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TÓM TẮT BÁO CÁO
Gây nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD) là hoạt động nuôi sinh trưởng và nuôi sinh sản ĐVHD 
trong môi trường có kiểm soát vì mục đích lợi nhuận. Các ý kiến ủng hộ hoạt động gây nuôi thương mại 
ĐVHD cho rằng việc đáp ứng nhu cầu thị trường bằng những sản phẩm gây nuôi sẽ giảm thiểu hoạt động 
săn bắt ĐVHD trong tự nhiên. Các cơ sở gây nuôi ĐVHD còn có thể hỗ trợ công tác bảo tồn bằng cách 
cung cấp nguồn giống bổ sung hoặc tái thả để phục hồi các quần thể tự nhiên. Trong thời điểm hiện tại, 
một khảo sát kỹ lưỡng về tình trạng gây nuôi thương mại ĐVHD tại Việt Nam là hết sức cần thiết. Đây sẽ là 
cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định đúng đắn về hoạt động gây nuôi thương 
mại và buôn bán ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam, định hướng chính sách hiệu quả nhằm giảm 
thiểu đe dọa đối với các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm và tăng cường bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt 
chủng trong tự nhiên. 

Báo cáo Một số tồn tại trong hoạt động gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam - Theo 
kết quả khảo sát tại 26 cơ sở gây nuôi thương mại động vật hoang dã tại Việt Nam từ tháng 10/2014 
đến tháng 7/2015 của ENV được thực hiện để đáp ứng nhu cầu trên, qua việc khảo sát những cơ sở gây 
nuôi tại Việt Nam bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp với chủ cơ sở gây nuôi hoặc người nhà của chủ 
cơ sở và người làm việc tại cơ sở (nếu chủ cơ sở vắng mặt) trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến 
tháng 7/2015. Do tính chất nhạy cảm của nghiên cứu này, khảo sát được thực hiện bí mật và ẩn danh với 
sự hỗ trợ của một bảng câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn.

Những kết quả chính của khảo sát như sau: 

• 26/26 cơ sở có dấu hiệu nhập lậu ĐVHD ở các mức độ khác nhau, trong đó 16/26 đối tượng được 
phỏng vấn thừa nhận cơ sở của họ có hành vi nhập lậu ĐVHD.

• 17/19 đối tượng được phỏng vấn cho biết cơ sở của họ có bán giấy phép vận chuyển, trong đó một đối 
tượng thậm chí còn đề nghị bán giấy phép vận chuyển cho cán bộ khảo sát.

• 10/11 đối tượng được phỏng vấn cho biết cơ sở của họ có mua giấy phép vận chuyển từ các cơ sở 
khác hoặc từ cán bộ kiểm lâm.

• 18/18 đối tượng được phỏng vấn cho biết cơ sở của họ có mua ĐVHD không kèm giấy phép vận 
chuyển (ĐVHD bất hợp pháp).

• 14/14 đối tượng được phỏng vấn cho biết cơ sở của họ có bán ĐVHD không kèm giấy phép vận 
chuyển.

• 14/18 đối tượng được phỏng vấn cho biết kiểm lâm có nhận những khoản tiền bất hợp pháp (tiền hối 
lộ) dưới nhiều hình thức.

• 17/26 đối tượng được phỏng vấn từ chối hoặc không thể trả lời chính xác số lượng cá thể của từng 
loài ĐVHD tại cơ sở của họ. Tại 9 cơ sở khác, đối tượng phỏng vấn đã cung cấp cho cán bộ điều tra 
số lượng cá thể ĐVHD được gây nuôi tại cơ sở, nhưng các con số này không trùng khớp với số lượng 
ĐVHD đã đăng ký. Đặc biệt, trong số này, 5 cơ sở có số lượng ĐVHD thực tế tại thời điểm khảo sát ít 
hơn rất nhiều số lượng đăng ký.

• Hầu hết các cơ sở được khảo sát không chủ ý cho động vật sinh sản. Không có mô hình sinh sản khép 
kín nào được ghi nhận tại các cơ sở khảo sát.

Căn cứ vào khảo sát trên cũng như một số kết quả nghiên cứu khác của ENV, bao gồm kết quả khảo sát 
ý kiến của các chi cục kiểm lâm về hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD, ENV khuyến nghị Chính phủ 
và các cơ quan chức năng nghiêm cấm hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD nguy cấp, quý hiếm, hoàn 
thiện các quy định pháp luật liên quan, điều tra các cơ sở gây nuôi có dấu hiệu nhập lậu, và tăng cường 
tinh thần, trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD. Ngoài ra, 
để đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan kiểm lâm, các kỹ thuật kiểm tra cũng 
cần được chuẩn hóa trên khắp cả nước, đồng thời với việc xây dựng một hệ thống dữ liệu quốc gia về 
thông tin các cơ sở đăng ký gây nuôi ĐVHD mà lực lượng kiểm lâm có thể sử dụng để quản lý các hoạt 
động mua bán, vận chuyển giữa các cơ sở. 
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KÝ HIỆU VIẾT TẮT

KHÁI NIỆM

Các loài được ghi nhận Tất cả những loài ĐVHD được đăng ký, quan sát và/hoặc khai báo 
tại các cơ sở gây nuôi được khảo sát.

Gây nuôi ĐVHD vì 
mục đích thương mại

Gây nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại được hiểu là hoạt động 
nuôi sinh trưởng và nuôi sinh sản ĐVHD trong môi trường có kiểm 
soát vì mục đích lợi nhuận (WCS, 2008). 

Giấy phép vận chuyển Giấy phép vận chuyển là bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan 
kiểm lâm để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của ĐVHD được vận 
chuyển.1

Nhập lậu Nhập lậu là hoạt động hợp pháp hóa ĐVHD có nguồn gốc bất hợp 
pháp (chủ yếu do săn bắt từ tự nhiên) bằng cách đăng ký số ĐVHD 
này là những cá thể được gây nuôi sinh sản thành công tại các cơ 
sở gây nuôi và đưa chúng lưu thông một cách hợp pháp trên thị 
trường.

Sinh sản ngẫu nhiên Tình trạng con non/trứng được sinh sản không chủ ý tại các cơ sở 
mà việc quản lý và hoạt động của cơ sở này không nhằm phục vụ 
các mô hình sinh sản liên tiếp. Trường hợp này thường xảy ra khi 
cơ sở nuôi nhốt lẫn lộn các cá thể ĐVHD đực và cái, hoặc cá thể 
cái đã mang thai khi được nhập về cơ sở. 

Thu gom ĐVHD và 
bán hàng loạt

Thu gom ĐVHD và bán hàng loạt được hiểu là mua, lưu giữ một số 
lượng lớn cá thể của một/một số loài ĐVHD nhất định và bán toàn 
bộ hoặc phần lớn các cá thể này trong cùng một thời điểm.

CITES Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã 
nguy cấp

ĐVHD Động vật hoang dã

ENV Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

IUCN Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

WCS Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã

1 Khoản 5, Điều 3 và Điều 5 của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 4/1/2012 quy định hồ sơ lâm 
sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản (Thông tư 01/2012).
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2 Số liệu được trích xuất từ trang web: http://trade.cites.org/.

Gây nuôi thương mại ĐVHD là hoạt động nuôi sinh trưởng và nuôi sinh sản ĐVHD trong môi trường có kiểm soát vì 
mục đích lợi nhuận (WCS, 2008). Gây nuôi thương mại ĐVHD và gây nuôi bảo tồn ĐVHD có những điểm khác biệt 
nhất định. Động lực chính cho hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD là đầu ra sản phẩm có thể được trao đổi, buôn 
bán trên thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận. Trong khi đó, việc gây nuôi bảo tồn ĐVHD được tiến hành với mục 
tiêu bảo vệ loài ĐVHD khỏi nguy cơ suy thoái nguồn gen, suy giảm quần thể hoặc tuyệt chủng. Trong hoạt động gây 
nuôi bảo tồn ĐVHD, người nuôi cần tiến hành các hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng nguồn gen (ví dụ: 
không có hiện tượng giao phối cận huyết) và lưu giữ những bản năng tự nhiên, tập tính của loài ĐVHD đó. Quan 
trọng hơn cả, thành công của hoạt động gây nuôi bảo tồn ĐVHD sẽ được đánh giá dựa trên kết quả tái thả các cá thể 
ĐVHD và khả năng tồn tại của chúng trong môi trường tự nhiên. Ngược lại, hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD 
không cần đáp ứng những yêu cầu trên. 

Báo cáo này chỉ tập trung vào hoạt động gây nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại. Hai thuật ngữ “gây nuôi ĐVHD” và 
“gây nuôi thương mại ĐVHD” được sử dụng trong báo cáo này đều có nghĩa là hoạt động nuôi sinh sản, nuôi sinh 
trưởng ĐVHD vì mục đích lợi nhuận.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ĐVHD ngày càng gia tăng, gây nuôi thương mại ĐVHD đã được đề xuất như một giải 
pháp giảm thiểu tình trạng săn bắt và buôn bán các loài ĐVHD có nguồn gốc từ tự nhiên – nguyên nhân chính dẫn 
đến tình trạng suy giảm nghiêm trọng đa dạng sinh học tại các khu vực nhiệt đới (Milner-Gulland và Bennett, 2003; 
Redmond et al., 2006; Bennett, 2002; Broad et al., 2003). Gây nuôi thương mại ĐVHD được xem là giải pháp tăng 
cường bảo tồn các loài ĐVHD. Theo đó, nguồn cung ĐVHD trực tiếp từ tự nhiên được thay thế bằng nguồn cung với 
giá thành rẻ hơn từ hoạt động gây nuôi sinh sản (IUCN, 2001; Lapointe et al., 2007).

Các ý kiến ủng hộ hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD cho rằng nếu đáp ứng nhu cầu thị trường bằng những sản 
phẩm gây nuôi chất lượng cao thì sẽ giúp hạ giá thành sản phẩm và giảm thiểu tình trạng săn bắt ĐVHD từ tự nhiên 
(Bulte and Damania, 2005). Các cơ sở gây nuôi ĐVHD còn có thể hỗ trợ công tác bảo tồn bằng cách cung cấp nguồn 
giống bổ sung hoặc tái thả để phục hồi các quần thể tự nhiên. Việc tái thả cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) vào 
Vườn quốc gia Cát Tiên từ 2001 đến 2004 là một ví dụ điển hình (Murphy et al., 2004). Các ý kiến ủng hộ cũng cho 
rằng hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD góp phần xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực tại các 
vùng nông thôn (Cicogna, 1992; Revol, 1995; Ntiamoa-Baidu, 1997). Chính vì vậy, gây nuôi thương mại ĐVHD đã 
được một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) khuyến khích và tạo điều kiện phát triển 
(Parry-Jones, 2001; WCS và TRAFFIC, 2004).

Hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD đã xuất hiện tại Việt Nam từ đầu thế kỷ XIX và đặc biệt phát triển trong 20 
năm trở lại đây cả về chủng loại, hình thức và quy mô (Đỗ Kim Chung, 2003). Theo số liệu từ Cục Kiểm lâm, đến cuối 
năm 2016, có khoảng 26.000 hộ gia đình hiện đang gây nuôi ĐVHD tại Việt Nam. Tuy nhiên, rất nhiều cơ sở trong số 
đó không được đăng ký với các cơ quan chức năng (WCS, 2008). Các loài hiện đang được gây nuôi thương mại ở 
Việt Nam cũng khá đa dạng, trong đó có nhiều loài bị đe dọa trên phạm vi toàn cầu như các loài rùa nước ngọt và cá 
sấu (WCS, 2008). Số liệu cập nhật từ hệ thống cơ sở dữ liệu của CITES/WCMC đã cho thấy quy mô xuất khẩu ĐVHD 
lớn tại Việt Nam trong năm 2012 và 2013. Cụ thể như sau:

Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới buôn bán ĐVHD hợp pháp cũng như bất hợp pháp tại khu vực. 
Tại đây, ĐVHD được gây nuôi và cung cấp cho thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế (WCS, 2008). Tình 
trạng buôn bán ĐVHD hợp pháp và bất hợp pháp diễn ra đồng thời đã dẫn đến những quan ngại về tính hợp pháp 
của hoạt động gây nuôi ĐVHD, đặc biệt là hoạt động gây nuôi các loài nguy cấp (WCS, 2008; Brooks et al., 2010; 
Phelps et al., 2013). Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những mặt trái của hoạt động gây nuôi ĐVHD tại Việt Nam, dẫn tới 

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu ĐVHD tại Việt Nam 2.

Loài Kim ngạch xuất khẩu (tính theo số lượng cá thể)

Rùa răng (Heosemys annandalii) 90.535

Cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) 51.196

Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) 11.960

Rắn ráo trâu (Ptyas mucosa) 486.000

Kỳ đà hoa (Varanus salvator) 172.500

PHẦN MỞ ĐẦU
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những ảnh hưởng tiêu cực tới công tác bảo tồn ĐVHD và gia tăng nguy cơ tuyệt chủng của các loài ĐVHD bị đe dọa 
(WCS, 2008; Brooks et al., 2010; ENV, 2012; Phelps et al., 2013). Để đáp ứng nhu cầu cao của thị trường, các đối 
tượng buôn bán ĐVHD tại Việt Nam vừa nuôi sinh sản ĐVHD, vừa tìm nguồn cung từ tự nhiên trên khắp các khu vực 
ở Việt Nam và Đông Nam Á (Nooren and Claridge, 2001; Bell et al., 2004; Lin, 2005; WCS, 2008; CFI, 2015).

Một nguy cơ khác của hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD là tình trạng nhập lậu ĐVHD diễn ra phổ biến tại các cơ 
sở gây nuôi (WCS, 2008; Brooks et al., 2010; CFI, 2015). Việc nhập lậu ĐVHD có thể giảm thiểu rủi ro khi tiến hành 
hoạt động buôn bán trái phép, kích thích nhu cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ ĐVHD (Damania and Butle, 2001). 
Việc nhập lậu ĐVHD đã được ghi nhận rộng rãi tại các cơ sở gây nuôi đa dạng các loài ĐVHD tại Việt Nam (Brooks et 
al., 2010; WCS, 2008; CFI, 2015).

Theo WCS, tình trạng nhập lậu ĐVHD tại các cơ sở gây nuôi có thể là nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm số lượng 
cá thể của nhiều loài ĐVHD trong tự nhiên, ví dụ như các quần thể nhím tại Sơn La, Việt Nam (WCS, 2008). Tương 
tự như vậy, thời điểm các hoạt động gây nuôi thương mại cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) diễn ra cũng là giai 
đoạn loài này bị ghi nhận tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên tại Thái Lan và Việt Nam. Thực tế, hoạt động nhập 
lậu cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) vào các cơ sở gây nuôi được đánh giá là nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
tuyệt chủng của loài này (IUCN, 2015; Meachem, 1997; WCS, 2008).

Tình trạng ĐVHD bị săn bắt từ tự nhiên và đưa vào cơ sở gây nuôi nhằm thay thế hoàn toàn hoặc bổ sung nguồn 
giống cho các cơ sở này diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam. Đối với những loài không có khả năng sinh sản hoặc 
không sinh trưởng trong môi trường nuôi nhốt, việc sử dụng nguồn ĐVHD từ tự nhiên là việc tất yếu để đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ đối với các loài này. Trong trường hợp các loài sinh sản hoặc phát triển chậm trong môi trường nuôi nhốt 
và/hoặc đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng ở trình độ cao, việc gây nuôi sinh sản vì mục đích thương mại với các 
loài này là không khả thi (Phelps et al., 2013). Hoạt động gây nuôi sinh sản ĐVHD tại các cơ sở gây nuôi không đủ 
đáp ứng nhu cầu thị trường là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên (Lyons và Natusch, 2011; 
Mockrin et al., 2005). Một số loài nhất định (ví dụ: tê tê) được khuyến nghị không nên gây nuôi thương mại vì chúng 
không thể sinh trưởng và sinh sản thành công trong môi trường nuôi nhốt để đáp ứng nhu cầu thị trường (Phelps et 
al., 2013; ENV, 2012).

