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SỬ DỤNG SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ Ở HÀ NỘI
NGUYỄN ĐỨC VINH*
NGUYỄN HOÀI SƠN**
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1. Giới thiệu
Trong vài thập kỷ gần đây, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã (ĐVHD) đã trở
thành một vấn đề mang tính toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học, cân
bằng môi trường sinh thái ở nhiều khu vực trên thế giới. Việt Nam vốn là nơi có nguồn
động thực vật hoang dã rất phong phú với khoảng 10% tổng số loài động thực vật hoang
dã trên hành tinh và cũng là nơi có tình trạng sử dụng sản phẩm từ ĐVHD khá phổ biến,
đặc biệt là từ những năm 1980 trở lại đây (World Bank, 2005; Nguyễn Mạnh Hà và cộng
sự, 2007; UNEP-UNCTAD, 2008; Drury, 2009; Eurogroup for Animals, 2013). Nhận
thức được vấn đề này, Việt Nam đã có những chủ chương, chính sách cụ thể nhằm bảo vệ
ĐVHD cũng như tài nguyên thiên nhiên nói chung1. Việt Nam đã tham gia nhập Công
ước về thương mại quốc tế các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) từ năm
1994. Gần đây, ngay sau khi cùng hơn 50 quốc gia và một số tổ chức liên chính phủ quốc
tế đưa ra tuyên bố chung ngày 3/2/2014 tại Hội nghị London về chống buôn bán trái phép
các loài hoang dã, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 20/02/2014, về
việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD
nguy cấp, quý, hiếm. Một số tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ cũng có những nỗ
lực đáng ghi nhận trong việc bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam.
Mặc dù vậy, tình trạng khai thác, buôn bán và tiêu thụ ĐVHD ở Việt Nam vẫn còn rất
đáng lo ngại. Nhiều loài ĐVHD quý hiếm ở Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng hoặc có thể
đã tuyệt chủng (Nguyen Van Song, 2008). Tiêu thụ ĐVHD hay các sản phẩm từ ĐVHD
phục vụ cho nhu cầu ăn uống, chữa bệnh, trang trí đã trở thành một thói quen của không ít
người Việt Nam. Kết quả từ các nghiên cứu gần đây tuy chưa hoàn toàn thống nhất về các
con số ước lượng, nhưng đều cho thấy mối quan ngại về tình trạng tiêu thụ sản phẩm từ
ĐVHD ở Việt Nam là có cơ sở, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh (Nguyễn Phúc Bảo Hòa, 2004; TRAFIC, 2007; Vũ Thị Quyên, 2010; Đỗ Thị Thanh
Huyền và cộng sự, 2011; EVN, 2014a & 2014b). Một nghiên cứu trong giai đoạn 2002*
**
***
1

TS, Viện Xã hội học.
CN, Viện Xã hội học.
NCS, Viện Xã hội học
Ví dụ: Luật Bảo vệ và phát triển rừng (29/2004/QH11); Luật Bảo vệ môi trường (52/2005/QH11); Luật Đa dạng
sinh học (20/2008/QH12); Nghị định 99/2009/NĐ-CP; Điều 190, Bộ luật Hình sự (37/2009/QH12).

