taxa (357 loài & 129 loài 
phụ) Global diversity: Order Testudines 

486 taxa (357 species & 129 sub-species)

• Châu Á: 90 loài Asia: 90 species 

• Việt Nam: 31 loài (26 loài rùa 
cạn & rùa nước ngọt, 5 loài 
rùa biển) Vietnam: 31 species (26 

tortoise and freshwater turtle species, 5 
marine turtle species) 

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. . (ed.) Conservation Biology of Freshwater Turtles and Tortoises: A Compilation Project of the IUCN/SSC Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group. Chelonian 
Research Monographs 8. 9th edn, p. 472. doi: 10.3854/crm.8.checklist.atlas.v9.2021.
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Đa
dạng
rùa 
việt
nam

Việt Nam có 
26 loài rùa 
cạn và rùa 
nước ngọt

Rùa đất A-tri-pôn (Cyclemys atripons)
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Hiện trạng bảo tồn của các loài rùa tại Việt Nam 
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Sách Đỏ Việt Nam 2007 Danh lục Đỏ IUCN 2021

Công ước

quốc tế về

buôn bán các

loài động,

thực vật

hoang dã

nguy cấp

(CITES)

4 loài được bảo vệ trong

công ước CITES phụ lục I, 

21 loài trong phụ lục II

Pháp luật
bảo vệ
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Pháp luật bảo vệ (tiếp)

Nghị định

06/2019/NĐ-CP

6 loài thuộc nhóm IB 

17 loài thuộc nhóm IIB

8 loài trong Nghị

định 160/2013/NĐ-

CP

Các mối đe dọa chính đối
với các loài rùa Việt Nam
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Mất rừng Chuyển đổi thành đất canh tác

Mất môi trường sống

13 13

“Sự khai thác quá mức các quần thể rùa của châu Á đã đẩy 
nhiều loài trong số này tới bên bờ vực của sự tuyệt chủng”
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Quảng Châu & Thâm Quyến, Trung Quốc 1997 

Giá trị sử dụng

Thực phẩm

Làm thuốc

Vật cảnh 

Các giá trị khác
Giá trị tín ngưỡng
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Giá trị sử dụng (tiếp)

Buôn bán rùa & cuộc khủng hoảng rùa châu Á

Buôn bán rùa, bao gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp

được xem là một trong số hai nhân tố chính dẫn tới

Cuộc khủng hoảng rùa châu Á

https://vtv.vn/trong-nuoc/bien-tuong-phong-sinh-chich-dien-duoi-theo-ra-giua-song-ca-ta-nguoi-truc-cho-bat-lai-ban-kiem-loi-20200514101810312.htm
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Săn bắt & Buôn bán

Đáp ứng nhu cầu vô 
cùng của thị trường
Trung Quốc

Buôn bán rùa sang Trung Quốc

Khi quần thể các loài rùa ở Trung Quốc bị suy 
giảm, nạn buôn bán chuyển sang các nước lân cận
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Buôn bán hợp 
pháp

Buôn bán bất hợp 
pháp

15,000

905

Cuora galbinifrons

Cheung và Dudgeon (2006)

Dữ liệu buôn bán CITES

Lượng rùa bị buôn bán

10,000 tấn
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10,000,000 
cá thể 

42

Thành phần loài (chợ thực phẩm) 

66

34

21

Tổng số loài bị ảnh hưởng 
Total # Sp. Currently impacted 

Số loài ghi nhận trong McCord video 1997 
Species documented in McCord video 1997

Loài bản địa của Việt Nam 
Native sp. of Vietnam 

0 10 20 30 40 50 60 70

Adapted from: http://nytts.org/asianturtlecrisis.html

http://nytts.org/asianturtlecrisis.html
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Thành phần loài (chợ vật cảnh)

61

15

Tổng số loài ghi nhận  
Total # Sp. Recorded 

Loài bản địa của Trung Quốc 
Native sp. of China

0 10 20 30 40 50 60 70

Adapted from: Gong, S.-P., Chow, A. T., Fong, J. J. & Shi, H.-T. 2009. The chelonian trade in the largest pet market in China: 
scale, scope and impact on turtle conservation. Oryx, 43, 213-216.

