
Việc phát triển các trang trại gây nuôi động vật 
hoang dã (ĐVHD) đang trở thành một vấn đề 
gây tranh cãi tại Việt Nam trong những năm 
gần đây. Nhiều người tin rằng gây nuôi ĐVHD 
không chỉ là một cách lý tưởng để cải thiện 
công ăn việc làm ở địa phương, mà còn góp 
phần bảo vệ các loài hoang dã trong tự nhiên 
bằng cách đáp ứng nhu cầu thị trường thông 
qua con đường gây nuôi. Cũng không ít người 
tin rằng việc gây nuôi ĐVHD có thể áp dụng với 
nhiều loài khác nhau, từ rắn, nhím, khỉ tới gấu 
và hổ.

Tuy nhiên, thành công của hoạt động gây nuôi 
phụ thuộc phần lớn vào việc loài được gây nuôi 
đó có sống và sinh trưởng thành công trong môi 
trường nuôi nhốt hay không. Ngoài ra, một thị 
trường tiêu thụ ổn định và có lợi nhuận cũng là 
yếu tố cần thiết mang tới sự bền vững cho hoạt 
động này. 

Nhưng, đứng ở một góc độ khác, thực tế các 
trang trại gây nuôi ĐVHD ở Việt Nam đang phát 
triển ồ ạt, thiếu kiểm soát, hoạt động gây nuôi 
ĐVHD theo đó bị lạm dụng một cách đáng báo 
động. Điều này phần nhiều do năng lực quản lý 
và điều hành hoạt động của chúng ta chưa tốt, 
chưa đạt tới sự phát triển tương xứng. 

Các quy định pháp lý đã có, nhưng rất ít địa 
phương có đủ năng lực để quản lý các trang 
trại ĐVHD ngày càng gia tăng. Trong điều kiện 
đó, để giám sát hiệu quả, các quan chức địa 
phương cần phải tập trung điều tra kỹ hơn với 
các trường hợp khả nghi đồng thời xử lý các vụ 
vi phạm một cách kiên quyết để làm gương và 
răn đe các đối tượng khác.

Ngày nay, rất nhiều, nếu không muốn nói là hầu 
hết, các chủ trang trại ĐVHD bỏ qua các quy định 
pháp luật về bảo vệ các loài ĐVHD để đưa động 
vật từ tự nhiên vào trang trại của mình một cách 
trái phép. Cán bộ Kiểm lâm thường được thông 
báo là các con vật sinh ra và được nuôi ở trang 
trại, trong khi phần lớn là không phải như vậy, 
nhưng việc kiểm tra và thẩm vấn lại bị lơ là.

Việc thực thi pháp luật kém hiệu quả dẫn tới việc 
các chủ trang trại ĐVHD ngày càng lợi dụng lỗ 
hổng của pháp luật, dẫn tới sự mất đa dạng sinh 
học một cách trầm trọng, không thể nào khôi phục 
được. Nó không chỉ gây tác động về môi trường và 
kinh tế, mà còn tác động tới hình ảnh của quốc gia.

Một  trại gấu tại Phúc Thọ, Hà Nội nuôi giữ trên 80 cá thể gấu, 
tất cả đều có nguồn gốc từ tự nhiên. Trong hai thập kỉ qua 
đã có hơn 4.000 cá thể gấu bị săn bắt trái phép từ tự nhiên 
đưa vào các trang trại, đẩy các loài gấu của Việt Nam đến 
bên bờ tuyệt chủng. 

Ảnh: ENV 

Kiểm soát chặt chẽ để việc gây nuôi ĐVHD 
không bị lạm dụng
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Trang 2

Việc gây nuôi ĐVHD chỉ có thể phát 
triển một cách hợp lý và bền vững 
nếu có những biện pháp điều hành 
chặt chẽ và ngăn chặn người dân 
tham gia vào các hoạt động phạm 
tội. Những biện pháp này cần bao 
gồm quy định buộc người chủ trang 
trại phải đưa ra bằng chứng xác 
đáng chứng tỏ con vật của họ là hợp 
pháp, cũng như quy định cho phép 
các cơ quan chức năng áp dụng các 
biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, 
bao gồm cả phạt hành chính hay 
khởi tố hình sự, mỗi khi phát hiện 
vi phạm.