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

34

Nhận thức, thái độ, hành vi…

2007 đã ước lượng mỗi năm có khoảng 3500 đến 4000 tấn ĐVHD bị buôn bán trái phép
qua biên giới Việt Nam và khoảng một nửa trong số đó được tiêu thụ nội địa, nhất là ở Hà
Nội (Nguyen Van Song, 2008). Các loài ĐVHD bị buôn bán và tiêu thụ khá đa dạng, từ các
loài côn trùng đến các loài thú lớn, từ các loài thông thường cho đến những loài cực kỳ
nguy cấp được pháp luật bảo vệ như hổ Đông Dương, gấu ngựa, đồi mồi (Corlett 2007;
CITES, 2008; Shepherd và Nijman, 2008; EVN, 2010). Nhiều loài trong số này nằm trong
danh mục của Công ước Quốc tế về buôn bán các loài động thực vật nguy cấp CITES
(Yiming và Dianmo, 1998). Tuy nhiên nhìn chung, các nghiên cứu trước đây vẫn chưa
phân tích đầy đủ về tình hình sử dụng, cách thức tiêu thụ ĐVHD và các sản phẩm từ
ĐVHD, nguyên nhân và các yếu tố tác động đến tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD cũng như
vấn đề niềm tin và thái độ của người tiêu dùng đối với loại sản phẩm đặc thù này.
Trong bối cảnh như vậy, theo đề nghị của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học (Tổng cục
Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Xã hội học đã tiến hành cuộc khảo sát xã
hội học đánh giá nhận thức, thái độ và hành vi liên quan đến việc sử dụng và tiêu thụ các sản
phẩm ĐVHD nhằm cung cấp thêm bằng chứng và kiến thức cho việc xây dựng chính sách và
giải pháp bảo vệ ĐVHD hiệu quả hơn. Dân số mục tiêu của nghiên cứu này là người trong độ
tuổi từ 20 đến 69 đang cư trú tại các quận nội thành của thành phố Hà Nội. Phương pháp
chọn mẫu ngẫu nhiên đa giai đoạn được áp dụng để chọn ra 4 phường và từ đó chọn tiếp ra
1000 cá nhân để phỏng vấn bằng bảng hỏi định lượng trong khoảng thời gian từ tháng
11/2013 đến đầu năm 2014. Bảng hỏi được thiết kế để thu thập thông tin khá chi tiết về nhận
thức, thái độ và hành vi liên quan đến việc sử dụng các loại thực phẩm, dược phẩm và các đồ
vật trang trí được làm từ ĐVHD; tình trạng, xu hướng và các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế,
văn hóa, xã hội và pháp lý cơ bản có liên quan. Giả thiết nghiên cứu chính được đưa ra là: sử
dụng ĐVHD là hành vi mang tính xã hội cao, phụ thuộc nhiều vào đặc điểm nhân khẩu, kinh
tế và xã hội, nhưng nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cũng như sự nghiêm minh của
pháp luật là những yếu tố quan trọng để thay đổi hành vi.
Trong khuôn khổ nghiên cứu này, sử dụng và tiêu thụ ĐVHD được xem là hành vi
dùng thức ăn, đồ uống, thuốc, đồ trang trí làm từ các động vật sau: tê tê, hổ, voi, tê giác,

rùa, linh trưởng, gấu, chim hoang dã, công, đại bàng, mèo rừng, báo, họ hương nai, rắn,
trăn, cá sấu, bò sát có chân khác2. Việc xác định các loài ĐVHD kể trên chủ yếu dựa theo
nhận thức chủ quan của người dân tham gia trả lời phỏng vấn, không phân biệt nguồn gốc
là động vật trong môi trường hoang dã hay được gây nuôi, và không có xét nghiệm xác
định sản phẩm là thật hay giả 3.
2. Những kết quả chính

2.1. Hành vi sử dụng và tiêu thụ các sản phẩm ĐVHD
Theo kết quả trình bày trong Hình 1, việc sử dụng và tiêu thụ sản phẩm ĐVHD là
2
3

Theo khuyến nghị của các chuyên gia Cục Bảo tồn đa dạng sinh học.
Có nghiên cứu chỉ ra rằng việc gây nuôi ĐVHD không làm giảm khai thác bất hợp pháp ĐVHD mà trái
lại, có xu hướng góp phần làm gia tăng nhu cầu sử dụng sản phẩm này qua các hoạt động quảng bá, tiếp
thị (Drury, 2009).
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hiện tượng tương đối phổ biến trong nhóm tuổi từ 20-69 trong khu vực thành thị Hà Nội.
Tỷ lệ người trả lời đã từng sử dụng các loại thực phẩm, làm thuốc và đồ trang trí từ
ĐVHD tương ứng là 69%, 67%, và gần 12%. Nếu tính trong 12 tháng trước thời điểm
khảo sát thì tỷ lệ người trả lời sử dụng thực phẩm, thuốc, và đồ trang trí làm từ ĐVHD
tương ứng là 25%, 26% và 6%, với tần suất trung bình khoảng 2,7 lần đối với thực phẩm
và 25 lần đối với thuốc chữa bệnh.
So sánh giữa các nhóm cho thấy, người trẻ tuổi, những người có trình độ học vấn,
có thu nhập cao có tỷ lệ sử dụng thực phẩm từ ĐVHD cao hơn nhưng lại ít sử dụng thuốc
làm từ ĐVHD (Hình 2, 3, 4). Một ngoại lệ duy nhất là nhóm có thu nhập trung bình có tỷ
lệ sử dụng thuốc làm từ ĐVHD tương đương với nhóm có thu nhập cao (Hình 4), và điều
này có lẽ là do việc sử dụng thuốc làm từ ĐVHD có liên quan tới vấn đề sức khỏe.
Hình 1. Tỷ lệ sử dụng các sản phẩm từ ĐVHD

Nguồn: Khảo sát của đề tài.

