
 

 

 

 

 

Hà Nội ngày 8/5/2020 

V/v: Mối đe dọa từ việc buôn bán thịt chó, mèo 

đối với sự an toàn của Việt Nam, các nước trong khu vực  

và trên toàn cầu 
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Kính gửi ông Vũ Đức Đam, 

Thay mặt cho Liên minh Bảo vệ Chó Châu Á (ACPA) với vai trò đại diện cho các tổ 

chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và bảo vệ phúc lợi động vật trên toàn 

cầu, bao gồm các tổ chức thành viên có trụ sở tại Việt Nam và các tổ chức có hợp tác 

với Chính phủ và chính quyền địa phương ở Việt Nam, chúng tôi muốn bày tỏ mối quan 

tâm về tình trạng buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam cũng như mối đe dọa mà hoạt 

động này gây ra cho sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn 

ra. Việc buôn bán này cũng thể hiện sự vi phạm các tiêu chuẩn phúc lợi động vật đã 

được thiết lập trên toàn cầu. 

Trên thế giới, các quốc gia đang hợp tác cùng nhau đấu tranh để chống lại đại dịch 

COVID-19. Liên hợp quốc và các Tổ chức Phi Chính phủ trên toàn cầu đang thúc giục 

chính phủ nhiều quốc gia cần hành động ngay lập tức đóng cửa vĩnh viễn các thị trường 

động vật hoang dã với nghi ngại đây sẽ là nguồn lây lan COVID-19, và cũng có thể thấy 

rõ rằng Việt Nam đang đóng một vai trò quan trọng và đi đầu trong nỗ lực này. Tuy 

nhiên, bất chấp tình hình đại dịch đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trên thế giới và 

khắp Đông Nam Á, cho đến nay đã có 54.249 trường hợp nhiễm coronavirus trong khu 

vực, nạn buôn lậu, buôn bán, giết mổ vật nuôi và động vật hoang dã vẫn diễn ra khắp 

Việt Nam nhưng không bị cản trở. 
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Hoạt động buôn bán chó, mèo để giết thịt đang là vấn nạn tại Việt Nam, khi mỗi năm 

ước tính có khoảng 5 triệu cá thể chó và 1 triệu cá thể mèo bị giết mổ để lấy thịt. Việc 

buôn bán thịt chó cũng tạo điều kiện lây lan các dịch bệnh nguy hiểm gây chết người 

như bệnh dại và được coi là hoạt động bất hợp pháp trong khi chưa có quy định trong 

luật hiện hành nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phúc lợi động vật và ngăn ngừa dịch 

bệnh. Tình trạng buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam đang tiếp tục diễn ra trong bối 

cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi từ các chính phủ, các chuyên gia sức khỏe con 

người và động vật cùng các bên liên quan đang tìm cách giải quyết vấn đề này. 

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối tháng 12 

năm 2019, các nhà chức trách Trung Quốc đã cấm việc buôn bán tiêu thụ động vật 

hoang dã trên cả nước; thêm vào đó, trong tháng 4, thành phố Thâm Quyến và Chu Hải 

đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ thịt chó, mèo, trong khi chính phủ Trung Quốc cũng công 

khai tuyên bố rằng chó được coi là động vật đồng hành, không phải là gia súc và cần 

được loại bỏ khỏi danh sách động vật được sử dụng làm “thức ăn”. 

Buôn bán thịt chó còn liên quan đến việc hàng loạt cá thể chó có tình trạng sức khỏe 

không rõ ràng được vận chuyển xuyên quốc gia và đưa tới các thành phố lớn như Hà 

Nội và các địa phương khác trong điều kiện bị giam cầm chật chội và căng thẳng. Việc 

buôn bán thịt chó, mèo thường có liên hệ chặt chẽ với buôn bán động vật hoang dã, và 

không có gì đảm bảo an toàn cho con người khi tiêu thụ thịt giết mổ từ động vật trong 

các điều kiện như vậy. Chúng tôi tin rằng đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi bùng 

phát tiếp một đợt dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Tổ chức Y tế Thế 

giới (WHO) đã nêu rõ rằng việc buôn bán chó để giết thịt là một yếu tố góp phần cho 

việc lây lan bệnh dại, và 70% mầm gây bệnh trên toàn cầu trong suốt 50 năm qua bắt 

nguồn từ động vật. Hoạt động buôn bán chó, mèo cũng trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực tới 

chiến lược kiểm soát bệnh dại của Việt Nam và phá vỡ mọi nỗ lực tăng khả năng miễn 

dịch của đàn thông qua các chương trình tiêm phòng cho chó. 

Chúng tôi xin bày tỏ sự hoan nghênh tới Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vào năm 

2018 đã ban bố cam kết chấm dứt  buôn bán thịt chó, trong đó nêu rõ việc buôn bán tàn 

ác và mất vệ sinh này có thể làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của thành phố là một “thủ 

đô văn minh, hiện đại”. Điều này là rất đúng đắn và thực sự đã có quy định cấm buôn 

bán thịt chó, mèo ở khắp châu Á như Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan và Xinh-ga-po. 

Tuy nhiên, trong thời điểm này, chính phủ cần thiết phải thay mặt người dân và thế giới 

để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn các đại dịch có thể xảy ra tiếp theo. Vì vậy 

cần phải ban hành và thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm toàn diện và trên toàn quốc. Thay 

mặt các tổ chức trên toàn cầu đại diện cho hàng triệu thành viên ký tên dưới đây, chúng 

tôi xin trân trọng đề nghị Chính phủ Việt Nam thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

khẩn cấp như sau: 



 Ngay lập tức ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ 

chó, mèo để làm thịt tại Việt Nam  

 Ban hành tuyên bố công khai về các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng liên quan 

tới việc giết mổ và tiêu thụ thịt chó, mèo. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông, 
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