Gây nuôi ĐVHD chỉ có thể giảm thiểu áp lực săn bắt lên các quần thể tự nhiên và hỗ trợ những nỗ lực bảo tồn khi 
số lượng các sản phẩm ĐVHD gây nuôi đủ lớn để loại bỏ các sản phẩm thu được qua săn bắt từ tự nhiên (Phelps 
et al., 2013). Để trở thành một giải pháp bảo tồn, gây nuôi ĐVHD phải thực sự là phương thức thay thế đem lại lợi 
nhuận, tạo ra các sản phẩm với giá thành rẻ hơn và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn so với ĐVHD săn bắt từ tự 
nhiên (Phelps et al., 2013). Tuy nhiên, ở Việt Nam, giá thị trường của ĐVHD săn bắt từ tự nhiên thường tương đương 
(WCS, 2008) hay thậm chí rẻ hơn (Brooks et al., 2010) ĐVHD được gây nuôi. Nguyên nhân là do hoạt động gây nuôi 
đòi hỏi sự đầu tư về tiền bạc, thời gian để nhân giống và chăn nuôi số lượng lớn ĐVHD trong một khoảng thời gian 
dài. Trong khi đó, ĐVHD săn bắt từ tự nhiên thường có giá rẻ hơn (vì không phải đầu tư nuôi) và cũng đáp ứng nhu 
cầu thị trường nhanh hơn, chưa kể rủi ro bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt thấp (Mockrin et al., 2005). Để 
ĐVHD gây nuôi cạnh tranh được với ĐVHD săn bắt từ tự nhiên, điều quan trọng là phải gia tăng các rủi ro pháp lý để 
nâng chi phí của hoạt động nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên (Damania và Butle, 2001). Tuy nhiên, với rủi ro pháp lý thấp 
như ở Việt Nam (WCS, 2008; Brooks et al., 2010; CFI, 2015), gây nuôi ĐVHD sẽ không có tính cạnh tranh về kinh tế 
và nhập lậu ĐVHD vẫn được coi là giải pháp tối ưu đối với chủ các cơ sở gây nuôi (Mockrin et al., 2005; Lyons and 
Natusch, 2011).

Các phân tích nêu trên cho thấy thực thi pháp luật hiệu quả trong quản lý các cơ sở gây nuôi là yếu tố vô cùng quan 
trọng để đảm bảo hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD có thể đóng góp cho công tác bảo tồn. Giám sát hiệu quả, 
quản lý chặt chẽ và ngăn chặn hoạt động phi pháp tại các cơ sở gây nuôi thương mại là những việc làm cần thiết 
để gia tăng chi phí đầu tư và tăng rủi ro của hoạt động nhập lậu ĐVHD từ tự nhiên. Có như vậy, ĐVHD săn bắt từ tự 
nhiên mới không còn chỗ đứng trên thị trường (Phelps et al., 2013). Tuy nhiên, một số báo cáo về tình hình gây nuôi 
thương mại ĐVHD tại Việt Nam đã cho thấy năng lực thực thi pháp luật cũng như khả năng quản lý của lực lượng 
kiểm lâm – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hoạt động gây nuôi ĐVHD – chưa cao (WCS, 2008; Brooks et al., 2010; 
CFI, 2015). Nhiều cán bộ kiểm lâm không có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để thực thi pháp luật một cách 
hiệu quả (WCS, 2008). Hoạt động giám sát tại các cơ sở gây nuôi hiện chưa hiệu quả trong điều kiện các kĩ thuật hỗ 
trợ hoạt động kiểm tra còn lạc hậu. Việc kiểm đếm ĐVHD cũng không được thực hiện, thay vào đó, kết quả kiểm tra 
chủ yếu dựa vào hồ sơ ghi chép thiếu chính xác của các chủ cơ sở gây nuôi (WCS, 2008). Hệ quả của những yếu 
kém trong công tác quản lý các cơ sở gây nuôi thương mại đã được ghi nhận trên khắp Việt Nam. Chính vì vậy, các 
nhà nghiên cứu và tổ chức bảo tồn đều cho rằng việc quản lý, giám sát hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD nguy 
cấp, quý hiếm còn đang thiếu chặt chẽ và có thể tác động nguy hại tới hoạt động bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam (WCS, 
2008; Brooks et al., 2010; ENV, 2012; CFI, 2015). Chính vì vậy, các nghiên cứu đã khuyến cáo cần có những biện 
pháp quản lý chặt chẽ, chế tài nghiêm khắc hơn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng gây nuôi 
ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm (WCS, 2008; Brooks et al., 2010; CFI, 2015).

Hiện nay, Chính phủ không cấm gây nuôi thương mại các loài nguy cấp, quý hiếm theo Danh mục ban hành kèm theo 
Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Nghị định 160/2013/NĐ-CP cũng như các loài thuộc Phụ lục của Công ước CITES, nếu 
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hoạt động gây nuôi đáp ứng những điều kiện được liệt kê trong Nghị định 82/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định 98/2011/NĐ-CP). Tuy nhiên, các tiêu chí thành lập cơ sở gây nuôi không cụ thể và cách thức quản lý lỏng lẻo 
hiện không phát huy được ưu thế của gây nuôi thương mại mà đang là nơi trung chuyển ĐVHD bị săn bắt trái phép 
ra thị trường. Chính vì vậy, việc gây nuôi thương mại các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm đang ảnh hưởng lớn đến sự 
tồn vong của quần thể các loài này trong tự nhiên. Với những phân tích nêu trên, việc một số dự thảo các văn bản 
quy phạm pháp luật gần đây ủng hộ và mở rộng hoạt động gây nuôi thương mại các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm 
là mối quan ngại lớn cho công tác bảo tồn. Mặc dù các dự thảo sau đó đã không được thông qua, gây nuôi thương 
mại các loài nguy cấp, quý, hiếm vẫn là hoạt động hợp pháp theo quy định hiện hành tại Việt Nam.

Chính vì vậy, một khảo sát kỹ lưỡng về tình trạng gây nuôi thương mại ĐVHD tại Việt Nam là hết sức cần thiết. Đây 
sẽ là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra những quyết định đúng đắn về hoạt động gây nuôi thương mại 
và buôn bán ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam cũng như định hướng chính sách một cách hiệu quả nhằm giảm 
thiểu đe dọa đối với các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm và tăng cường bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong 
tự nhiên. 

Báo cáo Phân tích tình trạng gây nuôi thương mại ĐVHD tại Việt Nam của ENV (sau đây gọi tắt là “Báo cáo”) tập 
trung khảo sát những cơ sở có quy mô lớn, gây nuôi nhiều loài ĐVHD, trong đó có thể bao gồm các loài nguy cấp, 
quý, hiếm tại Việt Nam. Bốn yếu tố sau đây có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và sẽ được xem xét để đánh giá hoạt 
động gây nuôi thương mại ĐVHD: 

1. Các hoạt động bất hợp pháp: Quy mô và hình thức của những hoạt động bất hợp pháp tại các cơ sở gây 
nuôi ĐVHD (nhập lậu ĐVHD, buôn bán trái phép, làm khống hồ sơ quản lý, v.v.).

2. Quản lý và thực thi pháp luật: Năng lực của cơ quan kiểm lâm trong việc quản lý các cơ sở gây nuôi 
ĐVHD. 

3. Mô hình sinh sản: Các mô hình và kỹ thuật nuôi sinh sản ĐVHD được áp dụng tại các cơ sở gây nuôi.

4. Hoạt động buôn bán: Nguồn cung cấp, thị trường tiêu thụ và các điều kiện vận hành của thị trường.
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ENV tiến hành khảo sát 26 cơ sở gây nuôi ĐVHD tại Việt Nam bằng phương pháp trao đổi trực tiếp với chủ cơ sở 
gây nuôi hoặc người nhà của chủ cơ sở và người làm việc tại cơ sở (nếu chủ cơ sở vắng mặt) trong khoảng thời gian 
từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015. 

Trong các cơ sở được lựa chọn khảo sát, 19 cơ sở là những cơ sở nằm trong nhóm cơ sở có số lượng ĐVHD và/
hoặc số loài gây nuôi lớn nhất trong số các cơ sở được đăng ký với chi cục kiểm lâm tại địa phương được khảo sát. 
Do tính chất nhạy cảm của nghiên cứu này, những phương thức tiếp cận khác nhau đã được sử dụng. Cán bộ khảo 
sát không tiết lộ danh tính thật mà trong từng trường hợp cụ thể có thể đóng vai nghiên cứu sinh hoặc một đối tượng 
buôn bán ĐVHD để tiếp cận đối tượng được khảo sát. Cuộc trao đổi, trò chuyện được diễn ra trực tiếp giữa cán bộ 
khảo sát và đối tượng được phỏng vấn với sự hỗ trợ của một bảng câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn. Bảng câu hỏi này 
nhằm đánh giá toàn diện các mặt của hoạt động gây nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, dựa trên đánh 
giá của cán bộ khảo sát về thái độ của đối tượng được phỏng vấn, cán bộ khảo sát sẽ điều chỉnh nội dung và số 
lượng câu hỏi cho phù hợp nhằm thu nhận những thông tin chính xác nhất và đảm bảo sự an toàn cho cán bộ khảo 
sát. Do cán bộ khảo sát đặt ra các câu hỏi khác nhau đối với mỗi cơ sở gây nuôi, kết quả của một số câu hỏi sẽ được 
thể hiện dưới dạng tỷ lệ trên tổng số người được hỏi cùng câu hỏi đó.

Trong những cuộc trao đổi, trò chuyện này, người khảo sát sẽ hướng tới các vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động 
của cơ sở gây nuôi, năng lực thực thi pháp luật của lực lượng kiểm lâm cũng như thông tin về phương thức sinh sản 
và điều kiện vật chất, kỹ thuật sử dụng trong gây nuôi tại các cơ sở. Dưới đây là những nội dung chính được ghi nhận 
trong khảo sát và cũng nhằm cụ thể hóa 04 vấn đề đã được nêu ở trên.

Nội dung trao đổi tại cơ sở gây nuôi ĐVHD
Thông tin cơ bản

Các thông tin cơ bản bao gồm tên cơ sở gây nuôi, thời gian bắt đầu hoạt động, địa chỉ, các loài được đăng ký nuôi 
hoặc được báo cáo là có nuôi tại cơ sở và số lượng thực tế của từng loài.

Thông tin về hoạt động buôn bán và cơ chế vận hành tại cơ sở gây nuôi ĐVHD

Các thông tin được thu thập để làm rõ hoạt động buôn bán và cơ chế vận hành tại cơ sở gây nuôi bao gồm thông tin 
về nguồn gốc của ĐVHD tại cơ sở, thị trường tiêu thụ, người mua, các sản phẩm chủ yếu, thủ tục hành chính, cách 
thức quản lý ĐVHD, lưu trữ thông tin về số lượng sinh/tử của ĐVHD, các hoạt động mua, bán, trao đổi. Ngoài ra, cán 
bộ khảo sát còn thu thập những thông tin khác về hoạt động buôn bán ĐVHD trong quá trình phỏng vấn. 

Trong báo cáo này, một cơ sở gây nuôi được coi là có hoạt động nhập lậu ĐVHD săn bắt từ tự nhiên/nguồn gốc bất 
hợp pháp nếu cơ sở đó có một hoặc một số dấu hiệu sau: cho biết có nhập lậu ĐVHD khi được phỏng vấn; cán bộ 
khảo sát quan sát được cá thể có dấu vết bị thương do dính bẫy (bằng chứng cho thấy cá thể này bị săn bắt từ tự 
nhiên) tại cơ sở; loài không được đăng ký với cơ quan kiểm lâm; mua hoặc bán ĐVHD không kèm theo giấy phép vận 
chuyển; mua hoặc bán giấy phép vận chuyển.

Thông tin về quản lý và thực thi pháp luật

Các thông tin về thông lệ quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD của cơ quan kiểm lâm được thu thập bao gồm phương 
pháp kiểm tra được áp dụng (ví dụ kiểm tra sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản; đếm và nhận dạng cá thể); quy trình báo 
trước của cơ quan kiểm lâm trước mỗi đợt kiểm tra; thủ tục đăng ký các cá thể mới sinh, chết cũng như các hoạt 
động mua bán.

Thông tin về phương thức gây nuôi sinh sản 

Trong quá trình khảo sát, cán bộ khảo sát đã đặt nhiều câu hỏi khác nhau cho những đối tượng được phỏng vấn 
nhằm đánh giá mô hình gây nuôi được áp dụng đối với mỗi loài tại cơ sở. Nếu đối tượng được phỏng vấn cho biết 
ĐVHD đã sinh sản tại cơ sở của họ, họ sẽ được yêu cầu cung cấp cụ thể các thông tin về chu kỳ sinh sản như thời 
gian mang thai; số lượng con non được sinh ra hàng năm tại cơ sở; kích thước con non và thời gian sinh sản. Các 
đối tượng được phỏng vấn cũng sẽ được hỏi về số lượng cặp bố mẹ; số lần sinh sản một năm; số lượng con non 
chết sau khi sinh; việc lưu giữ và bán ĐVHD hàng hoạt; số lượng thế hệ ĐVHD được sinh sản thành công ở cơ sở; 
con giống (nếu có) được đưa vào cơ sở để ngăn chặn tình trạng giao phối cận huyết; cách thức ngăn chặn giao phối 
cận huyết; và cách thức quản lý số lượng con non, tỷ lệ sinh/tử. Cán bộ khảo sát sau đó sẽ sử dụng các thông tin này 
cùng với kết quả quá trình quan sát các điều kiện tại cơ sở, hồ sơ tại chi cục kiểm lâm (nếu có) cũng như dựa vào 
hiểu biết đặc tính sinh sản của loài ĐVHD để xác định mô hình sinh sản tại các cơ sở được khảo sát.
Nếu câu trả lời từ các đối tượng được phỏng vấn không tương đồng với hiểu biết về khả năng sinh sản của loài 

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
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ĐVHD, và/hoặc việc quan sát các điều kiện tại cơ sở cho thấy không khả thi để nuôi sinh sản thành công loài ĐVHD 
tại cơ sở gây nuôi, loài ĐVHD đó sẽ được coi là không sinh sản tại cơ sở được khảo sát và cơ sở này sẽ được xác 
định là mô hình “Không sinh sản”. Nếu một (khi chỉ một điều kiện thỏa mãn) hoặc cả hai điều kiện về hiểu biết khả 
năng sinh sản của loài ĐVHD và điều kiện của cơ sở gây nuôi cho thấy ĐVHD có sinh sản tại cơ sở, loài đó sẽ được 
xác định là có sinh sản tại cơ sở gây nuôi. Tuy nhiên để xác định được mô hình sinh sản (ngẫu nhiên, hạn chế hoặc 
khép kín), cán bộ ENV tiếp tục đánh giá qua phỏng vấn cũng như quan sát tại cơ sở. Nếu các bằng chứng thu được 
chưa đầy đủ để có thể xác định mô hình sinh sản của một loài ĐVHD thì mô hình đó được coi là “Không xác định”. 

Nếu đối tượng được phỏng vấn cho biết cơ sở của họ không có chủ đích gây nuôi sinh sản ĐVHD hoặc sinh trưởng 
trong môi trường có kiểm soát nhằm mục đích lợi nhuận, những tiết lộ này sẽ được coi là đáng tin cậy. ENV cho rằng 
đối tượng phỏng vấn sẽ không cho biết có thực hiện các hành vi phạm pháp nếu họ không thực sự thực hiện hoạt 
động đó, đặc biệt trong bối cảnh các cơ sở này đều đăng ký dưới hình thức cơ sở gây nuôi sinh sản. Vì lý do tương 
tự, nếu đối tượng được phỏng vấn cho rằng các cá thể ĐVHD tại trại chỉ sinh sản ngẫu nhiên, tiết lộ này sẽ được coi 
là đáng tin cậy, trừ khi có bằng chứng khách quan chứng minh điều ngược lại. 