Trong số người đã tiêu thụ thực phẩm làm từ ĐVHD, tỷ lệ sử dụng rắn/trăn cao nhất
(49%); tỷ lệ sử dụng hươu cũng khá cao (29%). Có một tỷ lệ đáng kể những người đã
từng tiêu thụ thực phẩm làm từ động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao như tê tê (7,6%), rùa
(12,4%) và các loài linh trưởng (5,7%). Đối với thuốc chữa bệnh, các loài như gấu, hổ và
rắn, trăn được nhiều người sử dụng nhất (49%, 21% và 30%). Đối với đồ trang trí trong
nhà, các loài chim và cá sấu được sử dụng khá phổ biến (3,4% và 3%) bên cạnh tỷ lệ
người được hỏi đã từng sử dụng sản phẩm từ hổ hay voi đều là 1,7%.
Phân tích việc sử dụng từ góc độ nhân khẩu học cho thấy, nam giới có tỷ lệ sử dụng
thực phẩm từ ĐVHD cao hơn nữ giới nhưng lại ít có khả năng sử dụng đồ trang trí từ
ĐVHD. Đối với các sản phẩm thuốc thì tỷ lệ sử dụng không có sự chênh lệch lớn theo
giới tính, nữ giới chủ yếu các loại cao và bài thuốc đông y trong khi nam giới thường
xuyên uống các loại rượu ngâm và coi đó là thuốc tăng cường sức khỏe. Nhóm nữ có xác
suất sử dụng các vật trang trí từ ĐVHD cao hơn so với nhóm nam giới. Xét trong 12
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tháng trước thời điểm khảo sát, nhóm tuổi càng cao (từ 50 tuổi trở lên) có tỷ lệ sử dụng
thực phẩm từ ĐVHD thấp (16,7%), nhưng lại chiếm tỷ lệ sử dụng thuốc từ ĐVHD cao
(28,8%), và điều này có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của họ. Ngược lại, nhóm
tuổi trẻ nhất (20-34) có tỷ lệ sử dụng thuốc từ ĐVHD thấp nhất (22,5%) nhưng lại là
nhóm có tỷ lệ sử dụng thực phẩm cao nhất (34%). Trong khi đó, việc sử dụng các sản
phẩm từ ĐVHD, nhất là thực phẩm, tỷ lệ thuận với mức thu nhập và trình độ học vấn.
Hình 2. Tỷ lệ sử dụng sản phẩm từ ĐVHD trong 12 tháng qua theo nhóm tuổi

Nguồn: Khảo sát của đề tài.

Hình 3. Tỷ lệ sử dụng sản phẩm từ ĐVHD trong 12 tháng qua theo trình độ học vấn
35
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Nguồn: Khảo sát của đề tài.
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Nghiên cứu này cho thấy việc tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD việc sử dụng thực
phẩm từ ĐVHD đã trở nên bình dân hơn chứ không còn là chủ yếu chỉ để thể hiện đẳng
cấp, địa vị xã hội. Người làm việc trong khu vực nhà nước, liên doanh có thể là hai trong số
các nhóm có xác suất sử dụng các sản phẩm từ ĐVHD nhất. Tuy nhiên, những người kinh
doanh, buôn bán nhỏ và người cao tuổi, người về hưu lại chiếm tỷ lệ lớn nhất trong nhóm
đã sử dụng sản phẩm từ ĐVHD trong 12 tháng qua.
Hình 4. Tỷ lệ sử dụng sản phẩm từ ĐVHD trong 12 tháng qua chia theo nhóm thu nhập

Nguồn: Khảo sát của đề tài.

