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Xin cảm ơn các anh/chị đã truy cập và sử dụng 
công cụ giám định động vật hoang dã!

Công cụ giám định động vật hoang dã trực tuyến (Website GĐL) là một sản 
phẩm của dự án: “Tăng cường năng lực nhận dạng Động vật Hoang dã và các 
sản phẩm ĐVHD”. Website GĐL được xây dựng bởi Hiệp hội Bảo tồn Động vật 
Hoang dã (WCS) dưới sự tài trợ của Quỹ bảo tồn Cá và ĐVHD Hoa Kì (USFWS) 
và triển khai với sự hợp tác của các cơ quan khoa học và các cơ quan quản lí 
nhà nước.

Được xây dựng dành riêng cho cơ quan nhà nước và các cơ quan thực thi pháp 
luật, công cụ định dạng loài - thiết kế thân thiện dưới dạng website-  là một  
phương tiện hỗ trợ hiệu quả và lý tưởng cho công tác thực thi pháp luật đối với 
tội phạm động vật hoang dã.  Mọi dữ liệu của công cụ được lưu trữ online nên 
rất dễ dàng tiếp cận và tra cứu để nhận dạng chính xác các loài ĐVHD thường 
bị buôn bán trái phép. 

Ngoài ra, website cũng cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ việc liên hệ với các 
chuyên gia, cơ quan khoa học trong lĩnh vực bảo tồn ĐVHD  và các tài liệu 
nghiên cứu, văn bản pháp luật, hình ảnh, video liên quan đến lĩnh vực bảo tồn, 
bảo vệ ĐVHD.
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Hiện nay tài liệu định dạng bao gồm 155 hồ sơ loài ĐVHD và 12 hồ 
sơ sản phẩm loài thường thấy trong các vụ vi phạm. Nhiều loài khác 
sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Các chức năng chính của Website giamdinhloai.vn như sau: 

 ► Tìm kiếm loài theo tên (tên khoa học, tên tiếng Việt, tên địa 
phương tiếng Việt và tên tiếng Anh).

 ► Tìm kiếm loài theo hệ thống phân loại sinh học theo từng cấp 
độ:  Lớp -> Bộ -> Loài.

 ► Nhận dạng loài theo các đặc điểm đặc trưng.
 ► Nhận dạng các sản phẩm loài.
 ► Hỗ trợ gửi/nhận ảnh nhận dạng loài/sản phẩm loài.
 ► Hỗ trợ liên lạc chuyên gia trong lĩnh vực nhận dạng loài.
 ► Thư viện pháp luật và thư viện tài liệu nhận dạng
 ► Tin tức cập nhật về các vụ bắt giữ buôn bán động vật hoang 
dã trái phép
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Công cụ Giám Định Loài hiện nay đã có 155 hồ sơ loài và 12 hồ sơ sản phẩm 
loài. 

Mỗi hồ sơ loài có thông tin về hình ảnh, đặc điểm nhận dạng, phân loại sinh học 
(theo giới, ngành, lớp, bộ), tên khoa học, tên tiếng Anh và tên tiếng Việt, các văn 
bản pháp luật Việt Nam và quốc tế có liên quan, đặc điểm phân bố và tập tính và 
thông tin về chuyên gia có chuyên môn sâu về loài này.

Dưới đây là ví dụ các thông tin trong hồ sơ của loài Rùa đất Spengleri:
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Mỗi hồ sơ sản phẩm loài có thông tin tổng quan, các bước phân biệt sản phẩm 
thật với sản phẩm giả, một số sản phẩm thay thế. 

Dưới đây là ví dụ các thông tin trong hồ sơ sản phẩm Ngà voi
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Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin  như tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ, số   điện 
thoại, email. Nếu website hiển thị “Tên đăng nhập đã được sử dụng”, xin hãy điền lại 
một tên đăng nhập mới.

Sau khi hoàn tất, click vào ô “Đăng ký” màu xanh.

Bước 1: Click chuột vào phần đăng ký
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Bước 3: Sau khi đăng ký thành công, anh/chị hãy click vào ô “Đăng nhập” bên 
cạnh ô “Đăng ký” ở phía góc phải trên màn hình. Tiếp tục điền tên truy cập cũng 
như mật khẩu và click vào ô “Đăng nhập” màu xanh.

Trong trường hợp anh/chị không nhớ tên truy cập hoặc mật khẩu của mình. 

 ► Hãy click vào phần “Quên mật khẩu” trông ô đăng nhập vừa mở.

 ► Gõ địa chỉ hòm thư (email) của anh/chị.