ENV không phản đối việc gây nuôi 
ĐVHD khi mà các hoạt động này mang lại lợi ích chung cho cộng đồng, nhưng chúng tôi nhận thấy 
hệ thống này đang bị lạm dụng, gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường tự nhiên, không chỉ ở nước 
ta, mà cả ở các nước láng giềng.

Chính vì vậy, các cơ quan chức năng địa phương cần phải xử lý thận trọng nhưng triệt để, quyết liệt 
với sự phát triển hoạt động gây nuôi ĐVHD. Một số hành động cần được tính đến là:

• Giới hạn những loài được gây nuôi (cá sấu là một trong ít trường hợp ngoại lệ).

• Kiểm tra định kỳ các trang trại, lưu trữ hồ sơ cũng như xử lý các trường hợp vi phạm. Các hình 
phạt nghiêm khắc sẽ khiến chủ trang trại hiểu rõ rằng bất cứ hình thức phạm pháp nào cũng sẽ 
gây tác động lớn tới việc kinh doanh của họ. 

• Chủ trang trại phải chứng minh được nguồn gốc chứng tỏ rằng hoạt động gây nuôi ĐVHD của họ 
là đúng luật. Con vật nào có nghi vấn, không có giấy tờ hoặc không phải đúng con vật được quan 
sát từ lần kiểm tra trước, cần phải coi là trái phép và tịch thu ngay lập tức.

• Những trang trại bị nghi hoạt động trái phép cần phải được theo dõi sát sao, và nếu có trường hợp 
vi phạm nghiêm trọng liên quan tới trang trại nào (bao gồm mua bán động vật trái phép), trang trại 
đó phải bị đóng cửa, chứ không chỉ là xử phạt.

Việc bảo vệ những loài ĐVHD cần hành động mạnh mẽ và quyết liệt, tuyệt đối không thể khoan 
nhượng. Hãy giải quyết vấn đề thay vì tạo thêm vấn đề.

Luật không có giá trị khi không được thực thi
Ngành công nghiệp nuôi nhốt gấu là một ví dụ điển hình cho thấy các vi phạm ở các trang trại đã 
phát triển như thế nào khi không có sự quản lý và giám sát hiệu quả. Gần như tất cả 4.500 cá 
thể gấu được thống kê trong các trang trại vào năm 2005 có nguồn gốc từ tự nhiên. Đây chính 
là tác nhân lớn làm giảm đáng kể số lượng loài gấu trong tự nhiên trên khắp Việt Nam và cả các 
nước láng giềng. Được kiểm soát lỏng lẻo, số lượng các trang trại gấu ở Việt Nam đã tăng lên 
một cách chóng mặt cho đến khi số lượng gấu nuôi trong các trang trại nhiều tới mức, vào năm 
2005, việc tịch thu gấu về các cơ sở hợp pháp của nhà nước trở thành phi thực tiễn.

Ảnh: ENV



Trang 3

Thực trạng hình thức Du lịch trại Gấu 
ở Quảng Ninh
Việc giám sát và kiểm tra các trang trại nuôi  gấu ở Quảng Ninh đã chỉ ra rằng hầu hết các hộ 
kinh doanh đã ngừng việc đón khách du lịch vào thăm quan các trại gấu. Thành công này có 
sự đóng góp lớn từ quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như Sở 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh. Cả hai Cơ quan này đã ban hành công văn 
cấm các cơ sở kinh doanh dẫn khách du lịch vào các trại nuôi gấu từ trước năm 2010. Theo 
đó, khuyến cáo rằng những trang trại vi phạm sẽ bị tịch thu giấy phép kinh doanh và chịu sự 
quản lí chặt chẽ của địa phương cho 
tới khi tuân thủ luật định.