Ăn thịt thú rừng và uống các loại rượu ngâm với các sản phẩm từ ĐVHD là một
hoạt động mang tính xã hội cao, thường theo nhóm. Đa số người trả lời sử dụng thực
phẩm từ ĐVHD với bạn bè và chỉ số ít sử dụng cùng với đồng nghiệp hay cấp trên. Điều
này cho thấy mời ăn thực phẩm từ ĐVHD không phải là một hình thức phổ biến trong
công việc, đàm phán hợp đồng, kinh doanh. Tuy nhiên thu nhập và đời sống ngày càng
được nâng cao sẽ là mối quan ngại lớn đối với tình trạng gia tăng tiêu dùng các sản phẩm
từ ĐVHD. Xét về địa điểm thì nhà hàng/ khách sạn là những nơi phổ biến nhất của người
Hà Nội để tìm kiếm thực phẩm ĐVHD, trong khi đó các loại thuốc thường được sử dụng
ở nhà hơn là tại các hiệu thuốc y học cổ truyền.

2.2. Động cơ sử dụng sản phẩm từ các loại ĐVHD
Trong số những người đã sử dụng thực phẩm từ ĐVHD, 64% nói rằng họ sử dụng vì
được mời hoặc được cho/biếu; trên 34% người trả lời nói rằng "mới lạ" là lý do khiến họ sử
dụng thực phẩm ĐVHD; 24% nghĩ rằng những loại thực phẩm ngon và chỉ có 8% tin rằng
những thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe của họ. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ người nói rằng họ sử
dụng các loại thực phẩm từ ĐVHD để chữa bệnh hoặc vì nó là thời thượng. Đây là một chỉ
báo đáng chú ý về các biện pháp truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân.
Đối với sản phẩm thuốc, "mục tiêu chữa bệnh", "bồi bổ sức khỏe", và "do được
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cho/biếu/mời" là ba lý do chính của việc sử dụng loại sản phẩm này (71%, 27% và 21%
tương ứng). Mục tiêu chữa bệnh là lý do phổ biến và chủ yếu nhất của hành vi sử dụng thuốc
từ ĐVHD. Điều này xuất phát từ nhận thức được hình thành và củng cố bởi niềm tin lưu
truyền trong dân gian về công dụng của loại sản phẩm đặc biệt này. Do vậy, tỷ lệ người sử
dụng thuốc từ ĐVHD vì lời khuyên của bác sỹ hay theo các tài liệu sách báo chiếm tỷ lệ thấp,
trong khi tỷ lệ dùng dựa vào kinh nghiệm dân gian hay theo lời khuyên từ bạn bè, đồng
nghiệp lại khá cao (59% và 57%). Hai lý do chủ yếu khiến người dân sử dụng các sản phẩm
trang trí từ ĐVHD là “thấy đẹp, thích” và “được cho/biếu”. Những yếu tố khác như “đem lại
sự may mắn, thịnh vượng”, “thú chơi thời thượng, quyền lực” lại thường không phải là những
lý do chính.
Hình 5. Lý do sử dụng thực phẩm và thuốc từ ĐVHD

Nguồn: Khảo sát của đề tài.

Những lý do phổ biến nhất của việc chưa từng sử dụng thực phẩm là "chưa có cơ
hội" (36%). Lý do tiếp theo là "không thích" (34%), "ghê sợ" (25%) và "quá đắt" (23%).
Như vậy, khá nhiều người có thể sẽ bắt đầu sử dụng một khi họ có cơ hội hoặc có đủ tiền.
Chỉ có khoảng 8% nói rằng họ không ăn thịt thú rừng là do "sợ phạm pháp" và 5,5% vì e
ngại "làm hại đến môi trường sinh thái tự nhiên".

