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Hiện nay, nghề nuôi chim yến phát triển khá mạnh ở các nước Đông Nam Á gồm
Indonesia sản lượng tổ yến chiếm 60% (150.000 nhà yến), Thái Lan chiếm 20%,
Malaysia chiếm 7% với 450 tấn yến (năm 1998 có 900 nhà yến đến năm 2018 có trên
100.000 nhà yến tăng 111 lần), 4 nước là Việt Nam, Philippine, Campuchia và
Myanmar chiếm 13% (báo cáo của Cục Chăn nuôi năm 2019).

Ở nước ta, nghề nuôi chim yến đã có từ
thế kỷ 19 ở Hội An (vua Tự Đức - 1848),
khi nghế nuôi yến với mục đích thương
mại là một hoạt động sản xuất đã xuất hiện
từ năm 2004 ở một số tỉnh Nam bộ. Tuy
nhiên, trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây,
nghề này đã phát triển khá mạnh và với
nhiều loại hình và quy mô khác nhau.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NGÀNH HÀNG TỔ YẾN
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Một số chỉ tiêu định hướng phát triển chăn nuôi năm 2023:

ü Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng khoảng 5,5-6,0% so với năm 2022; 

ü Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 7,0-7,5 triệu tấn (tăng 5,0-5,5%); 

ü Sản lượng trứng các loại khoảng 19,1 tỷ quả (tăng 3,8%); 

ü Sản lượng sữa đạt trên 1,25 triệu tấn (tăng 8%); 

ü Sản lượng mật ong là 60 nghìn tấn; 

ü Sản lượng tổ yến đạt 150 tấn.
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Nghị định thư ký ngày 09/11/2022 giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam (MARD) với
Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (GACC)

Điều 3 của Nghị đinh thư có nêu: 

Ø Sản xuất và chế biến tổ yến để xuất khẩu phải đáp ứng các quy định có liên
quan của Việt Nam (Luật Chăn nuôi + Luật Thú y + Luật An toàn thực phẩm, Luật Thương
mại....) và Trung Quốc (Lệnh 248 và 249).

Ø Các nhà nuôi yến phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt
Nam và được GACC đưa vào hồ sơ.

Xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc chính ngạch:
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HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN
• Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018 được quy định trong Điều 64. Quản 

lý nuôi chim yến.
• Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, ngày 21/1/2020 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết tại 

Điều 26 và các Thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ 01/01/2020 
đã có những quy định cụ thể về quản lý nuôi chim yến như điều kiện nuôi, sơ chế và 
đặc biệt quy định chất lượng tổ yến sơ chế.

• Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

• Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT, ngày 22/11/2019 của Bộ NNPTNT, quy định việc
cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

• Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 quy định về hoạt động chăn nuôi.
“Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi từ ngày 25 đến 
ngày 30 của tháng cuối quý theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 
theo Thông tư này” (Khoản 2 Điều 4).
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Luật Chăn nuôi
Điều 54. Kê khai hoạt động chăn nuôi
1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt 
động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quy định loại, số lượng vật nuôi phải 
thực hiện kê khai, thời điểm kê khai và mẫu kê 
khai hoạt động chăn nuôi.

Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT
Điều 4. Kê khai hoạt động chăn nuôi
1.Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi
về loại, số lượng vật nuôi theo quy định tại Phụ lục II ban hành
kèm theo Thông tư này.
2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn
nuôi từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý theo biểu
mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

TT Loại vật nuôi ĐVT Số lượng
III Động vật khác
1 Hươu sao Con 01
2 Chim yến Nhà 01
3 Ong mật Đàn 15

KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG NUÔI CHIM YẾN

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 23
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Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT
Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
1. Cục Chăn nuôi có trách nhiệm:
a)Tổ chức triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi và các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên
phạm vi cả nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn về Cục Chăn nuôi định kỳ trước
ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KÊ KHAI NHÀ NUÔI CHIM YẾN

Điều 54. Kê khai hoạt động chăn nuôi (Luật Chăn nuôi)
1. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với 
Ủy ban nhân dân cấp xã.
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NHIỆM VỤ THỰC HIỆN
Ø Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT

tại Quyết định số 5275/QĐ-BNN-VP ngày 31/12/2021, Cục Chăn
nuôi đã phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng phần mềm cập
nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở chăn nuôi, cơ sở thức ăn chăn nuôi;