Xu hướng buôn bán

Từ sinh kế trở thành nơi cung cấp

http://nytts.org/asianturtlecrisis.html
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Việt Nam – Nơi xuất khẩu

Tất cả các loài rùa 

đều bị đe dọa

Việt Nam – Nơi trung chuyển

Việt Nam có trở 
thành một quốc 

gia tiêu thụ? 
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Thách thức mới

Buôn bán trên mạng trực 
tuyến:

Facebook, các diễn đàn đang 
được sử dụng cho việc buôn
bán phi pháp trong và ngoài 
nước một cách công khai

=> Khó khăn trong công tác 
thực thi pháp luật.

Thị trường thú cưng đang 
không ngừng gia tăng.

Khi số người giàu ở khu vực
Đông Nam Á tăng lên thì 
nhu cầu về thú cưng lạ, 
hiếm cũng phát triển nhanh 
chóng

o 10/2015 – 4/2016, 12/46 tài khoản
Facebook được khảo sát post quảng cáo
buôn bán rùa làm vật cảnh với 903 post, 
2,625 lượt cá thể rùa sống được ghi
nhận. 

o 13 loài rùa được quảng cáo, 90% trong số 
chúng là loài Nguy cấp, 6% Rất nguy cấp. 

o Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là
loài thường gặp trong các quảng cáo trên
FB với 93% số post có loài này. 

o Phớt lờ phúc lợi động vật hoặc khía cạnh
pháp lý của việc buôn bán. 

Reproduced from: Nguyen, T. 2016. The social trade network: 
Facebook’s relationship with wildlife traders in Vietnam. Hanoi, 

Vietnam
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o 2013 – 2018, 481 Facebook post quảng cáo buôn bán rùa được khảo sát với 5,758 lượt cá thể rùa thuộc 53 
loài, 12 Họ được ghi nhận. 

o 71.9% cá thể được quảng cáo là con non, 28.1% ở độ tuổi bán trưởng thành hoặc trưởng thành. 

Reproduced from: Thong, P., Luu, V., Vu Thinh, T., Leprince, B., Tran Thi Khanh, L. & Luiselli, L. 2019. Longitudinal monitoring of turtle trade through 
Facebook in Vietnam.
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Indotestudo elongata, 354

Trachemys scripta 
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Giá rùa phụ thuộc vào loài, các độ tuổi trong cùng một loài 
(con non, con bán trưởng thành, con trưởng thành), sự khác 
biệt về mặt hình thái giữa các cá thể  (ví dụ rùa bạch tạng và 
rùa thường). 

Reproduced from: Thong, P., Luu, V., Vu Thinh, T., Leprince, B., Tran Thi Khanh, L. & Luiselli, L. 2019. Longitudinal monitoring 
of turtle trade through Facebook in Vietnam
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Gây nuôi sinh sản vì mục đích thương mại
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Nhiều loài rùa bản địa được đăng ký nhân 
nuôi với số lượng lớn nhưng chúng vẫn 

hàng ngày phải đối mặt với nguy cơ tuyệt
chủng cao ngoài tự nhiên. 
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⚫Gây nuôi thương mại đang gây
hại cho các loài rùa cạn và rùa
nước ngọt

⚫Quy mô lớn, quản lý, chăm sóc
yếu kém dẫn tới tình trạng lai
tạp tràn lan

⚫Gây nhiều khó khăn cho công
tác thực thi pháp luật, định loại
các loài bị buôn bán trái phép

⚫ Tạo kẽ hở cho việc hợp hợp
pháp hóa các loài rùa hoang dã

⚫ Giá trị kinh tế ngày càng cao đồng
nghĩa với việc gây nuôi thương mại
ngày càng phát triển

⚫ Một số trang trại có quy mô lớn

Mối đe dọa từ trang trại

Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) 

⚫ Rất nguy cấp theo Danh lục Đỏ thế giới (2021)

⚫ Nằm ở phụ lục IIB, Nghị định 32/2006/NĐ-CP (hiện đã được liệt kê ở phụ lục IB, Nghị định 06/2019/NĐ-
CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP), hạn chế khai thác quần thể hoang dã vì mục đích
thương mại, được phép nhân nuôi.