2.3. Nguồn cung cấp các sản phẩm ĐVHD
Nguồn cung cấp chủ yếu thực phẩm ĐVHD của người trả lời là các nhà hàng, khách
sạn và từ bạn bè, người thân. Với sản phẩm thuốc, trái với dự đoán nguồn cung chủ yếu từ
các hiệu thuốc y học cổ truyền, nghiên cứu này cho thấy thuốc đến với người dân chủ yếu
thông qua bạn bè và người thân. Trong khi đó, nguồn cung của các sản phẩm trang trí chủ
yếu từ bạn bè, người thân (36%) và các cửa hàng lưu niệm (35%).
Khoảng 9% người được phỏng vấn cho biết đã từng cho, biếu hay bán thuốc
làm từ ĐVHD, nhưng chỉ dưới 2% đã từng cho, biếu hay bán thực phẩm hay đồ
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trang trí từ ĐVHD. Đối với những người đã từng cho, biếu hoặc bán các sản phẩm từ
ĐVHD thì người thân trong gia đình là đối tượng phổ biến nhất được họ cho, biếu
hoặc bán, sau đó là bạn bè hàng xóm. Những phát hiện này chỉ ra rằng, sản phẩm từ
ĐVHD không nhất thiết phải là một món quà thời thượng để biếu xén, mà thường là
loại quà tặng có thể chia sẻ hay mời nhau giữa các thành viên trong gia đình, người
thân và bạn bè.

2.4. Nguồn thông tin về ĐVHD
Tivi là kênh thông tin quan trọng nhất về ĐVHD, với tỷ lệ người trả lời gần 95% và
các đặc điểm nhân khẩu học như giới tính, tuổi, trình độ học vấn và thu nhập cũng có
nhận định tương tự. Các kênh tiếp theo là Internet, người thân/ bạn bè và báo chí. Những
người trẻ tuổi có xu hướng tiếp cận thông tin về ĐVHD thông qua Internet và sách/báo,
trong khi đó người cao tuổi có nhiều khả năng nhận được thông tin từ báo/chí, bạn
bè/người thân. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp bởi bạn bè và người thân có ảnh
hưởng mạnh nhất và trực tiếp nhất về quyết định sử dụng và tiêu thụ sản phẩm ĐVHD.
Bạn bè và người thân cũng là nguồn cung cấp thông tin phổ biến nhất và trực tiếp về sản
phẩm ĐVHD. Phát hiện này cho thấy tầm quan trọng của các mạng truyền thông xã hội
cũng như đại chúng trong việc truyền đạt, chia sẻ thông tin và nâng cao nhận thức về bảo
vệ ĐVHD.

2.5. Nhận thức và thái độ đối với việc tiêu thụ ĐVHD
Theo ý kiến của đa số người trả lời, việc sử dụng sản phẩm từ ĐVDH làm thực
phẩm hay thuốc là khá phổ biến ở Việt Nam, và việc bảo vệ ĐVHD là vấn đề cấp bách
hiện nay nhằm tránh khỏi sự tuyệt chủng bởi chúng có giá trị đa dạng sinh học, cân bằng
sinh thái không thể thay thế. Trong số các ĐVHD nghiên cứu đưa ra thì tỷ lệ NTL cho
rằng hổ, tê giác là hai động vật đang trong diện nguy cấp cần được bảo vệ cao nhất (94%),
tiếp đến là voi (87%), gấu (85%), và khoảng từ 40% đến 80% cho các động vật còn lại.
Có thể thấy, tùy thuộc vào từng loại động vật mà có mức độ nhận định khác nhau về độ
nguy cấp cần được bảo vệ. Các ĐVHD khó nuôi trong môi trường nhân tạo thường được
người dân nhận thức là những loài đang trong diện nguy cấp cần được bảo vệ hơn những
loài ĐVHD đang được nuôi khá phổ biến.
Theo ý kiến của đa số người trả lời, nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến tình
trạng suy giảm ĐVHD ở Việt Nam là việc “săn bắn, buôn bán” (85%). Tuy nhiên tỷ lệ
người đưa ra các lý do liên quan đến việc tiêu dùng sản phẩm từ ĐVHD “ăn, uống”,
“sử dụng làm thuốc”, “làm thú cảnh, đồ trang trí” lại thấp hơn nhiều (lần lượt là 43%,
30% và 15%).
Tỷ lệ người dân biết tên các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến vấn đề bảo
vệ các loài ĐVHD và môi trường sống của chúng là không cao, và cũng ít người hiểu rõ
nội dung các văn bản này. Có tới hơn 1/3 người trả lời cho rằng theo quy định của pháp
luật Việt Nam thì hành vi tiêu thụ ĐVHD không bị xử phạt. Cũng theo cảm nhận của đa
số người dân, quy định pháp luật, hoặc việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, chưa đủ mức
để răn đe trong khi việc thực thi pháp luật lại chưa được nghiêm minh và điều đó có thể là
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một trong những nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tiêu thụ, sử dụng ĐVHD khá phổ
biến ở Việt Nam.