Tuy nhiên, theo điều tra của ENV, 
trong khi hầu hết các trang trại nuôi 
gấu đều tuân thủ quy định trên thì lại 
có một số trang trại vẫn công khai tiếp 
diễn hình thức du lịch trái phép này. 
Nhóm điều tra ghi nhận ít nhất một 
cơ sở kinh doanh đón hàng loạt các 
du khách Hàn Quốc tham quan và 
chứng kiến cảnh chích hút mật gấu. 

Chi tiết về các hoạt động trái pháp 
luật của trang trại gấu này sẽ được 
gửi tới các cơ quan chức năng liên 
quan từ trung ương tới địa phương, 
đề nghị họ theo dõi sát sao việc thi 
hành chỉ thị của ngành Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch. 

Xe của Công ty du lịch ETS đón khách Hàn Quốc bên ngoài một 
trang trại gấu tại Quảng Ninh cuối tháng 8 vừa qua.  

Ảnh: ENV

Người Việt Nam bị kết án tù nhiều năm tại nước ngoài
Hai người mang quốc tịch Việt Nam mới đây đã bị kết án lần lượt 12 năm và 8 năm tù với tội 
danh buôn lậu sừng tê giác ra khỏi Nam Phi. Đây là hình phạt nặng nhất từ trước tới nay do 
toà án Nam Phi tuyên phạt cho tội danh săn bắn và buôn bán trái phép tê giác. Hai đối tượng 
này đã bị bắt giữ cùng tang vật khi đang trên đường về Việt Nam vào tháng 6 năm 2010 ở sân 
bay quốc tế Tambo, Johannesburg, Nam Phi.

Chuyển giao gấu
Neáu baïn ñang nuoâi giöõ moät caù theå gaáu chöa ñöôïc ñaêng kyù vaø baïn muoán chuyeån giao, haõy thoâng baùo 
cho chuùng toâi ñeå chuyeån giao caù theå gaáu naøy tôùi caùc trung taâm cöùu hoä. Haõy goïi cho chuùng toâi theo 

ñöôøng daây noùng mieãn phí 

1800 1522



Cần tập trung điều tra, bắt giữ các đối tượng buôn bán lớn
Hỏi: Báo chí gần đây đưa tin về một số vụ tịch thu động vật hoang dã (ĐVHD) ở các địa phương và ghi 
nhận những thành công của các cơ quan chức năng trong việc bắt giữ và khởi tố những đối tượng vi phạm.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì để bắt giữ được những tên “trùm”  trong mạng lưới buôn 
bán ĐVHD trái phép? Có vẻ như chúng ta chỉ có thể bắt được những đối tượng nhỏ là  lái xe hoặc kẻ trung 
gian mà thôi.

Trả lời: Đúng là thường chỉ có lái xe và người trung gian bị bắt trong các vụ buôn bán ĐVHD trái phép. Một 
trong những vấn đề ở đây là dễ dàng xử phạt, khởi tố những kẻ bị bắt quả tang hơn là điều tra để tìm ra các 
đối tượng cầm đầu các vụ buôn bán đó. Nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận là chúng ta cần phải tập trung 
điều tra sâu rộng để có thể tóm được những đối tượng chính của mạng lưới phi pháp này.

Tịch thu ĐVHD và bắt giữ tài xế vận chuyển chỉ là bước 
khởi đầu của một cuộc điều tra. Những kẻ bị bắt thường  
có mối liên quan mật thiết với những đối tượng buôn bán 
lớn, trong các đường dây buôn bán ĐVHD trái phép.

Tuy nhiên, một số trường hợp gần đây cho thấy, các cơ 
quan chức năng trong khu vực cũng đang bắt đầu tập 
trung vào những đối tượng cầm đầu trong một số đường 
dây buôn bán ĐVHD.