Để thành lập một cơ sở gây nuôi ĐVHD hợp pháp, nguồn giống ban đầu tại cơ sở phải là nguồn giống hợp pháp (có 
thể từ nguồn được cẩn trọng khai thác từ tự nhiên) và được theo dõi, giám sát chặt chẽ bởi các chuyên gia nhằm 
hạn chế tối đa tác động tiêu cực của hoạt động này đối với quần thể tự nhiên. Điều đó lý giải vì sao về mặt lí thuyết, 
nhiều cơ sở gây nuôi sẽ được thành lập với nguồn giống ban đầu từ tự nhiên hoàn toàn hợp pháp. Do đó, cần có sự 
phân biệt trong hoạt động theo dõi và giám sát nguồn giống ban đầu từ tự nhiên hợp pháp và nguồn giống ban đầu 
từ tự nhiên bất hợp pháp. Chính vì vậy, nhằm đáp ứng mục đích của báo cáo này, tình trạng pháp lý (hợp pháp hoặc 
bất hợp pháp) của mô hình sinh sản tại các cơ sở gây nuôi cũng sẽ được xem xét, trong đó tính hợp pháp của nguồn 
giống ban đầu sẽ đóng vai trò quyết định mô hình sinh sản của cơ sở. Theo đó, mô hình sinh sản với nguồn giống 
ban đầu hợp pháp (kể cả nguồn giống từ tự nhiên) và không tiếp tục sử dụng nguồn giống từ bất hợp pháp sẽ được 
coi là mô hình sinh sản khép kín (tiêu chí vàng). Mô hình có nguồn giống ban đầu bất hợp pháp sẽ được coi là mô 
hình sinh sản hạn chế. Ví dụ, nếu một loài ĐVHD có nguồn giống ban đầu bất hợp pháp nhưng sau đó được gây nuôi 
mà không tiếp tục bổ sung nguồn giống bất hợp pháp, cơ sở này vẫn sẽ được xếp vào các cơ sở có mô hình sinh 
sản hạn chế. 

Một cơ sở gây nuôi ĐVHD được xếp loại “không sinh sản” nếu tất cả các loài được gây nuôi tại cơ sở đều “không 
sinh sản” như mô tả tại bảng trên. Nếu có ít nhất một trong số các loài được gây nuôi tại cơ sở được xếp vào nhóm 
“sinh sản hạn chế”, cơ sở đó được đưa vào nhóm “sinh sản hạn chế”. Nếu có ít nhất một loài được xếp loại “sinh sản 
khép kín” tại cơ sở thì cơ sở đó được coi là cơ sở áp dụng mô hình “sinh sản khép kín”.

Quan sát

Nếu được phép thăm quan chuồng trại, cán bộ khảo sát sẽ ghi nhận các thông tin về kích thước; chi tiết chuồng trại; 
số lượng cá thể; nhận dạng loài; mô hình sinh sản và ước lượng sức chứa thực tế của hệ thống chuồng trại tại cơ sở.

Cán bộ khảo sát cũng sẽ ghi nhận những dấu hiệu rõ ràng của hành vi vi phạm mà cán bộ kiểm lâm có thể dễ dàng 
phát hiện khi kiểm tra cơ sở, ví dụ như vết thương do mắc bẫy; các loài không được đăng ký nhưng quan sát được 
tại cơ sở; sự chênh lệch giữa số lượng ĐVHD đăng ký và số lượng thực tế; các hoạt động mua, bán diễn ra thường 

STT Mô hình sinh sản Mô tả

1 Không sinh sản
Các cá thể không sinh sản hoặc chỉ sinh sản ngẫu nhiên. Chủ cơ sở không 
chủ ý nuôi sinh sản hoặc sinh trưởng ĐVHD trong môi trường có kiểm soát 
để thu lợi nhuận từ hoạt động này.

2 Sinh sản hạn chế Duy trì hoạt động sinh sản của các cá thể trong cơ sở bằng việc bổ sung 
các cá thể có nguồn gốc bất hợp pháp (bao gồm cả nguồn giống ban đầu).

3 Sinh sản khép kín
ĐVHD sinh sản liên tiếp trong môi trường có kiểm soát nhằm mục đích 
đem lại lợi nhuận mà không sử dụng hoặc bổ sung các cá thể có nguồn 
gốc bất hợp pháp (bao gồm cả nguồn giống ban đầu).

4 Không xác định Không có các căn cứ rõ ràng để phân biệt giữa mô hình sinh sản (1) và 
(2), hoặc giữa (1) và (3), hoặc giữa (2) và (3).

Bảng 2: Mô hình sinh sản tại các cơ sở gây nuôi ĐVHD được khảo sát.
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xuyên với số lượng lớn; điều kiện chuồng trại quá lớn hoặc quá nhỏ so với số lượng ĐVHD được đăng ký; số lượng 
cá thể ĐVHD quá lớn trong chuồng trại nhỏ; không có dấu hiệu của các hoạt động sinh sản tại cơ sở dù cơ sở đã 
được đăng ký gây nuôi sinh sản ĐVHD.

Địa bàn khảo sát

Tại thời điểm khảo sát, theo dữ liệu của các cơ quan kiểm lâm, hàng ngàn cơ sở gây nuôi ĐVHD được ghi nhận tại 
Việt Nam nhưng hầu hết ở quy mô nhỏ và chỉ nuôi một loài duy nhất. Cũng theo dữ liệu này, các cơ sở gây nuôi nhiều 
loài ĐVHD với quy mô lớn là những cơ sở cung cấp số lượng lớn ĐVHD cho thị trường và có số lượng loài nguy cấp, 
quý, hiếm nhiều hơn những cơ sở khác. Các cơ sở này cũng vì thế trở thành những cơ sở có thể được cơ quan kiểm 
lâm lưu ý giám sát hơn so với các cơ sở có quy mô nhỏ. Do đó, hoạt động của các cơ sở có quy mô lớn này sẽ là đại 
diện tiêu biểu cho tình trạng gây nuôi thương mại các loài ĐVHD tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các loài nguy cấp, 
quý, hiếm – mục tiêu chính của nghiên cứu này. Chính vì vậy, ENV đã tiến hành khảo sát 19 cơ sở gây nuôi có quy 
mô lớn nhất trong khu vực được khảo sát. Tuy nhiên, ENV cũng lựa chọn và đưa vào danh sách 7 cơ sở khác mà 
cán bộ ENV có khả năng tiếp cận để đảm bảo tính đa dạng của khảo sát. 

ENV lựa chọn các cơ sở gây nuôi ở nhiều tỉnh thành để tiến hành khảo sát với mục đích thu thập thông tin về mạng 
lưới buôn bán ĐVHD trong nước cũng như tìm hiểu những khác biệt trong hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD tại 
các địa phương. Theo đó, các cơ sở gây nuôi ĐVHD được lựa chọn để tiến hành khảo sát thuộc địa phận 4 tỉnh miền 
Bắc gồm Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh; 3 tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi; và 3 
tỉnh miền Nam gồm Tây Ninh, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp (Hình 1).

Hình 1. Bản đồ đánh dấu các tỉnh thành được khảo sát (màu vàng). Số lượng cơ sở gây nuôi ĐVHD khảo sát tại mỗi 
địa phương được thể hiện bằng con số ghi tại vị trí địa phương đó trên bản đồ.
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Phân tích và trình bày dữ liệu

Như đã đề cập ở trên, do các câu hỏi đối với từng đối tượng khảo sát là khác nhau, các phản hồi được tính theo tỉ lệ 
trên tổng số người được hỏi cùng một câu hỏi.

Nếu một đối tượng được phỏng vấn trả lời chung rằng cơ sở của họ nuôi sinh sản kỳ đà thì cơ sở này được được 
hiểu là nuôi cả kỳ đà vân (Varanus bengalensis) và kỳ đà hoa (Varanus salvator), trừ khi được mô tả cụ thể khác.
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Trông tin chung về các cơ sở gây nuôi ĐVHD

ENV đã tiến hành khảo sát 26 cơ sở gây nuôi nhiều loài ĐVHD, trong đó có 10 cơ sở ở miền Bắc (4 tỉnh thành); 8 
cơ sở ở miền Nam (3 tỉnh thành) và 8 cơ sở ở miền Trung (3 tỉnh thành). Tổng số loài được đăng ký gây nuôi tại 
các cơ sở này là 46 loài bao gồm 17 loài rùa, 8 loài rắn, 5 loài chim, 2 loài cầy (Paradoxurus hermaphroditus và 
Paguma larvata), 2 loài kỳ đà (Varanus bengalensis và Varanus salvator), nhím đuôi ngắn và don (Hystrix brachyura 
và Atherurus macrourus), tê tê Java (Manis javanica), tê tê vàng (Manis pentadactyla), cá sấu Xiêm (Crocodylus 
siamensis), và 7 loài thú nhỏ khác (xem Danh mục loài trong Phụ lục II).

Số liệu khảo sát cho thấy, các cơ sở ở miền Nam có số lượng loài được gây nuôi nhiều hơn so với các cơ sở ở khu 
vực miền Bắc và miền Trung. Cơ sở có số lượng loài đăng ký nuôi lớn nhất là 17 loài (Hình 2). Một cơ sở ở phía Nam 
có số lượng ĐVHD được đăng ký nhiều nhất với trên 6.000 cá thể của 7 loài khác nhau.

Trong quá trình khảo sát, 17/26 đối tượng được phỏng vấn từ chối hoặc không thể trả lời chính xác số lượng cá thể 
của từng loài ĐVHD tại cơ sở gây nuôi vì họ không thường xuyên kiểm tra số lượng này. Tại 9 cơ sở còn lại, đối 
tượng phỏng vấn đã cung cấp cho cán bộ điều tra số lượng cá thể ĐVHD được gây nuôi tại cơ sở. Tuy nhiên, các 
con số này không trùng khớp với số lượng ĐVHD đã đăng ký (trên hồ sơ quản lý của cơ quan chức năng). Đặc biệt, 
trong số 9 cơ sở này, 5 cơ sở có số lượng ĐVHD gây nuôi thực tế ít hơn rất nhiều số lượng đăng ký (ví dụ, một cơ sở 
gây nuôi sinh sản cho biết chỉ có 10 cá thể rùa tại cơ sở trong khi số lượng rùa được đăng ký là 4,000 cá thể). 

Tình trạng bảo tồn và bảo vệ của ĐVHD được gây nuôi tại các 
cơ sở khảo sát

Trong khảo sát, 20 loài ĐVHD đặc biệt nguy cấp (CR) và nguy cấp 
(EN) ở phạm vi toàn cầu và quốc gia đã được ghi nhận (đăng ký, 
quan sát hoặc khai báo bởi đối tượng được phỏng vấn) tại các cơ 
sở gây nuôi. Trong số đó, 12 loài là những loài đặc biệt nguy cấp 
(CR) và nguy cấp (EN) ở phạm vi toàn cầu (Bảng 3). 

Trong số các loài hiện được gây nuôi, có 20 loài được bảo vệ trong 
Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý các loài động 
vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và/hoặc Nghị định 
160/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ 
quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đặc biệt, có 
6 loài được bảo vệ nghiêm ngặt trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP 
và 2 loài được liệt kê trong nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP 
(Bảng 2). 21/26 cơ sở hiện đang nuôi ít nhất một loài được bảo vệ 
trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP và 10/26 cơ sở có ít nhất một loài 
được bảo vệ trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

Hai loài thuộc Phụ lục I của CITES là kỳ đà vân (Varanus 
bengalensis) và cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) và 24 loài 
thuộc Phụ lục II của CITES đã được ghi nhận tại 21/26 cơ sở được 
khảo sát. Loài thuộc Phụ lục I CITES được ghi nhận tại 14/26 cơ sở 
gây nuôi được khảo sát.
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Hình 2. Số lượng loài được ghi nhận theo địa phương (Bắc – Trung – Nam).

SỐ LƯỢNG LOÀI THEO ĐỊA PHƯƠNG (BẮC - TRUNG - NAM)

Cá thể tê tê bị nuôi nhốt tại một cơ sở ở Tây Ninh. 
Tê tê Java (Manis javanica) và tê tê vàng (Manis 
pentadactyla) là những loài được bảo vệ ở mức độ 
cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
Chúng cũng được biết tới là những loài không thể 
sinh sản trong môi trường có kiểm soát.
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Các phương pháp nuôi sinh trưởng và mô hình sinh sản

Mô hình sinh sản

Việc xác định mô hình sinh 
sản tại các cơ sở khá đơn giản 
vì đối tượng được phỏng vấn 
thường cởi mở cho biết có thực 
hiện hoạt động nhập lậu ĐVHD, 
không chủ ý cho sinh sản, hoặc 
thường xuyên bổ sung ĐVHD có 
nguồn gốc bất hợp pháp. Thêm 
vào đó, các dấu hiệu của hoạt 
động nhập lậu ĐVHD và điều 
kiện chuồng trại nghèo nàn cũng 
cho thấy rõ ràng không có hoạt 
động gây nuôi sinh sản tại các 
cơ sở này. Dựa vào những yếu 
tố trên, trong quá trình khảo sát, 
cán bộ khảo sát có thể khẳng 
định 13 trong tổng số các cơ sở 
được khảo sát được xếp vào mô 
hình “không sinh sản”. Các cơ 
sở được xếp vào nhóm “không 
sinh sản” thực chất là các cơ sở 
thường buôn bán ĐVHD được 
săn bắt từ tự nhiên hoặc các 
nguồn bất hợp pháp khác. 8 cơ sở có ít nhất một loài được xếp vào mô hình “sinh sản hạn chế”. Trong số các cơ sở 
được khảo sát, một cơ sở đã được ghi nhận gây nuôi sinh sản thành công đối với nhím (Hystrix brachyura) và cầy vòi 
hương (Paradoxurus hermaphroditus) đến thế hệ F2. Đây cũng là cơ sở duy nhất được ghi nhận có mua con giống từ 

Quy chế bảo vệ Số lượng loài Tình trạng bảo tồn Số lượng loài

CITES Sách đỏ IUCN

Phụ lục I 2 Rất nguy cấp 6

Phụ lục II 24 Nguy cấp 6

Phụ lục III 5 Sắp nguy cấp 8

Không được liệt kê 15 Chưa hoặc gần bị đe dọa 1

Chưa bị đe dọa/ không bị đe dọa 19

Không được liệt kê 6

Nghị định 32/2006/NĐ-CP Sách đỏ Việt Nam

Nhóm IB 2 Rất nguy cấp 5

Nhóm IIB 17 Nguy cấp 11

Không được liệt kê 27 Sắp nguy cấp 8

Bị đe dọa 0

Nghị định 160/2013/NĐ-CP

Được liệt kê 6 Không bị đe dọa 2

Không được liệt kê 40 Không được liệt kê 20

Bảng 3. Tình trạng bảo tồn và bảo vệ của những loài được gây nuôi tại các cơ sở khảo sát 
(tại thời điểm viết báo cáo).

Nhiều cá thể rùa của các loài khác nhau bị nhốt trong cùng một chuồng tại một cơ sở gây 
nuôi được khảo sát. Điều đó đã thể hiện dường như cơ sở này không tồn tại bất kỳ mô hình 
sinh sản nào.
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các cơ sở khác để ngăn chặn tình trạng giao phối cận huyết cũng như có phương pháp để ngăn chặn tình trạng này. 
Tuy nhiên vì tính hợp pháp của nguồn giống ĐVHD tại cơ sở này chưa thể được khẳng định, ENV không không thể 
kết luận chính xác mô hình sinh sản của cơ sở này là sinh sản hạn chế hay sinh sản khép kín (Hình 3). 

Theo các đối tượng được phỏng vấn, hoạt động sinh sản (ngẫu nhiên hoặc có chủ ý) xảy ra với 16/46 loài được ghi 
nhận. Tuy nhiên, cán bộ nghiên cứu chỉ có thể xác nhận hoạt động sinh sản này đối với 13 loài. Trong đó, sinh sản 
ngẫu nhiên được ghi nhận với 10 loài và sinh sản có chủ ý cũng được ghi nhận đối với 10 loài (Bảng 4).

Bảng 4: Các loài ĐVHD được xác định có hoạt động sinh sản.

STT Tên loài
Sinh sản có chủ ý Sinh sản 

ngẫu 
nhiên

Sinh sản 
hạn chế

Không
xác định

1 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) X3 X

2 Cầy vòi mốc (Paguma lavarta) X

3 Don (Atherurus macrourus) X

4 Kỳ đà vân (Varanus bengalensis) X X

5 Nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura) X X

6 Rắn hổ mang (Naja atra) X

7 Rắn ráo thường (Ptyas korros) X X

8 Rắn ráo trâu (Ptyas mucosa) X X

9 Rắn sọc dưa (Elaphe radiata) X X

10 Rùa câm (Mauremys mutica) X

11 Rùa đất lớn (Heosemys grandis) X X

12 Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis) X

13 Lợn rừng (Sus scrofa) X

TỔNG 10 10

3 Cầy vòi hương được xác định là đã sinh sản có chủ đích thành công đến thế hệ thứ 2 tại một cơ sở gây nuôi mà mô hình sinh sản không xác định 
được rõ ràng là sinh sản hạn chế hay sinh sản khép kín.