2.6. Giá cả, niềm tin và sản phẩm thay thế
Có lẽ giá cả không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định việc người dân có sử
dụng sản phẩm từ ĐVHD hay không bởi đa số người đã từng sử dụng đều cho rằng giá
sản phẩm từ ĐVHD là đắt hoặc rất đắt (62%), và chỉ có rất ít người đánh giá các mặt hàng
này là rẻ. Người dân vẫn chấp nhận sử dụng có lẽ bởi niềm tin vào công dụng của sản
phẩm từ ĐVHD, nhất là đối với sản phẩm thuốc. Mặc dù khó có cơ sở khẳng định, đa số
người đã từng sử dụng cho biết họ hoàn toàn tin tưởng đối với chất lượng sản phẩm từ
ĐVHD (khoảng 70%).Nói cách khác, niềm tin về công dụng mà các sản phẩm từ ĐVHD
mang lại là rất lớn của một bộ phận không nhỏ những người đã sử dụng các sản phẩm từ
ĐVHD.
Khoảng 76% người đã từng sử dụng thuốc từ ĐVHD sẵn sàng sử dụng các sản
phẩm thay thế nếu có. Tỷ lệ này không khác biệt đáng kể theo giới tính hay độ tuổi,
nhưng tăng lên khá rõ theo trình độ học vấn của NTL. Tuy nhiên lòng tin vào chất lượng
sản phẩm có vai trò quan trọng trong việc quyết định việc mua và sử dụng sản phẩm, vì
vậy các sản phẩm thay thế cần phải có chất lượng cao, chứng minh có hiệu quả, một thị
trường an toàn để quyết định yếu tố này.

2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ ĐVHD
Những phát hiện từ nghiên cứu này cho thấy bốn nhóm yếu tố có ảnh hưởng lớn
đến việc sử dụng và tiêu thụ ĐVHD của người dân. Thứ nhất là nhận thức, thái độ và
niềm tin vào công dụng của các sản phẩm từ ĐVHD, đặc biệt là các sản phẩm chữa bệnh
và tăng cường sức khỏe. Trong nhóm các yếu tố này, niềm tin chi phối mạnh nhất đến
hành vi sử dụng và quyết định sử dụng của người tiêu dùng. Niềm tin sử dụng các sản
phẩm từ ĐVHD mang lại sức khỏe, thậm chí chữa được nhiều bệnh nan y được lưu truyền
qua nhiều thế hệ khiến người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm từ ĐVHD. Đây cũng là lý
do giải thích tại sao dù người dân nhận thức về sự cần thiết bảo vệ ĐVHD và có thái độ
phản đối với hành vi sử dụng, song việc sử dụng các loại thực phẩm, thuốc, đồ trang trí từ
ĐVHD vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thứ hai là nhận thức về bảo vệ môi trường và ĐVHD. Nhìn chung, nhận thức của
người dân về các ĐVHD thuộc diện nguy cấp và cần được bảo vệ không phải là quá thấp.
Tuy nhiên, mức độ nhận thức là chưa đủ để có thể ngăn chặn tình trạng khai thác và sử
dụng ĐVHD khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
Thứ ba là nguồn cung cấp sản phẩm từ ĐVHD. Mặc dù có giá không rẻ và không
thể bảo đảm chất lượng, sản phẩm từ ĐVHD vẫn thường được cung cấp trên thị trường
một cách đa dạng, phong phú và công khai. Bạn bè và các mạng lưới xã hội dựa trên nền
tảng gia đình có tác động rất lớn đến việc cung cấp thông tin cũng như phát triển nguồn
cung sản phẩm từ ĐVHD. Việc tiếp cận nguồn cung một cách khá dễ dàng đã và đang
góp phần vào tình trạng sử dụng sản phẩm từ ĐVHD khá phổ biến ở Hà Nội cũng như ở
Việt Nam hiện nay nói chung.
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Thứ tư là yếu tố pháp luật. Nhìn chung, nhận thức về pháp luật bảo vệ ĐVHD ở Hà
Nội còn khá hạn chế. Tuy đa số người dân biết việc săn bắn, buôn bán ĐVHD là phi
pháp, nhưng vẫn có gần 35% cho rằng, pháp luật không quy định xử phạt người tiêu thụ
sản phẩm từ ĐVHD. Việc thực thi pháp luật không nghiêm minh nên có tới 62% cho
rằng, trong thực tế không có ai bị xử phạt về hành vi tiêu thụ sản phẩm từ ĐVHD. Điều
này có lẽ cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến của tình trạng tiêu thụ, sử dụng
ĐVHD phổ biến ở Việt Nam.