⚫ Phụ lục I, Công ước CITES từ năm 2013, nghiêm cấm khai thác quần thể hoang dã cho mục đích thương
mại. 
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Hợp pháp hóa Rùa đầu to? 

⚫ Ngày 5/11/2018, Công an tỉnh Kon Tum tạm giữ 148 cá thể rùa thuộc 11 loài, bao gồm
26 cá thể Rùa đầu to 

⚫ Đối tượng vận chuyển đã xuất trình tổng cộng 4 Giấy xác nhận và Bảng kê lâm sản
cho thấy toàn bộ số rùa trên được nhân nuôi sinh sản tại trại nuôi ở tỉnh Đồng Tháp

⚫ Dấu hiệu cho thấy việc Hợp pháp hóa rùa hoang dã thông qua trang trại và Vượt
quyền của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp

Điều gì đã thúc đẩy tình trạng săn bắt, buôn bán, 
và hợp pháp hóa rùa đầu to?
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Một số vụ buôn bán lớn gần đây

o Ngày 6.3.2003, tại cảng Hải Phòng, 11 tấn
rùa đang bị phân hủy được tìm thấy trong 1 
tàu chở hàng

o Ngày 20.4.2011, CSMT và KL tỉnh Nghệ An 
đã tịch thu 1,490 kg rùa. Chuyến hàng này 
có thể có nguồn gốc từ Thái Lan hoặc 
Malaysia

1 cá thể rùa rùa núi nâu (Manouria emys ) trong lô hàng

Một số vụ buôn bán lớn gần đây 

Ngày 21 tháng 9 
năm 2015: 237 cá 
thể rùa, bao gồm 
hơn 100 cá thể rùa 
hộp trán vàng 
miền Bắc và rùa 
hộp trán vàng 
miền Trung bị 
tịch thu tại Hà 
Nội
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Kho tàng trữ xác rùa biển lớn nhất thế giới

o 19/11/2014, cơ quan chức năng tỉnh
Khánh Hòa thu giữ 5,056 xác cá thể 
rùa biển khô tại nhà kho của đối 
tượng Hoàng Tuấn Hải

o 19 – 22/12/2014, thu giữ thêm 4.383 
xác cá thể rùa biển của cùng một đối 
tượng

o Tuy nhiên, 4 năm sau, Tòa án nhân 
dân thành phố Nha Trang mới có thể 
tuyên án 4 năm 6 tháng với bị cáo 
Hoàng Tuấn Hải do nhiều vướng mắc
trong xác định chứng cứ, xác định tội
danh

Retrieved from: https://laodong.vn/phong-su/ai-la-ong-trum-that-su-cua-nhung-nam-mo-rua-bien-lon-nhat-viet-nam-273288.bld

Buôn bán rùa trong đại
dịch Covid-19
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“HỢP PHÁP 

HÓA” RÙA 

SẼ DIỄN 

RA MẠNH 

MẼ HƠN 

TRONG 

TƯƠNG LAI 

GẦN? 

⚫Giá trị kinh tế cao dẫn đến tình trạng nhiều loài tiếp tục bị buôn bán
mặc dù được pháp luật bảo vệ

⚫ Buôn bán công khai giảm, gia tăng nhanh buôn bán trên mạng internet

⚫Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được cải thiện đáng kể trong 
những năm gần đây. 

⚫ Thực thi pháp luật cũng đã được cải thiện nhưng vẫn chưa thường 
xuyên và quy mô còn nhỏ

⚫ Trang trại nuôi rùa trá hình, “rửa” rùa

⚫Gia tăng tình trạng buôn bán trái phép các loài ngoại lai nhằm phục vụ
cho nhu cầu thị trường vật cảnh

⚫ Buôn bán rùa hầu như không bị tác động bởi đại dịch Covid-19. 

Tổng kết 
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SỐ PHẬN CÁC LOÀI RÙA ĐANG NẰM 

TRONG TAY CHÚNG TA…

LIỆU ĐÃ QUÁ MUỘN ? 