13 cơ sở

5 cơ sở

8 cơ sở
1 trong 5 cơ sở đã có hầu 
hết các dấu hiệu đáp ứng 
tiêu chí của mô hình sinh 
sản khép kín, tuy nhiên 
tính hợp pháp của nguồn 
giống ĐVHD tại cơ sở này 
chưa được xác minh

Không xác định Không sinh sản Sinh sản hạn chế

MÔ HÌNH SINH SẢN TẠI CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC KHẢO SÁT

Hình 3. Mô hình sinh sản được ghi nhận tại các cơ sở khảo sát.
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Bên cạnh đó, 17/19 đối tượng được phỏng vấn cho biết họ không áp dụng bất cứ biện pháp nào để ngăn chặn giao 
phối cận huyết. Tại các cơ sở này, đối tượng phỏng vấn cho biết cơ sở thường để ĐVHD (thu mua được) giao phối 
và sinh sản ngẫu nhiên. Theo các đối tượng được phỏng vấn, những biện pháp kỹ thuật như đánh dấu hoặc gắn 
thẻ nhận dạng nhằm quản lý các cá thể hay hoạt động sinh sản cũng không được các cơ sở gây nuôi áp dụng. Tuy 
nhiên, 4 cơ sở có đánh số chuồng để kiểm soát nhận dạng ĐVHD.

Tại thời điểm khảo sát, phần lớn các loài đặc biệt nguy cấp (CR) và nguy cấp (EN) ở phạm vi toàn cầu và quốc gia 
được ghi nhận tại các cơ sở (bao gồm cả cá sấu Xiêm - loài đã được sinh sản thành công trong môi trường nuôi nhốt 
tại Việt Nam) đều không có hiện tượng sinh sản. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các cá thể ĐVHD nguy cấp, quý, 
hiếm này được nhập lậu và hợp pháp hóa qua các cơ sở gây nuôi. Nghiên cứu cũng cho thấy một số loài ĐVHD nguy 
cấp, quý, hiếm có khả năng sinh sản tại cơ sở được khảo sát nhưng đòi hỏi phải thường xuyên bổ sung nguồn giống 
bất hợp pháp (Bảng 5).

STT Tên loài Không 
sinh sản

Sinh sản 
hạn chế

Sinh sản 
ngẫu nhiên

1 Cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) X

2 Kỳ đà hoa (Varanus salvator) X X X

3 Kỳ đà vân (Varanus bengalensis) X X X

4 Rắn hổ mang (Naja atra) X X

5 Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) X

6 Rắn ráo thường (Ptyas korros) X X X

7 Rắn ráo trâu (Ptyas mucosa) X X X

8 Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) Không rõ ràng

9 Rùa câm (Mauremys mutica) X

10 Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) X

11 Rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata) Không rõ ràng

12 Rùa hộp trán vàng (bao gồm các loài Cuora galbinifrons, 
Cuora bourreti, Cuora picturata) X

13 Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) X

14 Rùa răng (Heosemys annandalii) X

15 Rùa sa nhân (Cuora mouhotti) X

16 Rùa Trung bộ (Mauremys annamensis) X

17 Tê tê java (Manis javanica) X

18 Tê tê vàng (Manis pentadactyla) Không rõ ràng

19 Trăn gấm (Python reticulatus) X

20 Trĩ đỏ (Phasianus colchicus) X

TỔNG 15 7 4

Bảng 5: Các loài nguy cấp, quý hiếm được gây nuôi tại các cơ sở được khảo sát.
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4 Khoản 6, Điều 3 và Điều 6 của Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành ngày 4/1/2012 quy định 
hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn ban hành ngày 21/8/2012 (sau đây gọi là Thông tư 01/2012).
5 Mẫu số 3 của Thông tư 01/2012
6 Khoản 5, Điều 3 và Điều 5 của Thông tư 01/2012
7 Khoản 2, Điều 7 của Thông tư 01/2012
8 Điểm a, Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 01/2012
9 Điểm b, Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 01/2012
10 Điểm c, Khoản 3, Điều 7 của Thông tư 01/2012

Vụ việc điển hình 1: Cơ sở gây nuôi đã được CITES cấp giấy chứng nhận của 
Công ty TNHH P.T (Tp. Hồ Chí Minh)

Công ty TNHH P.T tại Tp. Hồ Chí Minh có số lượng cá thể ĐVHD được đăng ký nuôi lớn nhất trong tất cả các 
cơ sở gây nuôi ĐVHD được khảo sát. Theo hồ sơ đăng ký, cơ sở hiện đang gây nuôi 4.000 cá thể rùa và 
2.000 cá thể kỳ đà. Cơ sở cho biết có khả năng cung cấp kỳ đà, cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), 
rùa đất lớn (Heosemys grandis), rùa răng (Heosemys annandalii), rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rùa hộp 
lưng đen (Cuora amboinensis), và nhiều loại rắn. Cơ sở này được CITES cấp giấy chứng nhận là cơ sở nhân 
giống loài rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và rùa đất lớn (Heosemys grandis). Tuy nhiên, cơ sở cho biết 
họ không giữ con giống của các loài này. Tất cả các cá thể ĐVHD sẽ được bán nếu “được giá”. Mặc dù đăng 
ký gây nuôi hàng nghìn cá thể, trên thực tế cán bộ khảo sát chỉ ghi nhận được 10 cá thể rùa tại thời điểm khảo 
sát. 

Các bằng chứng cho thấy cơ sở này không hề có chủ ý nuôi sinh sản ĐVHD mà ngược lại hoạt động gây nuôi 
của cơ sở này chỉ là “vỏ bọc” nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận của hoạt động bất hợp pháp. Hoạt động của 
cở sở này hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống ĐVHD bất hợp pháp. 

Quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động quản lý cơ sở gây nuôi ĐVHD

Dưới đây là tóm tắt những thủ tục hành chính được áp dụng trong quá trình quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD. Đây 
cũng là những thủ tục để thực hiện đăng ký tăng, giảm số lượng các cá thể tại cơ sở gây nuôi một cách hợp pháp 
(bao gồm cả việc vận chuyển giữa các cơ sở gây nuôi ĐVHD). Thông tin về các thủ tục hành chính được mô tả nhằm 
lý giải cách thức các cơ sở gây nuôi lợi dụng những lỗ hổng pháp luật để nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp. 

Mỗi cơ sở gây nuôi ĐVHD đều phải lưu sổ theo dõi xuất, nhập lâm sản4 và có trách nhiệm ghi chép vào sổ theo dõi 
ngay khi có biến động về số lượng ĐVHD tại cơ sở. Chủ cơ sở phải khai báo tổng số lượng cá thể, giới tính của mỗi 
loài hiện có tại cơ sở. Chủ cơ sở gây nuôi cũng phải ghi chép sự tăng (sinh sản/mua mới), giảm (chết/bán) số lượng 
các loài ĐVHD tại cơ sở. Các thông tin trong sổ theo dõi bao gồm tên loài, ngày tháng, số lượng tăng/giảm, số lượng 
cá thể đực/cái và chi tiết giao dịch mua/bán.

Trên thực tế, khi muốn đăng ký thay đổi số lượng cá thể tại cơ sở gây nuôi do sinh sản, chết, bán hoặc mua thêm, 
chủ cơ sở phải thông báo để cơ quan chức năng đến kiểm tra. Việc kiểm tra nhằm đảm bảo số lượng ghi trong sổ 
theo dõi và số lượng thực tế đúng với số lượng thay đổi do chủ cơ sở thông báo. Nếu trong quá trình kiểm tra không 
phát hiện sự chênh lệch, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản kiểm tra5 làm cơ sở để theo dõi, kiểm soát sự thay đổi 
về số lượng cá thể tại cơ sở này. Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng sẽ đóng dấu và kí vào sổ theo dõi cùng 
biên bản kiểm tra để xác nhận kết quả. 

Để vận chuyển ĐVHD hợp pháp tới người mua, chủ cơ sở gây nuôi phải có bảng kê lâm sản6 có xác nhận của cơ 
quan kiểm lâm (sau đây gọi là “giấy phép vận chuyển”). Quy trình cấp giấy phép vận chuyển được bắt đầu bằng việc 
chủ cơ sở chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận lâm sản và gửi tới cơ quan kiểm lâm. Hồ sơ này bao gồm: bảng kê lâm 
sản (trong trường hợp này là ĐVHD); hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu theo quy định của Bộ Tài chính 
(nếu có); và các tài liệu về nguồn gốc của ĐVHD theo quy định hiện hành của Nhà nước.7 Cơ quan kiểm lâm phải 
xác nhận ngay lập tức (hoặc muộn nhất là sau ba ngày làm việc) kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.8 Để kiểm tra 
tính hợp lệ của hồ sơ, cơ quan kiểm lâm thường đối chiếu số lượng ĐVHD trong biên bản kiểm tra gần nhất với bảng 
kê lâm sản đề nghị xác nhận. Nếu số lượng cá thể ĐVHD được vận chuyển không lớn hơn số lượng trong biên bản 
kiểm tra gần nhất, cơ quan kiểm lâm sẽ ký và đóng dấu xác nhận vào bảng kê lâm sản. 

Nếu trong hồ sơ có điểm chưa rõ, cán bộ kiểm lâm sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở (theo thủ tục mô tả ở trên) nhằm xác 
định tính xác thực giữa số lượng cá thể ĐVHD hợp pháp tại cơ sở và số lượng đang đề xuất vận chuyển.9 Nếu cơ sở 
gây nuôi có đủ số cá thể hợp pháp, cơ quan chức năng sẽ ghi ý kiến xác nhận về các nội dung do chủ lâm sản ghi 
trong bảng kê lâm sản, bao gồm số và ngày của hóa đơn nộp kèm, biển kiểm soát của phương tiện vận chuyển, và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và nguồn gốc lâm sản hợp pháp khi xác nhận.10 Sau khi ĐVHD đã 
được chuyển đi từ cơ sở gây nuôi, cán bộ kiểm lâm tiến hành kiểm tra và xác nhận lại số lượng ĐVHD còn lại tại cơ 
sở trong biên bản kiểm tra và trong sổ theo dõi. 



18 

Một người tự nhận đã làm việc lâu năm tại cơ sở không ngại ngùng tuyên bố việc mua các cá thể ĐVHD trái 
phép rồi hợp pháp hóa chúng qua các cơ sở được đăng ký hợp pháp là hoạt động phổ biến trong loại hình 
kinh doanh này. Theo người này “Chỉ có mấy người nông dân họ mới đi nuôi thôi, chứ bây giờ mình bỏ số vốn 
lớn đi nuôi tới chừng nào mới lấy lại, lâu lắm”. Từ “nông dân” ở đây ngụ ý chỉ những người chỉ nuôi một số 
lượng nhỏ ĐVHD. Sự tồn tại của các cơ sở buôn bán ĐVHD với số lượng rất lớn (tính bằng tấn) như cơ sở 
này cũng chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ ĐVHD trên thị trường vô cùng lớn, và số lượng ĐVHD khổng lồ được các 
cơ sở buôn bán để đáp ứng nhu cầu thị trường không có khả năng xuất phát từ nguồn nuôi hợp pháp. Người 
được phỏng vấn tại cơ sở này cho biết cơ sở có mối quan hệ “thân tình” với các cơ quan chức năng vì Chi cục 
Kiểm lâm thành phố coi đây là mô hình mẫu về gây nuôi ĐVHD tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo người 
này, cơ quan kiểm lâm biết những hoạt động bất hợp pháp diễn ra tại cơ sở và chính một số cán bộ kiểm lâm 
đã hỗ trợ cơ sở này “tăng đàn” trên giấy tờ hoặc cấp chứng nhận cho các cá thể bất hợp pháp nếu được “bồi 
dưỡng”. Mức tiền “bồi dưỡng” bất hợp pháp này dao động từ 5 đến 10 triệu đồng cho một chữ ký xác nhận 
của Chi cục Kiểm lâm, tùy từng thời điểm và tùy từng loài. Cơ sở này cũng có thể tăng số lượng kỳ đà ghi 
nhận trên hồ sơ quản lý từ 2.000 lên 10.000 bằng cách đăng ký tăng đàn do sinh sản với mức phí “bồi dưỡng” 
là 50 triệu đồng cho các cán bộ có liên quan. Đây là một hình thức hợp tác “đôi bên cùng có lợi”.

Tại một cơ sở được khảo sát, những cá thể cầy mất chi cùng phản ứng dữ dội của chúng là minh chứng cho hoạt động săn bắt và 
nhập lậu các cá thể này từ tự nhiên.

Các hoạt động phi pháp và mạng lưới buôn bán

“Nhập lậu” ĐVHD bất hợp pháp

Kết quả khảo sát cho thấy 26/26 cơ sở có các dấu hiệu nhập lậu ĐVHD ở các mức độ khác nhau, trong đó đối tượng 
được phỏng vấn tại 16/26 cơ sở cho biết có thực hiện hoạt động này với cán bộ khảo sát. Cách thức phổ biến được 
áp dụng tại các cơ sở nhập lậu ĐVHD này là “gom hàng” và chờ đến khi “được giá” thì bán hàng loạt hoặc gần hết số 
lượng được thu gom tại mỗi cơ sở. Chính vì sử dụng cách thức kinh doanh như vậy, trong quá trình khảo sát, cán bộ 
ENV ghi nhận số lượng cá thể ĐVHD thực tế ít hơn rất nhiều số lượng cá thể được đăng ký trong hồ sơ quản lý.

13/20 loài đặc biệt nguy cấp (CR) và nguy cấp (EN) ở phạm vi toàn cầu và quốc gia được ghi nhận tại các cơ sở gây 
nuôi đã cho biết có thực hiện hoạt động nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp. 4/20 loài đặc biệt nguy cấp (CR) và nguy cấp 
(EN) ở phạm vi toàn cầu và quốc gia chỉ được ghi nhận duy nhất tại các cơ sở đã cho biết có hoạt động nhập lậu. 
22/31 các loài thuộc Phụ lục CITES được ghi nhận tại các cơ sở cho biết có hoạt động nhập lậu và 5/31 loài trong số 
đó chỉ được ghi nhận duy nhất tại các cơ sở đã cho biết có hoạt động nhập lậu.
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Kết quả khảo sát cho thấy 10/26 cơ sở được khảo sát là những cơ sở nhập lậu ĐVHD với quy mô lớn (>10 loài) và 
số lượng ĐVHD nhập lậu được các cơ sở này cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước được tính theo đơn vị 
tấn (Bảng 6). Tất cả những người được phỏng vấn tại 10 cơ sở này đều cho biết có hoạt động nhập lậu ĐVHD. Theo 
thông tin những người được phỏng vấn cung cấp, một phần hoặc toàn bộ ĐVHD bị săn bắt từ tự nhiên tại Cam-pu-
chia, Thái Lan và Lào. Đối tượng được phỏng vấn tại 12/22 cơ sở cho biết một trong những thị trường tiêu thụ ĐVHD 
chủ yếu của họ là Trung Quốc (thường qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh). Mặc dù vậy, hầu hết các cơ sở đều 
cho biết họ có nguồn cung và nguồn tiêu thụ rất đa dạng. 

Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy, các cơ sở nhập lậu ĐVHD với quy mô lớn thường “bồi dưỡng” một khoản tiền nhất 
định cho các cán bộ kiểm lâm để thực hiện trót lọt những hoạt động phi pháp (Vụ việc điển hình 2 và 3). Các cơ sở 
nhập lậu ĐVHD ở quy mô nhỏ hơn vẫn phải “bồi dưỡng” cho cán bộ kiểm lâm dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng 
cần cẩn trọng hơn và thường đăng ký khống để hợp pháp hóa số lượng ĐVHD nhập lậu.