2.8. Xu hướng tiêu thụ sản phẩm từ ĐVHD
Khoảng 19% người được phỏng vấn có ý định bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng thực
phẩm làm từ ĐVHD, 34% sử dụng thuốc, 17% sử dụng đồ trang trí. Những tỷ lệ này
trong nhóm đã từng sử dụng cao hơn hẳn so vơi trong nhóm chưa từng sử dụng. Điều
đáng lưu ý là tỷ lệ trả lời “chưa biết sẽ dùng hay không” là khá cao bởi điều đó phụ
thuộc vào nhu cầu trong tương lai và cơ hội tiếp cận. Ý định sử dụng ĐVHD của NTL
trong tương lai chủ yếu là các loài bò sát, cá sấu, hổ, hươu nai, rắn, trăn và các loài
chim. Có thể nhận thấy là “tiềm năng” tiêu thụ và sử dụng sản phẩm từ ĐVHD ở thị
trường Hà Nội là rất lớn, nhất là đối với hai loại thực phẩm và thuốc.
3. Khuyến nghị chính sách
Nghiên cứu này cho thấy hành vi tiêu thụ các sản phẩm từ ĐVHD phục vụ cho
nhu cầu ăn uống, chữa bệnh, trang trí ở Hà Nội là khá phổ biến. Kết quả phân tích gợi ý
rằng, chiến lược cơ bản để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này là đẩy mạnh truyền thông
nhằm thay đổi nhận thức hành vi cùng với việc tăng cường thực thi nghiêm minh các
quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ ĐVHD.

Các biện pháp truyền thông nhằm thay đổi nhận thức, hành vi
- Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về việc săn bắt, buôn bán,
vận chuyển, tiêu thụ và sử dụng ĐVHD và các sản phẩm từ ĐVHD, đặc biệt nhấn
mạnh việc sử dụng, tiêu thụ ĐVHD cũng là một hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý
nghiêm khắc.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, về giá trị đa dạng sinh học không thể thay thế của các loài
ĐVHD, cập nhật thông tin liên tục qua các phương tiện truyền thông đại chúng về sự suy
giảm, tình hình nguy cấp của các loài ĐVHD do nạn săn bắt và hành vi tiêu dùng ở Việt
Nam và thế giới.
- Truyền thông cần phổ biến rõ mối liên hệ giữa việc tiêu thụ sản phẩm từ ĐVHD
với sự suy giảm của chúng, để người dân hiểu hậu quả của hành vi của họ.
- Một trong những yếu tố chi phối mạnh nhất đến hành vi tiêu dùng các sản
phẩm từ ĐVHD đó là niềm tin vào công dụng của chúng đối với sức khỏe và đời sống
con người đã bám rễ chặt, được truyền từ nhiều thế hệ, do đó các thông điệp truyền
thông cần phải nhấn mạnh đến việc chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh
được công dụng chữa bệnh của các sản phẩm từ ĐVHD, có thể mời các bác sỹ, chuyên
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gia uy tín nói về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về những tác
động tiêu cực của sản phẩm từ ĐVHD đến bản thân người sử dụng.
- Kết quả nghiên cứu đã cho thấy những người kinh doanh/buôn bán nhỏ và
người cao tuổi/hưu trí chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm đã sử dụng sản phẩm từ
ĐVHD trong 12 tháng qua. Nhóm người trẻ, có học vẫn cao có tỷ lệ sử dụng thực
phẩm từ ĐVHD lớn hơn tỷ lệ chung trong toàn bộ dân số. Các chiến lược truyền thông
cần tập trung vào các đối tượng này.
- Do hành vi mua bán, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm từ ĐVHD phổ biến nhất giữa
người thân, bạn bè chứ không phải qua giao dịch thương mại công khai, sự tăng cường
vai trò của truyền thông đại chúng là rất quan trọng để thay đổi hành vi của mạng lưới
xã hội này.
- Các chương trình truyền thông cũng cần phải truyền tải mạnh mẽ về các vụ
việc vi phạm đã bị pháp luật xử lý nghiêm minh, nâng cao tính chất giáo dục và răn
đe, đặc biệt là hướng đến đối tượng người tiêu dùng.
- Các sản phẩm thay thế cần được đề cập, tuyên truyền, thúc đẩy và khuyến
khích nhiều hơn, tạo điều kiện cho người có nhu cầu dùng thử. Hầu hết người dân
nghe theo tư vấn gia đình và bạn bè về các loại thuốc làm từ ĐVHD. Vì vậy, cần
thông qua mạng lưới xã hội này để truyền tải thông điệp truyền thông khuyến khích,
quảng bá sản phẩm thay thế và thảo luận các vấn đề liên quan.