Gần đây tại Malaysia, Anson Wong, một tội phạm quốc 
tế khét tiếng về buôn bán ĐVHD đã bị kết án và phạt tù 
vì tội buôn lậu ĐVHD. Tương tự ở Thái Lan một thương 
buôn lớn cũng bị kết án về tội buôn bán ĐVHD trái phép. 
Hay như trường hợp các đối tượng đứng đầu trại hổ  
Thanh Cảnh ở Bình Dương, cơ quan chức năng  phải 
mất 5 năm điều tra mới có kết quả để bắt và kết án được 
những đối tượng vi phạm chính trong mạng lưới buôn 
bán hổ trái phép.

Do vậy, cũng có thể thấy việc điều tra và bắt giữ các đối 
tượng chính trong các đường dây buôn bán đang ngày 
một cải thiện. Chúng ta cần khuyến khích các cơ quan 
thực thi pháp luật Việt Nam tập trung điều tra tìm ra các 
bằng chứng vi phạm để bắt được những đối tượng vi 
phạm chính liên quan. Việc loại bỏ được một đối tượng 
vi phạm lớn trong mạng lưới buôn bán trái phép về hổ, tê 
tê hay ngà voi có ý nghĩa quốc tế quan trọng trong hoạt 
động phòng chống tội phạm về ĐVHD.

.

Hai thợ săn bị bắt quả tang đã giết và moi nội tạng 15 
cá thể Chà vá chân đen tại Vườn quốc gia Núi Chúa, 
Ninh Thuận. 

Ảnh: Vườn quốc gia Núi Chúa

Trang 4

Tư vấn thực thi pháp luật

Tố cáo về hành vi nhận hối lộ
Neáu thaáy cô quan chöùc naêng naøo nhaän tieàn hay quaø hoái loä töø nhöõng ngöôøi buoân baùn ÑVHD hoaëc nuoâi 

giöõ ÑVHD traùi pheùp, ngöôøi daân coù theå toá giaùc vôùi Ban Chæ ñaïo Phoøng, Choáng Tham nhuõng Quoác gia theo 
soá ñieän thoaïi

080 48 228



Trang 5

Gây nuôi cá sấu có phải là một mô hình tốt?

Hỏi: Gây nuôi cá sấu hiện đang là một mô hình rất phát triển tại Việt Nam. Vậy tại sao chúng ta không 
thể thử nghiệm mô hình này với một số loài ĐVHD khác?

Trả lời: Thành công trong hoạt động gây nuôi cá sấu thường được cho là một ví dụ điển hình chứng tỏ hoạt 
động gây nuôi ĐVHD có thể phát triển tại Việt nam. Dù có sự xuất hiện hy hữu của một số cá thể cá sấu 
trên các sông rạch (nhiều khả năng là các cá thể thoát ra từ các trang trại gây nuôi) và việc tái thả các cá 
thể này về môi trường tự nhiên ở Vườn quốc gia Cát Tiên thì sự biến mất của loài cá sấu trong tự nhiên 
vẫn được cho là bắt nguồn từ hoạt động 
gây nuôi này.

Nói tóm lại, hoạt động gây nuôi cá sấu đã 
đang rất thành công về mặt kinh tế vì loài 
động vật này sinh trưởng rất tốt trong các 
trang trại và có giá trị cao trên thị trường. 
Tuy nhiên, chúng ta không nên nhầm lẫn  
thành công này với sự thành công trong 
việc bảo vệ loài động vật này trong tự 
nhiên. Chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong 
việc bảo tồn loài cá sấu trong tự nhiên ở 
Việt Nam.

Việc đưa cá sấu trở lại môi trường tự nhiên 
ở Vườn quốc gia Cát Tiên có thể nói là một 
thành công nhưng vô cùng tốn kém. Chúng 
ta cũng không thể dựa vào phương pháp 
này để tái lập quần thể các loài ĐVHD trong 
tự nhiên. Đây là phương pháp rất tốn kém, 
phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết và mức độ 
thành công là rất mong manh. Cách bảo vệ 
tốt nhất và ít tốn kém hơn, ít công sức hơn 
là bảo vệ các loài ĐVHD ngay trong môi 
trường sống tự nhiên của chúng.