Qua trao đổi, có thể nhận thấy hai phương thức được sử dụng để hợp pháp hoá ĐVHD bất hợp pháp. Cách thức đầu 
tiên là mua giấy phép vận chuyển cho một số lượng cá thể nhất định từ một cơ sở gây nuôi ĐVHD khác (nhằm chứng 
minh nguồn gốc hợp pháp), trong đó có những thông tin giả mạo về số lượng ĐVHD và loài đã được mua bán, sau 
đó xuất trình giấy phép này cho cán bộ kiểm lâm trong quá trình kiểm tra. Cán bộ kiểm lâm sau đó sẽ lập biên bản 
kiểm tra mới và ghi nhận số lượng cá thể tăng thêm. Khi một cơ sở cần giấy phép vận chuyển, một cơ sở khác có 
thể cung ứng giấy phép và ngược lại. Trong một số trường hợp, để có thể hợp pháp hóa một số lượng lớn ĐVHD bất 
hợp pháp, chủ các cơ sở nhập lậu ĐVHD có quy mô lớn sẽ mua giấy phép vận chuyển ở nhiều cơ sở có quy mô nhỏ 
hơn. Phương thức thứ hai là đăng ký tăng đàn do sinh sản hoặc không báo cáo cá thể chết và/hoặc tiến hành các 
hoạt động mua bán ĐVHD mà không có giấy phép. Cách thức khai khống tăng đàn để hợp pháp hóa số lượng ĐVHD 
tăng thêm ở cơ sở gây nuôi được các cơ sở áp dụng khá phổ biến. Ví dụ, nếu một loài chỉ có thể sinh nhiều nhất 5 
cá thể mỗi năm, chủ cơ sở sẽ nhân số lượng con cái tại cơ sở với 5, lấy kết quả đó là con số ĐVHD sinh ra tại cơ sở 
và thông báo đến cơ quan kiểm lâm. Cán bộ kiểm lâm (người đã nhận “bồi dưỡng”) sẽ cập nhật số lượng này trong 
sổ theo dõi và cũng lập một biên bản kiểm tra mới trước khi cấp giấy phép vận chuyển (nếu cơ sở có yêu cầu). Các 
cơ sở nhập lậu ĐVHD có quy mô lớn thường sẽ có đủ tài chính để “bồi dưỡng” các cán bộ kiểm lâm để những người 
này có thể giúp họ tăng số lượng ĐVHD trên giấy tờ mà không cần kiểm tra (Vụ việc điển hình 2). Các cơ sở có quy 
mô nhỏ không có khả năng tài chính để làm việc này nên họ phải sử dụng những cách thức khác để hợp pháp hóa 
ĐVHD nhập lậu.

Theo những người được phỏng vấn, các cơ sở thường không quá bận tâm về việc kiểm tra của cơ quan chức năng 
(họ cũng không cần phải lo lắng) vì hoạt động kiểm tra này luôn được báo trước. Như đã đề cập ở trên, số lượng cá 
thể trên thực tế và trên giấy tờ của hầu hết các cơ sở đều không khớp và trong một số trường hợp, sự khác biệt này 
là rất lớn. Số lượng cá thể ĐVHD trên thực tế quá nhiều hoặc quá ít so với số lượng đăng ký. Tuy nhiên, theo những 
người được phỏng vấn, chủ cơ sở thường tìm cách để đảm bảo số lượng thực tế và số lượng đăng ký khớp nhau 
bằng cách gom hàng, bán bớt ĐVHD hoặc làm khống giấy tờ.

Vụ việc điển hình 2: Tình trạng nhập lậu ĐVHD tại cơ sở T.D (Đồng Tháp)

Đối tượng được phỏng vấn tại cơ sở này cho biết 
tất cả ĐVHD hiện có tại cơ sở đều có nguồn gốc 
từ Cam-pu-chia. Cơ sở này nhập lậu đa dạng các 
loài rùa từ Cam-pu-chia mà không có giấy tờ như 
rùa đất lớn (Heosemys grandis), rùa hộp lưng 
đen (Cuora amboinensis) và rùa sa nhân (Cuora 
mouhotii). Khác với số lượng ĐVHD được đăng 
ký trên giấy tờ, cán bộ khảo sát chỉ quan sát thấy 
một số lượng rất ít rùa và rắn thực tế tại cơ sở 
này. Nhiều chuồng trại bị bỏ không cũng được ghi 
nhận.

Đối tượng được phỏng vấn tại cơ sở cho biết việc 
mở trang trại chỉ là hình thức để hợp pháp hóa 
ĐVHD bất hợp pháp và bán giấy phép vận chuyển 
cho thấy ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp từ cơ sở 
này. Người này cũng khẳng định cơ sở T.D có thể 
cung cấp giấy tờ cho tất cả các loài ĐVHD được 
đăng ký và nếu khách hàng yêu cầu cung cấp 
giấy tờ của ĐVHD với số lượng lớn mà một mình cơ sở này không thể đáp ứng, cơ sở này có thể mua giấy 
tờ từ các cơ sở khác. Đối tượng được phỏng vấn cho biết giá giấy tờ cho rắn và một số loài rùa thông thường 
dao động từ 8.000 - 10.000 đồng/kg. Giấy tờ cho các loài rùa hiếm thường đắt hơn những loài rùa thông

Nhiều cá thể rùa bị nhốt trong các chuồng nuôi bẩn thỉu tại cơ sở.
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Tên cơ sở gây nuôi Tỉnh/ 
Thành phố Tên loài Số lượng 

cá thể Cân nặng Ngày
Số lượng 

cá thể 
đăng ký

Cơ sở gây nuôi của 
N.T.U Bắc Ninh Rùa câm (Mauremys 

mutica) 500-1000 1 metric ton 4-5 6000

Cơ sở gây nuôi của 
N.Q.M 

Bình 
Phước

Rùa câm (Mauremys 
mutica)

300-400 
con non Không rõ 365 Không rõ

Cơ sở gây nuôi của 
Đ.V.D Hà Nội

Don (Atherurus 
macrourus) Không rõ 500-700kg 7 Không rõ

Các loài cầy 100 300kg 7 189

Nhím đuôi ngắn (Hystrix 
brachyura) 100 Không rõ 7 Không rõ

Công ty TNHH 
P.T

Hồ Chí 
Minh Các loài kỳ đà Không rõ 1 tấn 4-5 2000

Cơ sở gây nuôi của 
N.V.T Tây Ninh Rùa đất lớn (Heosemys 

grandis) Không rõ 1-2 tấn 10 2192

Cơ sở gây nuôi của 
N.T.X Tây Ninh Không rõ Không rõ 1-2 tấn 1 498

Bảng 6: Khả năng cung cấp ĐVHD (theo số lượng, cá thể và cân nặng) của một số cơ sở gây nuôi. 
Lưu ý: Chỉ số “ngày” là thời gian tối đa cần để đáp ứng số lượng ĐVHD theo đơn đặt hàng.

thường. Tại thời điểm khảo sát, giá giấy tờ của các loài này rơi vào khoảng từ 15.000 - 25.000 đồng/kg tùy 
từng loài. Người được phỏng vấn cũng cho biết những loại giấy tờ này được mua từ các cán bộ kiểm lâm, mỗi 
khi cán bộ kiểm lâm đến kiểm tra, cơ sở này đều “bồi dưỡng” họ một khoản tiền để không bị xử lý do sai lệch 
số lượng ĐVHD thực tế và trên giấy tờ.

Các hoạt động buôn bán ĐVHD trong nước và xuyên biên giới

Từ thông tin về nguồn cung cũng như thị trường tiêu thụ chủ yếu được ghi nhận qua khảo sát, có thể thấy mạng lưới 
buôn bán ĐVHD của các cơ sở gây nuôi chạy từ Nam ra Bắc. Những cơ sở gây nuôi ĐVHD được khảo sát tại các 
tỉnh miền Nam thường có nguồn ĐVHD từ Thái Lan hoặc Cam-pu-chia (Vụ việc điển hình 3). Đặc biệt, các cơ sở tại 
Tây Ninh thường nhập lậu ĐVHD từ Cam-pu-chia và Thái Lan về với số lượng lớn (Bảng 6). Các cơ sở được khảo 
sát tại miền Trung (Quảng Trị và Quảng Ngãi) thường nhập ĐVHD từ các cơ sở khác tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc 
các tỉnh Nam Trung bộ như Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Phú Yên. Các cơ sở được khảo sát tại Hà Nội thường 
nhập ĐVHD từ các cơ sở gây nuôi ĐVHD tại miền Trung và miền Nam như Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa 
Thiên Huế, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Một cơ sở gây nuôi ĐVHD tại Hà Nội còn cho biết cơ sở này có nhập 
lậu ĐVHD từ Lào.

Trong số các cơ sở được khảo sát, 7 cơ sở có thể cung cấp số liệu chính xác về số lượng và cân nặng ĐVHD mà cơ 
sở họ cung cấp. 3/4 cơ sở có hoạt động nhập lậu ĐVHD với quy mô lớn tại Tây Ninh cho biết họ đã buôn bán hàng 
tấn ĐVHD có nguồn gốc từ các quốc gia khác (Bảng 6 và Vụ việc điển hình 3).
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Kết quả từ đợt khảo sát cho thấy, các cơ sở gây nuôi ĐVHD ở miền Nam (Tây Ninh, Hồ Chí Minh và Đồng Tháp) cho 
biết thị trường tiêu thụ ĐVHD chủ yếu là Trung Quốc, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các cơ sở gây 
nuôi ĐVHD tại miền Trung cho biết họ thường bán ĐVHD đến Trung Quốc (phần lớn qua cửa khẩu Móng Cái) và Hà 
Nội. Các cơ sở tại Hà Nội cung cấp ĐVHD cho khu vực nội thành hoặc vận chuyển đến Quảng Ninh (cửa khẩu Móng 
Cái sang Trung Quốc) và Hải Phòng. Nhiều cơ sở quy mô lớn cũng cho biết họ dùng xe tải của cơ sở hoặc cho các 
cơ sở khác thuê xe để vận chuyển ĐVHD. Một số cơ sở còn sử dụng đường hàng không để vận chuyển cầy (Vụ việc 
điển hình 3).

Qua khảo sát, cửa khẩu Móng Cái được nhắc đến thường xuyên như đích đến chủ yếu của hoạt động buôn bán. 
Nhiều đối tượng được phỏng vấn cho biết ĐVHD được vận chuyển đến cửa khẩu Móng Cái bằng xe tải và trong 
nhiều trường hợp, giá cả được thỏa thuận bằng đồng Nhân dân tệ (CNY). Ví dụ, một đối tượng được phỏng vấn cho 
biết giá rùa câm (Mauremys mutica) là 250 CNY/kg (khoảng 800.000 đồng/kg), rùa núi vàng (Indotestudo elongata) 
là 105 CNY/kg (khoảng 350.000 đồng/kg) và kỳ đà là 75 CNY/kg (250.000 đồng/kg). Một đối tượng được phỏng vấn 
cho biết phí vận chuyển ĐVHD qua cửa khẩu Móng Cái sang Trung Quốc là 4 CNY/kg ĐVHD (khoảng 13.000 đồng/
kg). 

Các đối tượng được phỏng vấn cho biết do nhu cầu đối với các loài ĐVHD trên thị trường Trung Quốc có sự thay 
đổi lớn trong từng giai đoạn nên nhiều cơ sở cũng thường xuyên phải thay đổi các loài ĐVHD thu gom theo nhu cầu 
này. Ví dụ, cán bộ khảo sát ghi nhận có một số lượng khá lớn rùa núi vàng (Indotestudo elongata) và kỳ đà tại một cơ 
sở. Theo thông tin do đối tượng được phỏng vấn cung cấp thì trước đây các mặt hàng này rất có giá tại Trung Quốc 
nhưng nay sụt giảm nên cơ sở vẫn “om hàng” và chờ tăng giá mới bán.

Trong quá trình phỏng vấn, các đối tượng được phỏng vấn cũng cho rằng thị trường tiêu thụ ĐVHD chính là Trung 
Quốc nhưng thị trường nội địa tại các đô thị hiện cũng đang phát triển. Trong một số trường hợp, giá cả của một loài 
ĐVHD nhất định ở Việt Nam thậm chí còn cao hơn ở Trung Quốc. 

Các đối tượng được phỏng vấn cũng cho biết trong nhiều trường hợp, địa chỉ chuyển hàng đến là giả mạo. Biện 
pháp này thường được sử dụng trót lọt bởi các cơ quan chức năng địa phương rất khó xác định được tính hợp pháp 
của lô hàng cũng như địa chỉ điểm đến. 

Cơ sở gây nuôi của 
N.T.H.C Tây Ninh

Các loài rùa Không rõ 3-4 tấn 10-15 Không rõ 

Các loài rùa Không rõ <1 tấn 1-2 Không rõ 

Các loài cầy 40-50 Không rõ 2 Không rõ 

Khỉ đuôi dài (Macaca 
fascicularis) 1000 Không rõ Không 

rõ Không rõ

Tên cơ sở gây nuôi Tỉnh/ 
Thành phố Tên loài Số lượng 

cá thể Cân nặng Ngày
Số lượng 

cá thể 
đăng ký

Vụ việc điển hình 3: Các hoạt động buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia tại cơ sở của 
đối tượng N.T.H.C ở Tây Ninh

Theo hồ sơ đăng ký, cơ sở gây nuôi của N.T.H.C là cơ sở có số lượng rùa và cầy lớn nhất tại Tây Ninh. Chủ 
cơ sở còn sở hữu một cơ sở gây nuôi ĐVHD khác gần cửa khẩu Kà Tum với Cam-pu-chia. Cơ sở ở Tây 
Ninh đăng ký nuôi cũng như thông báo có các loài như sau: kỳ đà hoa (Varanus salvator), kỳ đà vân (Varanus 
bengalensis), rùa đất lớn (Heosemys grandis), rùa răng (Heosemys annandalii), rắn sọc dưa (Elaphe radiata), 
cầy lỏn tranh (Herpestes javanicus), rắn ráo trâu (Ptyas mucosa), don (Atherurus macrourus), khỉ đuôi dài 
(Macaca fascicularis), rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis), cầy vòi mốc (Paguma larvata), cầy vòi hương 
(Paradoxurus hermaphroditus), rùa núi vàng (Indotestudo elongata), rắn hổ mang (Naja atra), rùa ba gờ 
(Malayemys subtrijuga), rùa dứa (Cyclemys dentata) và tê tê Java (Manis javanica). Đối tượng được phỏng 
vấn cho biết tất cả ĐVHD tại cơ sở đều có nguồn gốc từ Cam-pu-chia và Thái Lan. Cơ sở hiện thuê 3 người 
làm việc ở Thái Lan và Cam-pu-chia chuyên thu mua ĐVHD. Người được phỏng vấn cũng cho biết, trong quá 
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Hình 4. Giấy phép vận chuyển cầy và nhím được nhà báo điều tra mua 
từ Trại nuôi sinh sản ĐVHD T.L tại thành phố Hồ Chí Minh.

trình vận chuyển, cơ sở này đã thuê các băng nhóm xã hội đen hỗ trợ vận chuyển để tránh cướp cũng như 
tránh các cơ quan chức năng. Cơ sở cho biết có thể đáp ứng các loại đơn hàng từ 3-4 tấn rùa trong vòng 
10-15 ngày; đơn hàng ít hơn 1 tấn trong vòng 1-2 ngày hoặc cung ứng 40 - 50 cá thể cầy trong vòng 2 ngày. 
Những con số trên thể hiện cơ sở này có nguồn cung ổn định lâu dài. 

Đối tượng được phỏng vấn cũng cho biết cơ sở không phải lo ngại rắc rối với cơ quan chức năng vì họ đã 
“mua chuộc” được các cán bộ tại địa phương. Cơ sở này có thể cung cấp giấy phép vận chuyển đến bất cứ 
địa điểm nào tại Việt Nam, thậm chí có thể cung cấp giấy tờ hợp pháp cho các cá thể không được đăng ký tại 
cơ sở. Người được phỏng vấn cho biết thêm cơ sở này không cần phải đăng ký tăng đàn khống vì có quan hệ 
thân thiết với các cán bộ kiểm lâm. Cơ sở chỉ cần gọi điện thoại và báo cơ quan chức năng loài và số lượng cá 
thể cơ sở muốn đưa vào giấy phép. Các giấy phép vận chuyển của cơ sở thường được tái sử dụng nhiều lần. 
Sau khi ĐVHD đã được vận chuyển bằng đường hàng không, giấy phép vận chuyển cũng được chuyển ngược 
trở lại để dùng cho những lần sau.

Theo đối tượng được phỏng vấn, cơ sở này cung cấp cầy cho các đối tượng buôn bán tại Hà Nội và Trung 
Quốc. Đây là những đối tượng đã từng trực tiếp đến cơ sở để làm việc. Trước đây, cơ sở này sử dụng hai xe 
tải để vận chuyển ĐVHD đến cửa khẩu Móng Cái. Tuy nhiên hiện nay, cơ sở này thường xuyên vận chuyển 
cầy bằng đường hàng không ra miền Bắc. Cơ sở này cũng buôn bán một số lượng nhỏ tê tê cung cấp cho thị 
trường Hồ Chí Minh bằng cách vận chuyển một vài cá thể trong hành lý cá nhân và di chuyển theo đường bộ. 
Đối tượng được phỏng vấn cũng cho biết cơ sở đã từng buôn lậu hàng nghìn cá thể khỉ từ Cam-pu-chia sang 
Nga và Trung Quốc.

