Hướng dẫn:

CÁC YÊU CẦU PHÁP LÝ VỀ

NUÔI THƯƠNG MẠI
ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Thời gian vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số văn bản pháp
luật sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến hoạt động
nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD). Tuy nhiên, hoạt
động gây nuôi thương mại ĐVHD còn được điều chỉnh trong
nhiều văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau mà không
chỉ gói gọn trong các văn bản pháp lý chuyên ngành.

Chính vì vậy, ENV đã tổng hợp tài liệu này nhằm cung cấp thông
tin cho Quý cơ sở về những thủ tục, yêu cầu cần thiết phải tuân thủ
khi tiến hành hoạt động gây nuôi thương mại ĐVHD, để đảm bảo
Quý cơ sở hoạt động hợp pháp cũng như ngăn ngừa những rủi ro
pháp lý không đáng có.

Chủ cơ sở nuôi và những
người liên quan có thể bị xử
phạt vi phạm hành chính lên
đến 400 triệu đồng hoặc truy
cứu trách nhiệm hình sự với
mức phạt lên đến 15 năm tù
(mức phạt áp dụng đối với
cá nhân) nếu vi phạm.

KHI THÀNH LẬP CƠ SỞ NUÔI
Khi bắt đầu thực hiện hoạt động gây nuôi ĐVHD, Quý cơ sở phải thực hiện các thủ tục sau:

1

Đăng ký trại nuôi

Theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP):
Chỉ nuôi động vật rừng thông thường
Nuôi cả động vật rừng thông thường
và ĐVHD nguy cấp, quý hiếm
Chỉ nuôi ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm

Gửi văn bản thông báo
đến Hạt Kiểm lâm

*ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm:
ĐVHD thuộc Phụ lục I, II, III
Công ước CITES; Phụ lục IB,
IIB Nghị định 84/2019/NĐ-CP

Phụ lục I, II, III
CITES

Phụ lục IB, IIB
Nghị định 84

Đăng ký mã số cơ sở
nuôi

Lưu ý: Cần đảm bảo ĐVHD mà Quý cơ sở nuôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Chỉ một số ít
loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được phép gây nuôi thương mại và sẽ cần phải có văn bản xác nhận của Cơ
quan khoa học CITES Việt Nam. Quý cơ sở nên tham khảo ý kiến từ cơ quan Kiểm lâm trước khi quyết định
nuôi bất cứ loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm nào để tránh mất đi khoản đầu tư đã bỏ ra.

2

Thủ tục về bảo vệ môi trường

Tùy vào tính chất, quy mô của cơ sở nuôi và mức
độ xả thải ra môi trường xung quanh, Quý cơ sở
có thể phải thực hiện một trong các thủ tục sau:

Thủ tục
đăng ký
môi
trường

Thủ tục
cấp giấy
phép môi
trường

Báo cáo
đánh giá
tác động
môi trường

3 Thủ tục đăng ký kinh doanh
Hoạt động nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại
là một trong những ngành nghề phải đăng ký
kinh doanh, kể cả khi Quý cơ sở hoạt động với
quy mô hộ gia đình.
Quý Cơ sở đăng ký kinh doanh (với tư cách
doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể) tại cơ
quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền ở địa
phương.

Cơ quan giải quyết thủ tục: Ủy ban nhân dân cấp
xã hoặc cấp tỉnh nơi thực hiện hoạt động gây nuôi.

Quý Cơ sở vui lòng tham khảo Nghị định
01/2021/NĐ-CP để:

Cơ sở sẽ được miễn các thủ tục này trong một số
trường hợp nhất định. Để biết thêm chi tiết về
thủ tục môi trường, vui lòng tham khảo Nghị
định 08/2022/NĐ-CP hoặc liên hệ trực tiếp với
cơ quan chức năng về môi trường tại địa phương.

Biết được những loại hình kinh doanh hợp
pháp tại Việt Nam; và
Lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp
nhất với hoạt động của Quý cơ sở.

Nghị định 08/2022/NĐ-CP

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

4

Thủ tục về vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có)

Nếu Quý cơ sở gây nuôi ĐVHD nhằm sản xuất thịt hoặc chế biến thực phẩm thì phải đáp ứng các điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Tùy vào tính chất mà cơ sở có
thể phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Vui lòng tham
khảo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại địa phương để biết rõ hơn về vấn đề này.
*Quý Cơ sở có thể quét mã QR bằng camera của iPhone hoặc ứng dụng Zalo.

TRONG QUÁ TRÌNH NUÔI
Trong quá trình gây nuôi ĐVHD, Quý cơ sở phải tuân thủ hai điều kiện quan trọng sau:
Đảm bảo ĐVHD có nguồn gốc
hợp pháp và thường xuyên cập nhật
sổ theo dõi của cơ sở nuôi
Trong quá trình gây nuôi, Quý cơ sở phải duy trì
và lưu giữ đầy đủ các loại giấy tờ/ hồ sơ dưới đây:

Sổ theo dõi hoạt động nuôi ĐVHD
Sổ theo dõi sinh sản (áp dụng cho hoạt động
nuôi sinh sản)

Đảm bảo điều kiện vệ sinh thú
y, vệ sinh môi trường
Trong quá trình nuôi ĐVHD, Quý cơ sở phải
đảm bảo vệ sinh thú y tại cơ sở gây nuôi.
Quý cơ sở cũng sẽ chịu sự giám sát định kỳ
hoặc đột xuất về dịch bệnh động vật bởi cơ
quan quản lý chuyên ngành thú y. Ngoài ra,
cơ sở của Quý cơ sở còn phải chịu sự kiểm
tra, giám sát và báo cáo định kỳ với cơ quan
quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh.

Sổ theo dõi hoạt động chế biến ĐVHD (áp dụng cho
cơ sở có hoạt động chế biến thực phẩm từ ĐVHD)

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản
Bảng kê lâm sản và các tài liệu khác liên quan
đến hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của ĐVHD có
tại cơ sở
Quý cơ sở cần đảm bảo cập nhật đầy đủ
vào sổ theo dõi khi phát sinh bất kỳ
biến động nào liên quan đến ĐVHD tại
cơ sở như sinh sản, chết, mua hoặc bán.

KHI BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
Trong trường hợp Quý Cơ sở muốn buôn bán ĐVHD do mình gây nuôi hoặc sản phẩm từ chúng thì
cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần thiết, gồm:
Bản chính bảng kê lâm sản được cơ quan kiểm lâm sở tại xác nhận (trừ trường hợp
vận chuyển nội bộ trong tỉnh)
Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt
Nam cấp (khi xuất khẩu ĐVHD hoặc sản phẩm ĐVHD là loài thuộc các Phụ lục
CITES hoặc thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm)
Tài liệu khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của ĐVHD
Giấy chứng nhận kiểm dịch (trừ trường hợp vận chuyển nội bộ trong tỉnh)
Hóa đơn tài chính (trường hợp hàng hóa là ĐVHD có giá trị từ 200.000 đồng trở lên)
*Vận chuyển nội bộ là vận chuyển giữa các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh đã đăng ký.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
MIỄN PHÍ VỀ
BẢO VỆ ĐỘNG VẬT
HOANG DÃ

1800-1522
Nếu có các thắc mắc hoặc câu hỏi liên quan đến
hoạt động nuôi thương mại ĐVHD, vui lòng liên
hệ cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây
nóng 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên
nhiên (ENV) để được hỗ trợ.
Sứ mệnh của ENV là hỗ trợ Quý cơ sở và các cơ sở
gây nuôi thương mại ĐVHD khác trên cả nước
hoạt động hiệu quả và hợp pháp.
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