Tăng cường vai trò các phương tiện truyền thông
- Truyền hình vẫn là kênh nhận thông tin nói chung và thông tin về ĐVHD nói
riêng phổ biến nhất của người trả lời tham gia cuộc nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn hầu
như chưa có thông điệp về phòng chống việc săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ,
sử dụng các sản phẩm từ ĐVHD trên các chương trình truyền hình hiện nay (kể cả
quảng cáo). Do vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp truyền thông kể trên thông
qua phương tiện này.
- Internet là một phương tiện rất tiềm năng cần được khai thác cho các chiến
dịch truyền thông về bảo vệ ĐVHD, đặc biệt là các mạng xã hội. Có thể trình bày chi
tiết về tình trạng suy giảm quần thể loài, nguy cấp hoặc tuyệt chủng của một số loài,
giải thích về vai trò đa dạng sinh học của ĐVHD, niềm tin sai lầm về công dụng của
sản phẩm từ ĐVHD. Nên đăng tải rộng rãi trên các trang tin, diễn đàn, mạng xã hội.
Mặt khác, cần nghiêm cấm mọi giới thiệu, quảng bá về việc sử dụng sản phẩm từ
ĐVHD trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Một trong những phát hiện rất quan trọng của nghiên cứu này là vai trò của
nhóm bạn bè, người thân trong việc cung cấp các thông tin về sản phẩm ĐVHD đồng
thời là nguồn cung trực tiếp phổ biến các loại sản phẩm này đối với những người tiêu
dùng. Cần có các hình thức truyền thông sáng tạo như truyền thông tại cộng đồng, các
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câu lạc bộ, các buổi mít tinh, tuần hành tại khu dân cư về bảo tồn ĐVH, thu hút sự
tham gia của người dân.

Tăng cường thực thi pháp luật
- Nghiên cứu cho thấy việc tiếp cận nhiều sản phẩm từ ĐVHD ở Hà Nội là
khá dễ dàng. Điều này chứng tỏ việc ngăn chặn tình trạng mua bán các sản phẩm từ
ĐVHD ở Hà Nội còn chưa chặt chẽ. Để thay đổi được tình trạng hiện nay theo
hướng tích cực, điều ưu tiên hàng đầu là công tác thực thi pháp luật nghiêm minh,
không chỉ với hành vi săn bắt, buôn bán mà cả việc sử dụng và tiêu thụ sản phẩm
từ ĐVHD.
- Nhiều quảng cáo thuốc hiện nay của Việt Nam vẫn góp phần duy trì và củng cố
nhận thức về tác dụng của các sản phẩm từ ĐVHD. Do đó, cần phải có biện pháp quản
lý chặt chẽ vấn đề này bởi đây là hình thức gián tiếp đẩy mạnh việc tiêu dùng các sản
phẩm từ ĐVHD.
Cần tăng cường hợp tác giữa các cơ quan chức năng trong nước. Các cơ quan
thực thi pháp luật nên trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan
truyền thông để công bố công khai rộng rãi các kết quả của các chiến dịch thực thi
pháp luật, bảo vệ ĐVHD, truy tố tội phạm xâm hại ĐVHD, giúp nâng cao nhận thức
về pháp luật và thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ
quan chức năng với các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân là rất quan trọng
nhằm tăng cường quy mô và các biện pháp ngăn chặn và giảm thiểu hành vi mua bán,
sử dụng ĐVHD bất hợp pháp.
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