Làm khống giấy tờ

Như đã đề cập ở trên, các cơ sở gây 
nuôi đã sử dụng nhiều cách thức khác 
nhau để làm khống giấy tờ xin cấp giấy 
phép vận chuyển nhằm hợp pháp hóa 
ĐVHD từ những nguồn bất hợp pháp. 
Theo các đối tượng được phỏng vấn, 
việc mua bán giấy phép vận chuyển 
diễn ra rất phổ biến ở các cơ sở gây 
nuôi và thậm chí trở thành nguồn thu 
nhập có giá trị của các cơ sở gây nuôi 
có quy mô lớn. Đây cũng là cơ hội một 
số cán bộ kiểm lâm sử dụng để thu 
lợi nhuận trong quá trình quản lý các 
cơ sở gây nuôi (Xem thêm trong phần 
Thực thi pháp luật và Tham nhũng). 
Đối tượng được phỏng vấn tại 17/19 
cơ sở cho biết cơ sở của mình bán 
giấy phép vận chuyển, trong đó một 
số đối tượng thậm chí còn đề nghị bán 
giấy phép vận chuyển cho cán bộ khảo 
sát. 10/11 cơ sở cho biết có mua giấy 
phép vận chuyển từ các cơ sở khác 
hoặc từ cán bộ kiểm lâm. Giá cho giấy 
phép vận chuyển đối với các loài “nhạy 
cảm” và hiếm thường cao hơn so với 
các loài thông thường. Ví dụ, giấy phép 
vận chuyển một cá thể tê tê có giá 3,5 
triệu đồng trong khi giá mua giấy phép 
vận chuyển của một cá thể cầy chỉ là 
200.000 - 350.000 đồng.

Chỉ bằng vài cuộc điện thoại, một nhà 
báo điều tra đã dễ dàng mua và cung 
cấp đến ENV một bộ giấy phép vận 
chuyển dưới tên giả của một cơ sở gây 
nuôi ĐVHD không tồn tại (Hình 4 và Vụ 
việc điển hình 4).
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Vụ việc điển hình 4: Mua giấy phép vận chuyển từ Trại nuôi sinh sản ĐVHD T.L 
tại thành phố Hồ Chí Minh

Trại nuôi sinh sản ĐVHD T.L tại Hồ Chí Minh là một cơ sở gây nuôi có quy mô lớn và công khai quảng cáo bán 
giấy phép vận chuyển ĐVHD qua một tài khoản Facebook. Một nhà báo điều tra đã tiếp cận đối tượng quảng 
cáo qua Facebook để hỏi mua giấy phép hợp lệ cho 6 cá thể cầy và 6 cá thể nhím mà nhà báo này cho biết đã 
mua từ nguồn bất hợp pháp. Nhà báo cung cấp tên giả và địa chỉ cơ sở gây nuôi ĐVHD không tồn tại nhưng 
vẫn mua được giấy phép chứng nhận các cá thể ĐVHD kể trên có nguồn gốc từ trang trại T.L (Hình 4). Giá của 
giấy phép cho một cặp cầy là 650.000 đồng và một cặp nhím là 250.000 đồng.

Theo lời đối tượng, cơ sở này còn có thể cung cấp các loại giấy phép chứng minh nguồn gốc cho 12 loài 
ĐVHD được đăng ký nuôi tại cơ sở. Các loài này bao gồm: Nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura), cầy vòi hương 
(Paradoxurus hermaphroditus), cheo cheo (Tragulus kanchil), dúi mốc nhỏ (Rhizomys sinensis), công Ấn Độ 
(Pavo cristatus), công lục Java (Pavo muticus), trĩ đỏ (Phasianus colchicus), le le (Anas poecilorhyncha), yểng 
(Gracula religiosa), tê tê, các loài gà lôi và gà tiền. Đối tượng được phỏng vấn cho biết, giá của các giấy tờ này 
phụ thuộc vào loài và số lượng mỗi loài. Ví dụ, giấy tờ cho một cặp cầy có giá từ 500.000 đến 700.000 đồng, 
nhưng nếu mua giấy phép cho 50 cặp, giá thành hạ xuống còn 400.000 đồng/cặp. Người được phỏng vấn 
cũng cho biết cơ sở này dễ dàng làm giấy phép vận chuyển để buôn bán cầy vì đã đăng ký nuôi 400 đến 500 
cá thể trên giấy tờ. Nếu các cá thể này được bán cho người mua không yêu cầu giấy tờ, con số này sẽ được 
cộng dồn để bán giấy phép vận chuyển cho một số lượng lớn cầy cho các khách hàng khác. Người được 
phỏng vấn cũng cho biêt cơ sở có mối quan hệ mật thiết với cán bộ kiểm lâm địa bàn và do đó có thể làm 
khống giấy tờ một cách dễ dàng.

Tất cả các cơ sở được hỏi (18/18) đều cho biết có mua ĐVHD không kèm giấy phép vận chuyển (ĐVHD bất hợp 
pháp). Những cơ sở này cho biết ĐVHD không có giấy phép thường có nguồn gốc săn bắt từ tự nhiên hoặc được 
mua với số lượng ít từ các cơ sở có quy mô nhỏ. Một cơ sở đã đề cập đến trường hợp các cơ sở có quy mô lớn tiến 
hành thu mua ĐVHD từ các cơ sở gây nuôi nhỏ không có đăng kí để đáp ứng đơn hàng. Khi ĐVHD được chuyển đến 
các cơ sở lớn, chúng sẽ được hợp pháp hóa bằng cách đăng ký tăng đàn do sinh sản.

Tất cả các cơ sở gây nuôi ĐVHD được hỏi (14/14) đều cho biết có bán ĐVHD không kèm giấy phép vận chuyển. 
ĐVHD thường được bán không có giấy tờ hợp pháp cho đối tượng mua là nhà hàng, người mua với số lượng ít, mua 
để làm cảnh hoặc các loài “nhạy cảm”, bị cấm theo pháp luật (ví dụ: rùa Trung bộ (Mauremys annamensis) hoặc tê 
tê). Ngoài ra, các cơ sở này cũng cho biết nếu khoảng cách vận chuyển ngắn hoặc vận chuyển trong nội tỉnh thì các 
cơ sở thường mua bán không có giấy tờ vì nguy cơ bị phát hiện rất thấp. Ví dụ, một cơ sở cho biết đã từng bán và 
vận chuyển tê tê cho một cơ sở khác ở khoảng cách gần mà không cần giấy phép vận chuyển.

Trong quá trình khảo sát, các đối tượng được phỏng vấn cho biết nếu cơ quan chức năng buộc phương tiện dừng khi 
đang vận chuyển ĐVHD thì các lô hàng này có thể bị giữ đến 23 tiếng đồng hồ, kể cả trong trường hợp có giấy phép 
vận chuyển hợp pháp. Nếu lô hàng không có giấy phép vận chuyển, người mua có thể nhanh chóng mua giấy phép 
vận chuyển từ một cơ sở khác để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Sau đó, giấy phép được nộp cho 
cơ quan chức năng để lô hàng được tiếp tục vận chuyển. Quy trình này thường rất tốn kém và chỉ được dùng như 
phương thức cuối cùng trong các trường hợp khẩn cấp. Hai cơ sở được hỏi cho biết họ tái sử dụng giấy phép vận 
chuyển nhiều lần nếu giấy phép này vẫn còn hiệu lực. Như được đề cập trong Vụ việc điển hình 3, đối tượng được 
phỏng vấn tại cơ sở của N.T.H.C cho biết cơ sở này thường xuyên vận chuyển ĐVHD có giấy phép bằng đường hàng 
không đến Hà Nội và sau đó chuyển giấy phép về cơ sở bằng đường hàng không để có thể tái sử dụng khi giấy phép 
vẫn còn hiệu lực.

Khai khống số lượng ĐVHD mới sinh và không khai báo các cá thể chết cũng là một phương thức phổ biến các cơ sở 
sử dụng để gia tăng số lượng ĐVHD trong Sổ theo dõi xuất, nhập lâm sản. Số lượng khai khống trên giấy tờ có thể 
được “lấp đầy” bằng cách mua ĐVHD bất hợp pháp hoặc sử dụng để bán giấy phép vận chuyển cho các cơ sở khác. 
Đối tượng được phỏng vấn tại 9/11 cơ sở cho biết cơ sở của họ đã từng khai khống số lượng ĐVHD sinh mới để tăng 
đàn trong hồ sơ quản lý. Sau đó, các cơ sở này sẽ sử dụng số lượng ĐVHD chênh lệch trên giấy tờ để bán giấy phép 
vận chuyển hoặc hợp pháp hóa ĐVHD nhập lậu. Nếu cán bộ kiểm lâm địa bàn kiểm tra, chủ cơ sở sẽ mua số lượng 
con non tương ứng nhập vào đàn. Phương pháp này được ghi nhận áp dụng đối với tê tê. Một đối tượng được phỏng 
vấn cho biết cơ sở của họ mua tê tê non từ Cam-pu-chia vào cơ sở để thể hiện tê tê có sinh sản thành công.

Hai cơ sở cho biết không áp dụng phương pháp này vì họ có mối quan hệ thân thiết với các cán bộ kiểm lâm nên việc 
khai khống là không cần thiết. Các cơ sở này chỉ cần “bồi dưỡng” cán bộ kiểm lâm để cán bộ ký vào biên bản tăng 
đàn. Một cơ sở cũng cho biết có thể khai khống số lượng sinh mới của một loài dựa trên khả năng sinh sản tối đa của 
một loài đó để có số lượng lớn hơn trên giấy tờ nhằm phục vụ hoạt động nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp. Ví dụ, các cá 
thể rùa tại cơ sở gây nuôi thực tế chỉ đẻ 100 trứng, chủ cơ sở gây nuôi có thể báo cáo là cá thể đẻ được 300 trứng – 
theo mức tối đa dựa trên khả năng sinh sản lý tưởng của các cá thể rùa tại cơ sở.
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Vụ việc điển hình 5: Trang trại N.V.C tại tỉnh Quảng Ngãi

Chủ trang trại N.V.C cho biết cơ sở này được thành lập và hoạt động với mục đích duy nhất là hợp pháp hóa 
ĐVHD bất hợp pháp (ví dụ: săn bắt từ tự nhiên). Chủ sơ sở cho biết có thể mua ĐVHD không có giấy phép 
vận chuyển và bán giấy phép vận chuyển của tất cả các loài ĐVHD được đăng ký tại cơ sở gồm: kỳ đà vân 
(Varanus bengalensis), cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura), rùa 
núi vàng (Indotestudo elongata), rùa răng (Hieremys annandalii), rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga), rùa dứa 
(Cyclemys dentata), rùa hộp trán vàng, rùa sa nhân (Cuora mouhotii). Cơ sở này cũng có thể đáp ứng các đơn 
hàng rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) mặc dù không có trong danh sách các loài đăng ký gây nuôi.

Chủ cơ sở cũng cho biết giấy tờ được mua từ cán bộ kiểm lâm theo “giá chung” do các cán bộ kiểm lâm đặt ra. 
Có trường hợp, cơ sở còn bán giấy phép vận chuyển cho các đối tượng buôn bán khác ở Tây Ninh nếu các lô 
hàng bị chặn lại do không có giấy tờ hợp pháp trên đường vận chuyển. 

Chủ cơ sở cho biết thêm việc đăng ký tăng đàn khá dễ dàng và cơ sở này thường thực hiện việc tăng đàn 
bằng cách khai khống tỉ lệ sinh sản. Chủ cơ sở cũng có mối quan hệ thân thiết với cán bộ kiểm lâm và vì thế 
không cần duy trì sổ theo dõi xuất, nhập lâm sản tại cơ sở. Mỗi giấy phép vận chuyển cần chữ ký của ba 
người: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm cấp huyện, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn và Trưởng phòng Thanh tra 
pháp chế của Chi cục Kiểm lâm. Nếu ba người này đều có mặt tại nơi làm việc, chủ cơ sở này có thể xin được 
giấy phép vận chuyển trong vòng vài giờ. Có trường hợp cơ sở này cần gấp giấy phép vận chuyển trong khi 
Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện không có mặt tại văn phòng, khi đó, chủ cơ sở đã giả mạo chữ ký rồi tự lấy dấu 
từ văn phòng của Hạt trưởng và đóng vào giấy phép vận chuyển.

Thực thi pháp luật và tham nhũng

Thực thi pháp luật và kiểm tra giám sát 

4/5 cơ sở được hỏi cho biết cán bộ kiểm lâm thường báo trước các đợt kiểm tra. Chính vì vậy, các cơ sở có thời gian 
cân đối lại sổ theo dõi xuất, nhập lâm sản, hồ sơ quản lý và số lượng ĐVHD tại cơ sở bằng cách mua, bán, hoặc cất 
giấu bớt đi. Nếu cán bộ kiểm lâm kiểm tra và phát hiện số lượng cá thể ít hơn số lượng đăng ký, các cơ sở có nhiều 
lý do để lý giải cho sự khác biệt này. Ví dụ, một cơ sở từng dùng lý do mang đàn của mình đi gửi để phối giống tại 
một cơ sở khác nhằm đa dạng hóa nguồn gen cho ĐVHD tại cơ sở. Những lí do này đã được chấp nhận và giúp chủ 
cơ sở tránh được các biện pháp xử phạt. 7/9 cơ sở được hỏi cho biết cán bộ kiểm lâm thường không đếm số cá thể 
hiện diện tại cơ sở khi tiến hành kiểm tra. Cả 9 cơ sở được hỏi đều cho biết cán bộ kiểm lâm không bao giờ kiểm tra 
tính hợp pháp và không nhận dạng các cá thể được gây nuôi tại cơ sở. Lý do một phần có thể là vì cán bộ kiểm lâm 
sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tổn hại (nếu có) gây ra trong quá trình kiểm tra. Ví dụ, việc kiểm chứng các cá 
thể rùa trong ao, trứng được lấp dưới đất hoặc các cá thể rắn được gây nuôi là rất khó nếu không trực tiếp xuống ao 
bắt hoặc đào trứng đang được vùi dưới đất lên. 

Tham nhũng

14/18 cơ sở được phỏng vấn cho biết kiểm lâm có nhận những khoản tiền bất hợp pháp (tiền hối lộ) dưới nhiều hình 
thức. Hiện tượng cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ được ghi nhận tại 9 tỉnh thành khảo sát, trừ Quảng Trị. 3/4 cơ sở lớn 
tại Tây Ninh cho biết cán bộ kiểm lâm có nhận các khoản hối lộ để cấp giấy phép vận chuyển, thực hiện các thủ tục 
hành chính như đăng ký số lượng sinh mới hoặc hỗ trợ/bảo đảm cho các hoạt động nhập lậu ĐVHD qua những cơ 
sở này. Ví dụ, một cơ sở cho biết các cán bộ kiểm lâm đều là “anh em tốt” vì họ hợp tác trên cơ sở “đôi bên cùng có 
lợi”.

Như đã đề cập ở trên, giá bán ĐVHD thường ở 2 mức và ĐVHD có giấy tờ hợp pháp thường có giá cao hơn do phải 
cộng chi phí mua giấy phép vận chuyển. Một đối tượng được phỏng vấn cho biết một chữ ký của kiểm lâm thường 
có giá từ 5 đến 10 triệu đồng, tùy thuộc vào loài và thời điểm trong năm. Một đối tượng được phỏng vấn khác cho 
biết chỉ cần trả cho cán bộ kiểm lâm 50 triệu đồng, cơ sở có thể dễ dàng tăng số lượng kỳ đà ghi trong sổ theo dõi từ 
2.000 lên đến 10.000 cá thể. Một đối tượng khác cho biết thêm, khi vận chuyển ĐVHD từ Đồng Tháp ra Móng Cái, họ 
cũng phải nộp “tiền mãi lộ” cho cơ quan chức năng tại một số tỉnh thành mà họ đi qua mặc dù có đầy đủ giấy phép 
vận chuyển. Cơ sở này thường phải hối lộ các cán bộ có liên quan từ 2-3 triệu đồng để lô hàng không bị giữ trong 
vòng 23 giờ.