Vườn quốc gia Núi Chúa thả cá thể đồi mồi dứa (Chelonia mydas) bị mắc 
lưới của ngư dân về biển. 

Ảnh: Vườn quốc gia Núi Chúa

Góc thư giãn
Con gấu ranh mãnh 
Tại một tỉnh ở miền Bắc, có một con gấu to béo, mạnh khỏe, hung hăng và chưa được 
gắn chip. Nó đã sống khá lâu cùng với các con gấu nhỏ hơn và hiền lành hơn trong một 
trang trại.
Một ngày, nó bị phát hiện là chưa được đăng ký, và trong lúc các cơ quan chức năng 
chuẩn bị tịch thu, đưa nó đi khỏi trang trại thì một điều bất thường đã xảy ra. Con gấu to 
lớn này đã giết chết một con gấu đã được gắn chíp nhỏ hơn nó và nuốt chíp điện tử của 
con gấu này. Ngay lập tức, nó nghiễm nhiên trở thành một con gấu đã đăng ký với đầy 
đủ giấy tờ hợp pháp. Có vẻ đây là một giải pháp đầy sáng tạo cho những con gấu khác 
có hoàn cảnh tương tự.

Tư vấn thực thi pháp luật
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THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 17/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã 
tịch thu được một cá thể khỉ vàng (Macaca mulata) 
tại nhà một người dân khi đối tượng đang chuẩn bị 
bán cá thể khỉ này với giá 1,5 triệu đồng. Vụ việc do 
một người dân địa phương thông báo (Theo hồ sơ 
lưu trữ số 3630/ENV).

PHÚ YÊN

Ngày 12/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên đã 
tịch thu được 16 cá thể rùa Trung Bộ (Mauremys 
annamensis) và một số loài động vật khác đã chết 
bao gồm một cá thể rùa răng (Hieremys annandalii), 
bốn cá thể rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata) và 
một cá thể rắn ráo thường (Ptyas korros) tại nhà 
một người dân địa phương. Đối tượng cho biết đã 
mua số động vật  trên với giá 193 triệu đồng. Hiện 
cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên vẫn chưa đưa ra 
quyết định xử phạt với đối tượng. (Theo hồ sơ lưu 
trữ số 3631/ENV).

HÀ NỘI

Ngày 16/8, Công an huyện Thanh Trì và Cảnh sát 
Môi trường Hà Nội đã tiến hành tịch thu ba cá thể 
rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) đang bị 
vận chuyển trái phép trên một xe ô tô tư nhân. Đối 
tượng, là chủ một quán ăn ở tỉnh Thái Nguyên, cho 
biết đã mua số động vật trên với giá 12 triệu đồng và 
dự định chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Đối tượng hiện 
đang chờ xét xử. Ba cá thể hổ mang chúa đã được 
chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Sóc Sơn. (Theo 
hồ sơ lưu trữ số 3633/ENV).

ĐỒNG NAI

Ngày 13/8, hai đối tượng săn bắt trái phép, dùng 
súng tự chế giết hại ba cá thể chà vá chân đen 
(Pygathrix nigripes) trong khu vực Vườn quốc gia 
Cát Tiên đã bị bắt. Vụ việc được chuyển giao cho  

cơ quan chức năng địa phương xử lý. (Theo hồ 
sơ lưu trữ số 3635/ENV).  

GIA LAI

Ngày 6/9, một công ty du lịch ở Gia Lai đã tự 
nguyện chuyển giao một cá thể gấu chó (Helarctos 
malayanus) đã được đăng ký cho Chi cục Kiểm 
lâm tỉnh. Cá thể này sau đó  đã được chuyển đến 
Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo. 
(Theo hồ sơ lưu trữ số 3673/ENV)

Một cá thể khỉ được khách du lịch nước ngoài thông báo 
đang bị nuôi nhốt tại một khu  du lịch “sinh thái ” thuộc tỉnh 
Cần Thơ. Cá thể khỉ con đang chờ được xử lý. Khỉ thường 
bị nuôi nhốt ở khách sạn và các khu du lịch để giải trí. Luật 
pháp Việt Nam quy định cấm nuôi nhốt khỉ làm thú cảnh. Khỉ 
là loài động vật thuộc nhóm 2B theo Nghị định 32/2006/NĐ-
CP, nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác, 
sử dụng vì mục đích thương mại.