Ø Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT giao Cục Chăn nuôi xây dựng dữ liệu quốc gia về số
lượng nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ yến sát với thực tế, có độ
chính xác cao để phụ vụ công tác quản lý, xuất khẩu; đồng thời
chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan với Cục Thú y để cung cấp
theo yêu cầu của Trung Quốc.
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MÔ HÌNH CỦA HỆ THỐNG

TRỤC LIÊN THÔNG

GIS

Hệ thống
phân
quyền

Hệ thống
quản lý
tin tức

Chia sẻ kết nối với các đơn vị khác
Giao diện

kết nối

Phân tích 
hình ảnh 

(VA)

Hệ thống
quản lý

CSDL An 
toàn thực 

phẩm

CSDL 
thuốc bảo 

vệ TV

CSDL dùng 
chung

Analytics

§ OLAP
§ Data mining
§ Big Data
§ Predictive 

analytics
§ Advanced 

analytics

Hệ thống phân tích dữ liệu

Tri thức ngành

Sở nông nghiệp các tỉnh

Liên thông dữ liệu

Đơn vị sản xuất

Liên thông dữ liệu

CSDL Thúc 
ăn chăn 

nuôi

CSDL 
Chăn 
nuôi

CSDL mã 
số vùng 

trồng
CSDL Kiểm 
dịch thực vật

CSDL Thanh 
kiểm tra

CSDL 
khác

Chăn nuôi Trồng trọt Thú y Bảo vệ thực vật API

Nền tảng vận hành lõi

CSDL NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Bộ Nông nghiệp

Di động

Ứng dụng web

Người dân

Trục tích hợp

Dashboard Hỗ trợ Trung tâm điều 
hành an ninh

Di động

Quản trị

Hệ thống báo cáo thống kê
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https://csdlchannuoi.mard.gov.vn
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Những thông tin cần lưu ý khi khai báo
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TRÊN HỆ THỐNG

Phê duyệt tài khoản
- Cục CN duyệt 
- Địa phương xác nhận

Cục Chăn nuôi
Bộ NN-PTNT

Quản trị hệ thống:
- Huyện/xã
- Chi cục CN-TY
- Cục Chăn nuôi

Đăng ký tài khoản

Tự động sinh Mã số: 
CN.tỉnh.huyện.xã.loại vật 
nuôi.căn cước công dân

Chủ cơ sở nuôi

Khai báo thông tin 
nhà yến:
- Diện tích
- Số lượng đàn
- Dự kiến sản lượng
- Thời gian khai thác

Chủ cơ sở nuôi

Cơ sở dữ liệu dùng 
chung:
- Báo cáo đàn
- Báo cáo sản lượng

https://csdlchannuoi.mard.gov.vn
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Tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

ü 29/63 tỉnh/TP (46,0%) ban hành nghị quyết của HĐND về khu vực không được 
phép chăn nuôi; 

ü 26/63 tỉnh/TP (41,3%) có nghị quyết về vùng nuôi chim yến; 
ü 24/63 tỉnh/TP (38,1%) đã ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi; 
ü 34/63 tỉnh/TP (61,9%) ban hành quyết định về mật độ chăn nuôi;
ü 45/63 tỉnh/TP (71,4%) ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát 

triển chăn nuôi.



CỤC CHĂN NUÔI - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đang thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của phía
nhà nhập khẩu:

- CSDL về giám sát dịch bệnh (đối với cơ sở nuôi yến);
- CSDL về ATTP đối với tổ yến;
- Truy xuất nguồn gốc cả chuỗi liên kết từ nhà/hang yến đến nơi tiêu thụ.