Một số cơ sở quy mô lớn cho biết họ có mối quan hệ thân thiết với các cán bộ kiểm lâm, do đó họ không cần phải 
làm khống số liệu trong sổ theo dõi mà vẫn có thể đăng ký tăng đàn (Vụ việc điển hình 3, 4, 5). Ví dụ, một đối tượng 
được phỏng vấn cho biết, cán bộ kiểm lâm không bao giờ đến kiểm tra cơ sở mình và một đối tượng được phỏng 
vấn khác thì cho biết, việc kiểm tra của cán bộ kiểm lâm tại cơ sở chỉ mang tính hình thức.
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Tình hình gây nuôi sinh trưởng và sinh sản

Một số ý kiến cho rằng gây nuôi các loài ĐVHD là giải pháp giảm áp lực săn bắt lên các quần thể tự nhiên bằng cách 
tạo nên nguồn thay thế ĐVHD từ tự nhiên (Phelps et al., 2013). Tuy nhiên, giải pháp này chỉ thực sự có hiệu quả nếu 
nguồn cung ĐVHD từ gây nuôi độc lập hoặc chỉ đòi hỏi tiếp tục bổ sung rất ít nguồn giống từ tự nhiên sau giai đoạn 
hình thành nguồn giống ban đầu. 

Kết quả khảo sát cho thấy các cơ sở không đầu tư nhiều vào việc xây dựng hệ thống chuồng trại phù hợp với tập tính 
của các loài ĐVHD được đăng ký. Trong hầu hết các trường hợp, không có dấu hiệu cho thấy các cơ sở này có điều 
kiện vật chất phù hợp để gây nuôi sinh sản có chủ ý các loài ĐVHD. Hầu hết chuồng trại tại các cơ sở được quan sát 
đều rất đơn giản và sử dụng nhằm mục đích lưu giữ ĐVHD trong quá trình gom hàng chờ bán. Chuồng trại chật chội 
và sơ sài cho thấy chúng được thiết kế chỉ nhằm lưu giữ ngắn hạn các loài ĐVHD và không thích hợp để nuôi sinh 
sản thành công ĐVHD hay thậm chí là nuôi sinh trưởng. Nguyên nhân là vì giá nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp rẻ hơn, 
rủi ro thấp và giúp các cơ sở quay vòng vốn nhanh. Trong khi đó, nuôi sinh sản và sinh trưởng ĐVHD tại các cơ sở 
nhiều khi rất tốn kém và không đem lại lợi nhuận, do phải đầu tư nhiều khoản chi phí cho hệ thống chuồng trại cũng 
như đòi hỏi kiến thức cao. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhiều loài ĐVHD ghi nhận tại các cơ sở khảo sát không thể sinh sản tốt trong môi 
trường nuôi nhốt, đặc biệt với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại ở các cơ sở này. Trong số các loài ĐVHD được khai 
báo là có sinh sản thì sinh sản ngẫu nhiên là hiện tượng phổ biến được ghi nhận. Ngoại trừ một cơ sở có nhiều dấu 
hiệu của mô hình sinh sản khép kín, những cơ sở khác đều không có phương pháp cho sinh sản khoa học để tránh 
các trường hợp thoái hóa giống. Trong 9 cơ sở được ghi nhận có ít nhất một loài sinh sản thành công trong môi 
trường có kiểm soát, 6/9 cơ sở này vẫn phải liên tục bổ sung nguồn giống bất hợp pháp đối với các loài đã cho sinh 
sản thành công. Hai cơ sở tuy ghi nhận có loài sinh sản thành công trong môi trường có kiểm soát và không phải tiếp 
tục bổ sung nguồn ĐVHD bất hợp pháp trong quá trình sinh sản nhưng do nguồn giống ban đầu được xác định là bất 
hợp pháp hợp pháp nên hai cơ sở này vẫn được xếp vào mô hình “sinh sản hạn chế”. Chỉ 1 cơ sở có thể xem là gần 
nhất với mô hình “sinh sản khép kín” nhưng chưa đủ bằng chứng để kết luận về nguồn giống ĐVHD ban đầu tại cơ 
sở và do đó mô hình sinh sản tại cơ sở này là không xác định. 

Tuy khả năng nuôi sinh sản và sinh trưởng tại nhiều cơ sở được khảo sát hoặc rất thấp hoặc không tồn tại nhưng 
các cơ sở này lại khẳng định khả năng cung cấp ĐVHD được tính bằng tấn. Sự trái ngược này cho thấy các cơ sở 
gây nuôi được sử dụng như một vỏ bọc để nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp (chủ yếu từ tự nhiên) và hoạt động gây 
nuôi ĐVHD ở Việt Nam đã không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản để nuôi loài ĐVHD thuộc Phụ lục CITES – đó 
là khả năng nuôi sinh sản ĐVHD thành công trong môi trường có kiểm soát (WCS, 2008). Nói cách khác, hoạt động 
gây nuôi ĐVHD ở Việt Nam không đủ khả năng cung cấp số lượng ĐVHD để thay thế nguồn từ tự nhiên và đáp ứng 
nhu cầu thị trường đối với hầu hết các loài – điều cần thiết để gây nuôi thương mại góp phần vào công tác bảo tồn 
(Phelps et al., 2013).

Bên cạnh đó, 20/46 loài được ghi nhận tại các cơ sở gây nuôi là những loài đặc biệt nguy cấp (CR) hoặc nguy cấp 
(EN) ở phạm vi quốc gia và toàn cầu. Đặc biệt hơn, phần lớn các loài này đều không cho thấy dấu hiệu của hoạt động 
sinh sản ở các cơ sở gây nuôi được khảo sát và nhiều bằng chứng cho thấy chúng đã được nhập lậu với quy mô lớn. 
Kết quả khảo sát cũng chỉ rõ việc giám sát và quản lý những loài nguy cấp này cũng không chặt chẽ hơn so với các 
loài ĐVHD thông thường. Chính vì vậy, cho phép gây nuôi các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam trong điều 
kiện hiện nay rất có thể sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với sự tồn tại của các loài này trong tự nhiên.

Hoạt động buôn bán ĐVHD 

Kết quả từ khảo sát cho thấy gây nuôi ĐVHD ở Việt Nam trong nhiều trường hợp không phải là một hoạt động kinh 
doanh hợp pháp. Thực chất, hoạt động này chủ yếu được sử dụng như một vỏ bọc hợp pháp để che giấu hoạt động 
buôn bán ĐVHD bất hợp pháp. Các cơ sở có quy mô càng lớn (số lượng ĐVHD và loài đăng ký) thì mức độ ĐVHD bị 
nhập lậu và buôn bán bất hợp pháp càng nghiêm trọng hơn. Do nguy cơ thấp bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của 
pháp luật, việc nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp (chủ yếu từ tự nhiên) ở quy mô lớn hấp dẫn và sinh lợi hơn so với việc 
đầu tư gây nuôi sinh sản và sinh trưởng. Vì giá cả thị trường của một loài ĐVHD nhất định thường xuyên thay đổi và 
khó đoán biết, các cơ sở khảo sát có những biện pháp để tự thay đổi phù hợp với sự thay đổi của thị trường nhằm tối 
đa hóa lợi nhuận. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy các cơ sở được khảo sát có nguồn hàng ĐVHD khá ổn định và có thể cung cấp một 
số lượng lớn (tấn) các loài ĐVHD đã đăng ký nếu được đặt trước. Các nguồn cung cấp ĐVHD cho các cơ sở không 
chỉ từ Việt Nam mà đồng thời đến từ các nước láng giềng như Thái Lan, Cam-pu-chia và Lào. Theo các đối tượng 
phỏng vấn thì các cơ sở cho biết có nhiều cách thức khác nhau để hợp pháp hóa nguồn ĐVHD bất hợp pháp, giảm 
chi phí đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận từ các hoạt động “gây nuôi” trá hình. 

THẢO LUẬN
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Kết quả khảo sát cũng cho thấy con đường lưu thông của ĐVHD chủ yếu từ các tỉnh miền Nam ra miền Bắc. Thị 
trường tiêu thụ ĐVHD chủ yếu là các khu vực đô thị tập trung đông dân cư tại Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh, Hà 
Nội, Hải Phòng) và Trung Quốc qua con đường cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Những thông tin này trùng khớp 
với thông tin ENV thu thập được từ nhiều vụ buôn bán bị phát hiện tại các địa phương trong nhiều năm qua. 

Tình hình quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD

Kiểm lâm là cơ quan có chức năng quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD. Để hoạt động gây nuôi ĐVHD có ý nghĩa bảo 
tồn, cơ quan kiểm lâm phải có các biện pháp hữu hiệu để quản lý các cơ sở gây nuôi nhằm ngăn chặn tình trạng 
buôn bán ĐVHD bất hợp pháp. Tuy nhiên, thông tin thu thập được qua khảo sát này cho thấy cho thấy hoạt động 
quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD của các cơ quan kiểm lâm hiện nay không hiệu quả. 

Cụ thể, cơ quan kiểm lâm không có biện pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ các cơ sở gây nuôi ĐVHD. Do không có 
các biện pháp khoa học để phân biệt được các cá thể hợp pháp và bất hợp pháp, việc quản lý các cơ sở gây nuôi 
ĐVHD của các cán bộ kiểm lâm chủ yếu phải dựa vào thông tin khai báo cũng như sự trung thực của các cơ sở này. 
Trong nhiều trường hợp, cán bộ kiểm lâm rất có thể bị đưa vào thế bị động nên khó có thể quản lý nghiêm và ngăn 
chặn được tình trạng nhập lậu và buôn bán ĐVHD trái phép tại các cơ sở. Ví dụ, trong một dẫn chứng đã được đề 
cập ở trên, các cán bộ kiểm lâm không kiểm tra kỹ số lượng ĐVHD tại cơ sở vì không muốn chịu trách nhiệm cá nhân 
nếu có cá thể ĐVHD bị chết hoặc bị thương trong quá trình kiểm tra. 

Trong quá trình khảo sát, cán bộ ENV đã phát hiện nhiều dấu hiệu rõ ràng của hoạt động nhập lậu ĐVHD bất hợp 
pháp và việc không tồn tại các mô hình gây nuôi sinh sản tại những cơ sở được khảo sát. Ví dụ: ĐVHD bị thương 
do mắc bẫy, sự khác biệt lớn giữa số liệu ghi chép đăng ký và số lượng ĐVHD thực tế quan sát thấy tại cơ sở gây 
nuôi, và sự thiếu vắng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động gây nuôi sinh sản. Tuy nhiên, có thể do không được trang bị 
các nghiệp vụ, phương tiện kĩ thuật cần thiết nên các cán bộ kiểm lâm đã không phát hiện được những vấn đề này. 
Không những vậy, do việc kiểm tra các cơ sở được cơ quan chức năng báo trước (theo quy định của pháp luật hiện 
hành) và vì vậy nếu cần thiết, các cơ sở có thời gian để giấu/mua thêm hoặc bán ĐVHD để số lượng ĐVHD tại cơ 
sở tương đồng với số lượng ĐVHD được ghi nhận trên giấy tờ. Thêm vào đó, tình trạng tham nhũng diễn ra khá phổ 
biến ở hầu hết các tỉnh/thành khảo sát (trừ Quảng Trị) cũng là nguyên nhân làm giảm hiệu quả quản lý hoạt động gây 
nuôi thương mại ĐVHD ở Việt Nam. 

Kết luận

Nghiên cứu được tiến hành tại 26 cơ sở gây nuôi trên 10 tỉnh thành của Việt Nam đã thể hiện rõ hoạt động gây nuôi 
thương mại ĐVHD hiện nay không đáp ứng được những điều kiện cần thiết để đóng góp vào công tác bảo tồn ĐVHD 
trong tự nhiên. Ngược lại, việc cho phép gây nuôi thương mại ĐVHD tạo cơ sở cho hoạt động nhập lậu ĐVHD, dẫn 
đến khả năng đe dọa nghiêm trọng đến quần thể ĐVHD trong tự nhiên, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm. 

Dưới đây là những điều kiện căn bản để hoạt động gây nuôi ĐVHD có thể đem lại hiệu quả tích cực cho công tác bảo 
tồn. Các cơ sở gây nuôi ĐVHD hiện nay chưa thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng một phần các điều kiện này: 

• Khả năng sinh sản của ĐVHD trong môi trường nuôi nhốt: Tình trạng sinh sản ngẫu nhiên là phổ biến, không 
có sự duy trì nguồn giống ĐVHD, trừ một số trường hợp những loài ĐVHD dễ dàng sinh sản. 

• Khả năng sinh sản liên tục: Rất nhiều loài không hề sinh sản tại các cơ sở. Tình trạng bổ sung thường xuyên 
nguồn ĐVHD từ tự nhiên diễn ra hết sức phổ biến. Không sinh sản là mô hình phổ biến tại các cơ sở. Không có 
cơ sở nào được xác định áp dụng mô hình “sinh sản khép kín” (không cần bổ sung ĐVHD có nguồn gốc từ tự 
nhiên) – mô hình tiêu chuẩn để hoạt động gây nuôi ĐVHD có hiệu quả. 

• Nguồn cung độc lập: Tình trạng nhập lậu ĐVHD diễn ra phổ biến và với số lượng lớn (100% các cơ sở được 
khảo sát đều nhập lậu ĐVHD ở các mức độ khác nhau, tương tự như kết quả nghiên cứu của WCS, 2008; 
Brooks et al., 2010; CFI, 2015).

• Gây nuôi sinh sản phải cạnh tranh được với hoạt động săn bắt từ tự nhiên: Nhập lậu ĐVHD mang lại nhiều 
lợi nhuận hơn hoạt động gây nuôi hợp pháp vì nhập lậu có giá thành rẻ, ít rủi ro và quay vòng vốn nhanh. Trong 
khi đó, việc đầu tư vào cơ sở vật chất, kĩ thuật để gây nuôi và những chi phí khác cho hoạt động nuôi sinh sản và 
nuôi sinh trưởng rất tốn kém. 

• Số lượng các sản phẩm gây nuôi có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường: Nhu cầu thị trường đối với một 
loài ĐVHD nhất định trong một năm có thể được tính bằng tấn cho thấy việc đáp ứng đủ nhu cầu thị trường Việt 
Nam và khu vực chỉ bằng nguồn ĐVHD được sinh sản trong các cơ sở gây nuôi là bất khả thi. Nhiều loài không 
có khả năng sinh sản và sinh trưởng tốt trong điều kiện gây nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngay cả một số 
loài được ghi nhận có khả năng sinh sản và sinh trưởng tốt vẫn không được gây nuôi tại các cơ sở được khảo 
sát vì lợi nhuận gây nuôi thấp hơn nhiều so với nhập lậu. 
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• Có thể phân biệt dễ dàng các cá thể có nguồn gốc gây nuôi và có nguồn gốc từ tự nhiên: Hiện nay không 
có phương pháp khoa học nào có thể dễ dàng áp dụng để phân biệt được cá thể hợp pháp và bất hợp pháp. 
Theo WCS, không thể phân biệt rõ ràng các cá thể có nguồn gốc gây nuôi và có nguồn gốc từ tự nhiên, trừ 
những trường hợp cá thể có vết thương rõ ràng do săn bắt. 

• Nhu cầu thị trường ổn định đối với các loài ĐVHD: Nhu cầu đối với các loài ĐVHD khác nhau thường xuyên 
dao động, dẫn tới nhiều rủi ro cho việc tập trung nuôi một loài nhất định. Tình trạng này khiến cho các cơ sở có 
quy mô lớn, nuôi nhiều loài ĐVHD thường chọn cách thức bảo đảm hơn là nhập lậu ĐVHD bất hợp pháp vì họ có 
thể nhanh chóng thích ứng được với sự thay đổi của thị trường.

• Các quy định của pháp luật được thực thi nghiêm túc: Cơ quan chức năng không có phương pháp quản lý 
hoạt động của các cơ sở gây nuôi một cách hiệu quả, từ quá trình cấp phép thành lập; loài được đăng ký gây 
nuôi cho tới quá trình phát hiện và xử lý các vi phạm nhằm giảm thiểu tình trạng mua bán, kinh doanh bất hợp 
pháp. Thêm vào đó, các quy định pháp luật chưa rõ ràng, chồng chéo và nhiều lỗ hổng đã tạo điều kiện cho các 
cơ sở gây nuôi lợi dụng để tiến hành những hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

• Các cơ sở gây nuôi được giám sát hiệu quả: Nhiều thông tin thu thập được từ khảo sát này cho thấy, cán bộ 
kiểm lâm không được trang bị kiến thức và phương pháp tốt để quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD một cách có 
hiệu quả trong khi hiện tượng tham nhũng cũng được ghi nhận khá phổ biến tại nhiều địa phương. Một số nghiên 
cứu trước đây cũng đưa ra kết luận tương tự (WCS, 2008; Brooks et al., 2010; CFI, 2015).