 ► Click vào ô “Gửi đi” màu xanh.

 ► Mở hòm thư (email) của anh/chị để kiểm tra mật khẩu mới mà website 
Giám ĐỊnh Loài gửi tới. 

 ► Sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập vào website Giám định loài như  các 
bước ở trên.



Chức năng 1: Tìm kiếm
Hộp tìm kiếm có mặt ở trang chủ và phía trên cùng tất cả các trang trong công cụ 
Giám Định Loài. Anh/Chị có thể gõ tên của loài động vật mà mình muốn tra cứu hồ 
sơ vào để tìm kiếm bất kỳ lúc nào trong quá trình sử dụng công cụ.

Bước 1: Gõ tên loài hoặc sản phẩm 
tìm kiếm vào ô trống này.

Bước 2: Click chuột vào ô xanh “Tìm 
kiếm” hoặc nhấn Enter trên bàn phím.
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Dưới đây là ví dụ tìm kiếm với chữ “rắn”

Sau khi nhấn Enter trên bàn phím, danh sách các loài rắn sẽ hiện ra, click vào  tên loại rắn anh/chị cần tìm.
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Chức năng 2: Gửi ảnh nhận dạng

Chức năng Gửi ảnh nhận dạng cho phép người dùng gửi trực tiếp ảnh của cá thể 
động vật hoang dã kèm theo một đoạn mô tả ngắn về hình dáng, tình trạng sức khỏe, 
địa điểm tịch thu…tới các chuyên gia nhận dạng. Tất cả các ảnh cùng với mô tả sẽ 
được Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã chuyển tới chuyên gia có chuyên môn phù 
hợp để nhận dạng và liên hệ lại người dùng trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 1: Click vào ô “Gửi ảnh nhận dạng”
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Màn hình sẽ hiện ra như hình dưới:

Bước 2: Gõ thông tin miêu tả hình dáng, 
tình trạng sức khỏe, địa điểm tịch thu loài 

này vào khung màu xám.

Bước 4: Click vào ô “Gửi” màu xanh.

Bước 3: Click vào ô “Chọn ảnh” màu xám 
rồi chọn file ảnh về loài động vật hoặc 

sản phẩm anh/chị đã chụp.

Bước 5: Để nhận được phản hồi từ website, 
click vào phần “Trang cá nhân”
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Bước 6: Sau khi màn hình sau hiện ra, click vào 
phần “Danh sách ảnh nhận dạng”
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Bước 7: Click vào ô “Xem chi tiết” màu xanh.

Bước 8: Chuyên gia sẽ giải đáp thắc mắc trong phần này. Trong trường hợp 
chưa có phản hồi từ phía chuyên gia, website sẽ ghi “Chuyên gia chưa giải đáp 
câu hỏi này”, xin hãy truy cập lại trong thời gian tới.
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Chức năng 3: Liên hệ chuyên gia

Bước 1: Click vào ô “Liên hệ chuyên gia”

Chức năng liên hệ chuyên gia của công cụ Giám Định Loài gồm các số điện thoại 
liên lạc, email và địa chỉ của các chuyên gia trong lĩnh vực nhận dạng động vật, linh 
trưởng, móng guốc, thú ăn thịt, thú y, bò sát. 

Lưu ý rằng các thông tin liên lạc của chuyên gia có thể thay đổi thường xuyên, các 
quản trị viên của công cụ Giám Định Loài xin lỗi nếu có bất kỳ thông tin nào không 
chính xác hoặc chưa được cập nhật. Nếu Anh/Chị thấy thông tin nào cần được cập 
nhật hoặc muốn yêu câu bổ sung thông tin mới, hãy gửi thư yêu cầu về địa chỉ email 
hotro@giamdinhloai.vn
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Bước 2: Điền thông tin miêu tả chuyên gia 
cần tìm vào ô trống này

Bước 3: Click vào ô “Tìm” màu xám hoặc 
nhấn phím Enter trên bàn phím

Ngoài ra, danh sách các chuyên ra cũng hiển thị sẵn trên màn hình như trên. Anh/chị 
có thể trực tiếp lấy thông tin liên hệ của họ mà không cần phải thông qua bước 2 và 3.

