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Tóm tắt: Bài viết nêu khái quát một số loài ngoại lai xâm hại xuất hiện và phát triển ở Việt Nam 

hiện nay; phân tích để làm rõ những tác động tiêu cực của loài ngoại lai xâm hại như là hậu quả của 

tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại quy định tại Điều 246 Bộ luật Hình sự năm 2015; 

đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái, 

nền kinh tế và sức khoẻ của con người. 
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PREVENTING THE CRIME OF IMPORTING AND SPREADING INVASIVE ALIEN 

SPECIES  

Abstract: This article provides an overview of some invasive species that have appeared and evolved 

in Vietnam; makes assessment to shed light on the negative impacts of these invasive species as the 

consequences of their unlawful importation and spreading; as well as proposing some preventive 

measures to minimize the negative effects of these species on the biodiversity, ecosystem, economy and 

human health.  
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1. Một số vấn đề chung  

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới, 

trong đó có Việt Nam đã và đang phải đối 

phó với những loài sinh vật lạ xâm nhập môi 

trường (sinh vật ngoại lai) như: ốc bươu 

vàng, chuột hải li, cá chim trắng, cá hoàng 

đế, cây trinh nữ (còn gọi là cây xấu hổ, cây 

mai dương), bèo Nhật Bản (bèo lục bình)... 

Với những đặc tính sinh học khá đặc biệt 

như khả năng phát tán nhanh, mạnh và khi 

gặp những vùng sinh thái kém bền vững như 

vùng cửa sông, bãi bồi, các vực nước nội 

địa, các hệ sinh thái nông nghiệp độc canh, 

vùng núi cao với các hệ sinh thái bản địa 

thuần loại (thực vật)... các sinh vật lạ sinh 

sản rất nhanh (bằng cả sinh sản vô tính và 

hữu tính) do thích ứng nhanh với thay đổi 

của môi trường. Hơn nữa, khả năng cạnh 

tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú với những 

sinh vật bản địa là rất lớn, do đó, chúng sẽ 

tiêu diệt dần các loài bản địa, làm suy thoái 

hoặc làm thay đổi, tiến tới tiêu diệt luôn cả hệ 

sinh thái bản địa, gây ra những hậu quả lâu 

dài, phá vỡ cân bằng sinh thái và làm suy yếu 

các chức năng của hệ sinh thái. Điều đó 

không chỉ gây tổn thất cho các giá trị đa dạng 

sinh học như mất các nguồn gen và hệ sinh 

thái bản địa, mà còn gây tổn thất không nhỏ 

cho nền kinh tế của đất nước, đặc biệt là các 

ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, 

ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. 

Tuy nhiên, để xác định chính xác những hậu 

quả do các loài sinh vật ngoại lai xâm hại  
* Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội 

   E-mail: vinhtq@hlu.edu.vn 