Hệ thống ứng dụng phần mềm làm công cụ quản lý toàn bộ hoạt động, kết nối
trong chuỗi:

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHO XUẤT KHẨU TỔ YẾN

Thông tin 
cơ sở nuôi yến (hang 

yến hoặc nhà nuôi yến)

Thông tin 
khai thác, 
thu mua, 

sơ chế

Quá trình
đóng gói, 
tem truy

xuất

Quá trình bảo
quan, vận

chuyển

Xuất
khẩu
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Chi tiết xin liên hệ:
Đỗ Văn Hoan
Phó trưởng phòng Giống vật nuôi
Cục Chăn nuôi
ĐT: 0983751011
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Quản lý nuôi chim yến được quy định tại Điều 64 và điểm h khoản 1 Điều 80 Luật Chăn nuôi, Điều 25 Nghị định số
13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Điều 4 và Phụ lục II, III Thông tư số
23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi:

- Đối với nhà yến xây dựng mới vào thời điểm sau khi Luật Chăn nuôi có hiệu lực ban hành thì vị trí xây dựng phải
thuộc “Vùng nuôi chim yến” do Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định tại
khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

+ Khi đi vào hoạt động, với quy mô tối thiểu 01 nhà yến phải thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân
dân cấp xã theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và Phụ lục II, III Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT.

+ Luật Chăn nuôi không quy định nhà yến thuộc đối tượng phải đánh giá và cấp Chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi
trước khi đi vào hoạt động; do vậy, việc cấp phép xây dựng nhà yến thực hiện theo quy định pháp luật về lĩnh vực xây
dựng; có các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; những thiết bị để dẫn dụ yến phát ra
âm thanh có cường độ đo tại miệng loa không được vượt quá 70dBA (đề xi ben A).

- Đối với cơ sở khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định
số 13/2020/NĐ-CP và không thuộc đối tượng phải cấp phép đủ điều kiện trước khi đi vào hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, cơ sở nuôi chim yến, khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ
quan có thẩm quyền về điều kiện chăn nuôi, kê khai hoạt động chăn nuôi và các quy định pháp luật khác liên quan.
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Điều 64. Quản lý nuôi chim yến (Luật Chăn nuôi)
1. Dẫn dụ chim yến là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để thu hút chim yến về làm tổ 
trong nhà yến.
2. Hoạt động nuôi chim yến bao gồm dẫn dụ, ấp nở, gây nuôi chim yến và khai thác tổ yến.
3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi chim yến trong vùng nuôi chim yến phải bảo đảm môi 
trường, tiếng ồn, phòng ngừa dịch bệnh và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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Điều 25. Quản lý nuôi chim yến (Nghị định 13)
1. Quy định về vùng nuôi chim yến:
a) Vùng nuôi chim yến do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;
b) Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời 
sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến.
2. Quy định đối với cơ sở nuôi chim yến:
a) Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến.
Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì phải giữ nguyên 
trạng, không được cơi nới;
b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
c) Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;
d) Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ 
chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;
đ) Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà yến nằm trong 
khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;
e) Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.
3. Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến phải thực hiện các yêu cầu sau:
a) Ban hành và tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác, sơ chế, bảo quản tổ yến;
b) Khu vực, nhà, xưởng phục vụ sơ chế, bảo quản tổ yến phải cách xa nguồn gây ô nhiễm, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm;
c) Có biện pháp ngăn ngừa, xử lý phù hợp để bảo đảm sinh vật gây hại không xâm nhập vào khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến;
d) Có nguồn nước sử dụng trong sơ chế tổ yến đạt yêu cầu tiêu chuẩn nước sinh hoạt;
đ) Tổ yến sau sơ chế phải bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này.



CỤC CHĂN NUÔI - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TỔ YẾN SƠ CHẾ
(Theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP)

Các chỉ tiêu Mức yêu cầu Ghi chú

Màu sắc
trắng, trắng ngà tổ yến nhà
đỏ, hồng, cam tổ yến đảo

Mùi vị Có mùi đặc trưng, không có mùi lạ
Tạp chất không có kiểm tra bằng kính hiển vi phóng đại 5-10 lần
Độ ẩm <15%
Protein ≥40% Căn cứ phân loại GH/T1092-2014
Acid Amin 46%-50% Indonesia
Sialic Acid ≥5% Căn cứ phân loại GH/T1092-2014
Nitrite ≤30mg/kg
Salmonellosis âm tính /25g
H5N1 âm tính Với vùng H5N1
Chì (Pb) < 2mg/kg
Thạch Tín (As) < 1mg/kg
Thuỷ Ngân (Hg) < 0.05mg/kg
Cadmium (Cd) < 1mg/kg

Antimony (Sb) < 1mg/kg

Hydrogen peroxide < 1mg/kg
Chất tẩy trắng không có

Không nhiễm Newcastle
(theo yêu cầu của TQ)