28 

KHUYẾN NGHỊ
Từ những bằng chứng và thông tin thu thập được qua nghiên cứu này, ENV đưa ra những khuyến nghị như sau:

Nghiêm cấm hoạt động gây nuôi thương mại các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm: Cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cần nghiêm cấm hoạt động gây nuôi thương mại các loài ĐVHD đặc biệt nguy cấp và nguy cấp nằm trong 
những danh mục được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục I CITES (trừ một số rất 
ít trường hợp ngoại lệ). 

Hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD chỉ nên hạn chế ở những loài ĐVHD thông thường được các cơ quan khoa 
học Việt Nam xác định là phù hợp với hoạt động gây nuôi. Các quyết định này cần dựa trên khả năng sinh sản và 
sinh trưởng của loài cũng như những nghiên cứu, đánh giá khoa học chứng minh rằng hoạt động gây nuôi và buôn 
bán sẽ không tác động tiêu cực tới quần thể những loài này trong tự nhiên. Danh sách các loài được phép gây nuôi 
thương mại cần được công bố trên trang website của Cơ quan quản lý CITES để các cơ quan chức năng địa phương 
và người dân nắm rõ.

Hoàn thiện các quy định pháp luật: Các quy định về quản lý hoạt động gây nuôi thương mại, tiêu chuẩn hệ thống 
chuồng trại cũng như cách thức xử lý vi phạm và hình thức xử phạt cần được giải thích và cụ thể hóa sau khi tham 
khảo ý kiến của các chuyên gia đối với từng loài được phép gây nuôi sinh sản. 

Điều kiện bắt buộc để chủ các cơ sở gây nuôi được phép nuôi một loài ĐVHD là họ phải thể hiện hiểu biết về quy 
định pháp luật cũng như có cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết để đáp ứng các tiêu chí liên quan đến hoạt động 
này. 

Phải xây dựng các quy định đảm bảo những điều kiện cần thiết để ĐVHD có thể sinh sản và sinh trưởng tốt trong môi 
trường có kiểm soát, bao gồm cả hệ thống quản lý cụ thể hoạt động trao đổi đàn giống giữa các cơ sở gây nuôi nhằm 
ngăn chặn tình trạng giao phối cận huyết thường xuyên xảy ra trong điều kiện gây nuôi hạn hẹp hiện tại. 

Điều tra các cơ sở gây nuôi ĐVHD có dấu hiệu nhập lậu: Các cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra toàn diện 
các cơ sở gây nuôi ĐVHD có quy mô lớn khi có những tin báo về hoạt động nhập lậu ĐVHD tại các cơ sở này. Nếu 
có bằng chứng của hoạt động nhập lậu ĐVHD, chủ cơ sở gây nuôi ĐVHD phải bị xử phạt, thậm chí là truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Các cơ quan chức năng cũng cần tịch thu những phương tiện, dụng cụ được sử dụng cho các hoạt 
động buôn bán bất hợp pháp tại cơ sở. Những vi phạm nhỏ nếu được phát hiện cũng cần được xử lý theo đúng quy 
định của pháp luật. Trong trường hợp tái phạm hay vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan chức năng nên thu 
hồi giấy phép và toàn bộ các cá thể ĐVHD phải được chuyển giao về các trung tâm cứu hộ. 

Tăng cường thực thi pháp luật trong công tác quản lý các cơ sở gây nuôi ĐVHD: Việc tăng cường quản lý các 
cơ sở gây nuôi thương mại là vô cùng cần thiết để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như nhập lậu ĐVHD. Để 
thực hiện được điều này, cán bộ kiểm lâm phải được đào tạo những kiến thức cũng như kỹ năng, trang thiết bị cần 
thiết nhằm quản lý hiệu quả các cơ sở gây nuôi ĐVHD. 

Bên cạnh đó, các cán bộ kiểm lâm phải đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của mình và chịu trách nhiệm thực 
thi pháp luật theo đúng chức năng được giao phó. Cần xử lý các cán bộ kiểm lâm có biểu hiện vi phạm hoặc tham 
nhũng dưới nhiều hình thức khác nhau, từ cho thôi việc đến truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm các địa phương: Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm các tỉnh 
cũng là biện pháp quan trọng nhằm giám sát hiệu quả hoạt động buôn bán ĐVHD giữa các địa phương. Một hệ thống 
dữ liệu quốc gia về thông tin các cơ sở đăng ký gây nuôi ĐVHD phải được xây dựng để lực lượng kiểm lâm có thể 
lưu trữ, cập nhật và kiểm tra thông tin của các cơ sở gây nuôi như số lượng ĐVHD, quá trình chuyển dịch ĐVHD, 
sinh sản, buôn bán cũng như bất cứ thay đổi nào khác tại cơ sở gây nuôi. Cơ sở dữ liệu này cũng là công cụ quản lý 
để phát hiện những hành vi vi phạm, đảm bảo lực lượng kiểm lâm tại địa phương và cơ sở gây nuôi tuân thủ quy định 
của pháp luật. 

Ví dụ, việc cơ quan kiểm lâm ở nơi xuất hàng thông báo cho cơ quan kiểm lâm tại nơi lô hàng được chuyển đến 
nhằm hỗ trợ quá trình kiểm tra ngay khi lô hàng đến là cách thức hiệu quả để ngăn chặn việc tái sử dụng giấy phép 
vận chuyển. Việc nhập lậu ĐVHD đến các cơ sở gây nuôi không tồn tại cũng có thể dễ dàng bị phát hiện và ngăn 
chặn bằng cách chỉ cấp giấy phép vận chuyển tới những cơ sở gây nuôi đã được xác nhận trong cơ sở dữ liệu. 

Các kỹ thuật kiểm tra cần được chuẩn hóa trên khắp cả nước: Kỹ thuật kiểm tra cần được thiết lập theo những 
tiêu chí cụ thể như sau:

• Không báo trước các đợt kiểm tra; các cơ sở gây nuôi cũng phải tạo điều kiện để các cán bộ kiểm lâm có thể dễ 
dàng kiểm tra trong mọi trường hợp. Việc kiểm tra các cơ sở gây nuôi cũng phải tiến hành bất ngờ và thường 
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xuyên để đảm bảo các cơ sở gây nuôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật (không có hoạt động nhập lậu 
ĐVHD hay những hoạt động bất hợp pháp khác) và đảm bảo các điều kiện chuồng trại cũng như kĩ thuật nuôi của 
tất cả các loài ĐVHD.

• Chủ cơ sở gây nuôi có trách nhiệm chứng minh nguồn gốc ĐVHD được nuôi và sự khác biệt giữa số lượng đăng 
ký và số lượng thực tế trong cơ sở gây nuôi như khuyến nghị của WCS (WCS, 2008).

• Trong hầu hết các trường hợp, khi kiểm tra, chủ cơ sở gây nuôi phải tạo điều kiện để các cán bộ kiểm lâm có thể 
dễ dàng kiểm đếm các cá thể trong cơ sở.

• Nếu phát hiện vấn đề tại một cơ sở không phù hợp với mô hình gây nuôi sinh sản ĐVHD, ví dụ như tình trạng 
gom hàng và bán hàng loạt, cơ quan chức năng cần ngay lập tức tiến hành các hoạt động điều tra để xác định 
hoạt động nhập lậu ĐVHD tại cơ sở (nếu có).

Hiện tại, hoạt động gây nuôi thương mại vẫn không có đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn các loài ĐVHD ở Việt 
Nam. Cần có cơ chế khuyến khích các chủ cơ sở gây nuôi ĐVHD tham gia hoạt động bảo tồn. Hệ thống thông báo 
vi phạm ẩn danh cũng có thể được áp dụng để khuyến khích mọi cá nhân thông báo các dấu hiệu vi phạm pháp luật 
đến cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, cần đảm bảo việc gây nuôi thương mại một loài nhất định đi liền với tình trạng 
bảo tồn của loài đó trong tự nhiên. Ví dụ, nếu một loài được xếp loại “sắp bị đe dọa” theo Sách đỏ Việt Nam hoặc 
Sách đỏ IUCN, việc gây nuôi thương mại loài đó cần bị nghiêm cấm và chấm dứt (nếu có).
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Phụ lục I. Các điều kiện gây nuôi ĐVHD hợp pháp theo quy định tại Nghị định 82/2006/NĐ-CP.

Các cơ sở gây nuôi sinh sản và nuôi sinh trưởng ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Chuồng, trại được xây dựng phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại nuôi.

b) Đăng ký trại nuôi sinh sản những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng 
văn bản là có khả năng sinh sản liên tiếp qua nhiều thế hệ trong môi trường có kiểm soát.

c) Đăng ký trại nuôi sinh trưởng những loài động vật đã được cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn 
bản là việc nuôi sinh trưởng không ảnh hưởng tới việc bảo tồn loài đó trong tự nhiên. 

d) Bảo đảm các điều kiện an toàn cho người và vệ sinh môi trường theo quy định của Nhà nước.

đ) Có người đủ chuyên môn đáp ứng yêu cầu quản lý, kỹ thuật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, chăm sóc loài vật 
nuôi và ngăn ngừa dịch bệnh.

e) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác con non, trứng từ tự nhiên để nuôi sinh trưởng, ấp nở nhằm mục đích 
thương mại phải được cơ quan quản lý quy định tại Điều 9 Nghị định này cho phép. 

Chú ý: Chủ cơ sở phải đăng ký với Chi cục Kiểm lâm để nuôi sinh sản hoặc nuôi sinh trưởng các loài ĐVHD trong 
Danh mục loài ban hành kèm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP và Nghị định 160/2013/NĐ-CP.

(Nguồn: Nghị định 82/2006/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 98/2011/NĐ-CP)

PHỤ LỤC

Tên loài Phụ lục 
CITES

Sách đỏ 
IUCN

Sách đỏ Việt 
Nam Pháp luật Việt Nam

Lớp Thú (Mammalia)

Họ Cheo cheo

1 Cheo cheo (Tragulus kanchil) LC VU IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Cầy lỏn

2 Cầy lỏn tranh (Herpestes javanicus) iii LC

Họ Cầy

3 Cầy vòi hương (Paradoxurus 
hermaphroditus) iii LC

4 Cầy vòi mốc (Paguma larvata) iii LC

Họ Tê tê

5 Tê tê Java (Manis javanica) ii CR EN

Nghị định 160/2013/
NĐ-CP

IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Phụ lục II. Danh mục các loài được đăng ký/khai báo/quan sát thấy tại các cơ sở gây nuôi ĐVHD trong 
khảo sát và tình trạng bảo vệ của các loài theo CITES, sách đỏ IUCN và pháp luật Việt Nam (LC= Ít 
quan tâm, NT= Không bị đe dọa, VU = Sắp bị đe dọa, EN=Nguy cấp, CR= Rất nguy cấp). 
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6 Tê tê vàng (Manis pentadactyla) ii CR EN

Nghị định 160/2013/
NĐ-CP

IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Khỉ Cựu thế giới

7 Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) ii LC NT IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

8 Khỉ vàng (Macaca mulatta) ii LC NT IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Nhím lông Cựu thế giới

9 Don (Atherurus macrourus) LC

10 Nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura) LC

Họ Dúi

11 Dúi mốc nhỏ (Rhizomys sinensis) LC

Họ Lợn

12 Lợn rừng (Sus scrofa) LC

Lớp Chim (Aves)

Họ Vịt

13 Le le (Anas poecilorhyncha) LC

14 Vịt trời (Dendrocygna javanica) LC

Họ Trĩ

15 Công Ấn Độ (Pavo cristatus) iii LC

16 Trĩ đỏ (Phasianus colchicus) LC EN

Họ Sáo

17 Yểng (Gracula religiosa) ii LC

Lớp Bò sát (Reptilia)

Họ Cá sấu

18 Cá sấu Xiêm (Crocodylus siamensis) i CR CR IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Tắc kè

Tên loài Phụ lục 
CITES

Sách đỏ 
IUCN

Sách đỏ Việt 
Nam Pháp luật Việt Nam
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Tên loài Phụ lục 
CITES

Sách đỏ 
IUCN

Sách đỏ Việt 
Nam Pháp luật Việt Nam

19 Tắc kè (Gekko gecko) VU

Họ Kỳ đà

20 Kỳ đà hoa (Varanus salvator) ii LC EN IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

21 Kỳ đà vân (Varanus bengalensis) i LC EN IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Rắn hổ

22 Rắn hổ mang (Naja atra) ii VU EN IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

23 Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus 
hannah) ii VU CR

Nghị định 160/2013/
NĐ-CP

IB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Trăn

24 Trăn gấm (Python reticulatus) ii CR IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Rắn nước

25 Rắn bồng voi (Enhydris bocourti) LC VU

26 Rắn ráo thường (Ptyas korros) EN

27 Rắn ráo trâu (Ptyas mucosa) ii EN IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

28 Rắn ri cá (Homalopsis buccata) LC

29 Rắn sọc dưa (Elaphe radiata) IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Rùa đầm 

30 Rùa ba gờ (Malayemys subtrijuga) ii VU VU

31 Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) ii EN

32 Rùa câm (Mauremys mutica) ii EN

33 Rùa cổ bự (Siebenrockiella crassicollis) ii VU

34 Rùa cổ sọc (Mauremys sinensis) iii EN

35 Rùa dứa (Cyclemys dentata) ii NT

36 Rùa đất lớn (Heosemys grandis) ii VU VU IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

37 Rùa hộp ba vạch (Cuora trifasciata) ii CR CR

Nghị định 160/2013/
NĐ-CP

IB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP
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38 Rùa hộp lưng đen (Cuora amboinensis) ii VU VU

39
Rùa hộp trán vàng (bao gồm các loài 
Cuora galbinifrons, Cuora bourreti, 
Cuora picturata)

ii CR EN
Nghị định 160/2013/

NĐ-CP (chỉ loài 
Cuora Galbinifrons)

40 Rùa răng (Heosemys annandalii) ii EN EN IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

41 Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) ii EN

42 Rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis) ii CR CR

Nghị định 160/2013/
NĐ-CP

IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Rùa cạn

43 Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) ii EN EN IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

44 Rùa núi viền (Manouria impressa) ii VU VU IIB Nghị định 
32/2006/NĐ-CP

Họ Ba ba

45 Ba ba Nam Bộ (Amyda cartilaginea) VU

46 Ba ba trơn (Pelodiscus sinensis) VU
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Được thành lập năm 2000, Trung tâm Giáo dục Thiên 
nhiên (ENV) là một trong những tổ chức đầu tiên 
tại Việt Nam chuyên sâu về lĩnh vực bảo tồn thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường. ENV đấu tranh chống 
nạn buôn bán trái phép ĐVHD và hướng tới mục tiêu 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết 
phải bảo vệ thiên nhiên và các loài ĐVHD. Bằng các 
chiến lược mang tính sáng tạo và đổi mới, ENV mong 
muốn từng bước thay đổi thái độ và hành vi của cộng 
đồng, giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ 
ĐVHD. Bên cạnh đó, ENV cũng phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan chức năng nhằm tăng cường thể 
chế, chính sách và trực tiếp hỗ trợ các nỗ lực thực 
thi pháp luật trong công cuộc bảo vệ các loài ĐVHD 
đang bị đe dọa tại Việt Nam, trong khu vực và trên 
toàn thế giới

Lĩnh vực hoạt động của ENV

Từ năm 2007, ENV tập trung vào ba lĩnh vực trọng 
tâm mang tính chiến lược nhằm ngăn chặn nạn buôn 
bán ĐVHD trái phép bao gồm:

Giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ 
ĐVHD thông qua các chiến dịch dài hạn nhằm 
thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng.

Tăng cường thực thi pháp luật thông qua việc hỗ 
trợ trực tiếp các cơ quan chức năng và khuyến 
khích sự tham gia tích cực của cộng đồng cùng 
chung tay ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD trái 
phép.

Phối hợp chặt chẽ với các nhà hoạch định chính 
sách để tăng cường thể chế, khắc phục các lỗ 
hổng pháp luật, phát triển các chính sách hiệu 
quả và thúc đẩy quá trình ra quyết định có liên 
quan tới vấn đề bảo vệ ĐVHD.
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