Ảnh: Người cung cấp tin

Hồ  sơ vi phạ m

Buôn bán ĐVHD, các bộ phận cơ thể và sản phẩm từ chúng là vi phạm pháp luật.
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Hai cá thể gấu con được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên tịch 
thu và chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên 

Ngày 10/8, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiến 
hành thả các cá thể kỳ đà hoa (Varanus salvator) với 
trọng lượng là 17 kg và rùa núi vàng (Indotestudo 
elongata) với trọng lượng 31 kg về Khu Bảo tồn 
Thiên nhiên Kon Chư Răng. Cơ quan chức năng 
cho biết đã tịch thu số động vật trên từ một đối tượng 
đang trên đường vận chuyển trái phép từ Bình Định 
về Gia Lai. Đối tượng đã bị xử phạt hành chính 40 
triệu đồng (Theo hồ sơ lưu trữ số 3638/ENV).   

THÁI BÌNH 

Ngày 10/8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã tịch 
thu được 60 kg tê tê vận chuyển trái phép trên hai 
xe ô tô. Việt Nam là môi trường sống của hai loài 
tê tê: Tê tê vàng (Manis pentadactyla) và tê tê Java 
(Manis javanica). Hai loài này đều thuộc nhóm IIB 
của Nghị định 32/2006/NĐ-CP. (Theo hồ sơ lưu trữ 
số 3639/ENV).   

LÂM ĐỒNG 

Giữa tháng 7, sau khi nhận được thông báo từ 
người dân địa phương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm 
Đồng đã tiến hành  tịch thu một cá thể vượn đen má 
hung (Hylobates gabriellae) tại một nhà dân. Đối 
tượng cho biết đã nuôi giữ từ khi cá thể vượn còn 
nhỏ. Cơ quan chức năng dự kiến sẽ chuyển giao cá 
thể này cho một trung tâm cứu hộ. (Theo hồ sơ lưu 
trữ số 3566/ENV).

KHÁNH HÒA

Ngày 23/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã 
tịch thu một cá thể khỉ từ một cửa hàng thêu truyền 
thống tại thành phố Nha Trang. Ngay sau đó, cá thể 
này được thả về rừng địa phương. Vụ việc được 
một khách du lịch nước ngoài thông báo. (Theo hồ 
sơ lưu trữ số 3645/ENV).

ĐIỆN BIÊN

Ngày 26/8, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên đã 

Hồ  sơ vi phạ m

Xử lý nghiêm tội phạm hôm nay để ngăn chặn tội phạm ngày mai.

tiến hành tịch thu 2 cá thể gấu con từ một đối 
tượng được cho là đã vận chuyển trái phép từ Lào 
về Việt Nam tiêu thụ. Hai cá thể này sau đó  được 
chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam 
tại Tam Đảo. (Theo hồ sơ lưu trữ số 3662/ENV)

BẮC NINH

Ngày 30/8, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc 
Ninh đã tịch thu được 500 kg tê tê khi chúng bị 
vận chuyển trái phép từ Hà Tĩnh đi tiêu thụ. Số 
động vật này được cho là đang trên đường vận 
chuyển sang biên giới Trung Quốc. (Theo hồ sơ 
lưu trữ số 3663/ENV).   

NAM ĐỊNH 

Ngày 15/9, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định 
đã tịch thu ba cá thể gấu ngựa (Selenarctos 
thibetanus) không có đăng ký. Các cá thể này sau 
đó đã được Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận 
và chuyển về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam 
tại Tam Đảo. Vụ việc trên được một người dân 
địa phương thông báo tới ENV cách đây ba năm. 
(Theo hồ sơ lưu trữ số 1134/ENV).
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