17



Chức năng 4: Tìm theo sản phẩm loài

Bước 1: Click vào ô “Tìm theo sản phẩm loài”

Công cụ Giám Định Loài cho phép người sử dụng tra cứu thông tin về  sản phẩm từ 
các loài động vật thường xuyên bị buôn bán. Khi mở hồ sơ của một sản phẩm loài, 
người sử dụng sẽ đọc được thông tin về các đặc điểm chính hoặc các bước giúp 
phân biệt sản phẩm thật và giả, quy trình sản xuất sản phẩm loài giả mà các cơ sở 
làm giả thường sản xuất.
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Bước 2: Click vào ảnh của sản phẩm mà anh/ chị cần 
tìm (ngà voi, vuốt, da...) 
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Dưới đây là ví dụ với sản phẩm “Da”. Sau khi click vào hình ảnh “Da” màn hình “Tổng 
quan” về sản phẩm da sẽ hiện ra.

Bước 3: Click vào các ô phụ (Họ mèo, Cá sấu và Trăn , Rái cá) để tìm hiểu 
thông tin chi tiết về sản phẩm da của từng loài
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Chức năng 5: Tìm theo phân loại sinh học

Công cụ tra cứu theo phân loại sinh học giúp người sử dụng nhận dạng các loài bằng 
cách thu hẹp kết quả thông qua một loạt lựa chọn. 

Bước 1: Click vào ô “Phân loại sinh học”
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Bước 2: Làm theo từng bước trên website

 ► Chọn lớp: loài bạn đang tìm kiếm thuộc 
lớp nào: Thú, Bò sát hay Chim? 

 ► Chọn bộ: sau khi chọn bộ, website sẽ hiển 
thị danh sách các bộ thuộc lớp đó. Click 
vào bộ mà con vật của anh/chị thuộc về.

 ► Chọn loài: cuối cùng, hãy chọn loài phù 
hợp từ danh sách hồ sơ sau quá trình thu 
hẹp. 

Hình bên phải là ví dụ về cách tìm loài chim 
Hồng Hoàng

 ► Chọn lớp: click vào lớp “Chim”

 ► Chọn bộ: chọn bộ “Sả”

 ► Chọn loài: chọn loài “Hồng Hoàng”
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Chức năng 6: Tìm theo đặc điểm loài
Công cụ Giám Định Loài cho phép người dùng tìm kiếm hồ sơ loài bằng cách thu hẹp 
kết quả tìm kiếm thông qua việc lựa chọn đặc điểm trên cơ thể cá thể động vật hoang dã.

Bước 1: Click vào ô “Tìm theo đặc điểm loài”
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Bước 2: Làm theo từng bước trên website

 ► Chọn nhóm: loài bạn đang tìm kiếm có 
hình dáng gần giống nhất với lớp nào? 
Thú, bò sát hay chim?

 ► Chọn bộ: sau khi chọn hình dáng phù hợp, 
website sẽ hiển thị danh sách các đặc 
điểm có liên quan. Click vào đặc điểm mà 
con vật của anh/chị sở hữu.

 ► Chọn loài: cuối cùng, hãy chọn loài phù 
hợp từ danh sách hồ sơ sau quá trình thu 
hẹp. 

Hình bên phải là ví dụ về cách  xác định loài 
Cheo Cheo

 ► Chọn hình dáng: click vào “Thú”

 ► Chọn đặc điểm: chọn “Móng guốc”

 ► Chọn đặc điểm tiếp theo: chọn “không có 
sừng”

 ► Chọn loài giống với loài anh/chị cần tìm: 
click vào “Cheo cheo” để biết thêm thông tin . 25



Chức năng 7: Thư viện
Thư viện của công cụ Giám Định Loài gồm hai tủ sách : Thư viện Pháp Luật và Thư 
viện Tài Liệu. Thư viện Pháp luật có các văn bản pháp luật cập nhật nhất liên quan tới 
công tác bảo tồn động vật hoang dã. Thư viện Tài liệu có các sách về nhận dạng loài.

Các văn bản pháp luật được hiển thị cùng với ngày có hiệu lực, số hiệu văn bản, cơ 
quan ban hành và nút tải vè. Các sách nhận dạng loài được hiển thị cùng với phân 
loại tài liệu, cơ quan ban hành, một đoạn mô tả ngắn vê tài liệu và nút tải về.

Bước 1: Click vào ô “Thư viện”

26



Bước 2: Click vào ô “Thư viện Pháp luật” hoặc “Thư viện Tài liệu”

Bước 3: Chọn văn bản anh/ chị muốn tìm hiểu, click vào mũi tên tải 
về để có thể đọc được văn bản
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Chức năng 8: Tin tức
Mục Tin tức hiển thị các vụ bắt giữ buôn bán động vật hoang dã trái phép trong thời 
gian gần đây. Anh/Chị có thể xem chi tiết từng vụ bằng cách bấm vào một bản tin 
bất kỳ.

Click vào mục “Tin tức”
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