
Ông Nguyễn Minh Huy khai mạc Dogshow 
ngày 03/01/2010

Trở thành viên thứ 79 của Liên đoàn Béc giê thế giới (WUSV), câu 
lạc bộ thành viên đại diện toàn quốc Việt Nam đối với giống chó chăn cừu 
Đức (GSD) của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA); 
Câu lạc bộ những người Việt Nam nuôi chó chăn cừu Đức (VNSV) đang 
thể hiện ý chí, nguyện vọng về sự phát triển chuyên nghiệp và chuyên sâu 
cùng với hội nhập Quốc tế của gần 400 hội viên thuộc 13 SV địa phương 
trực thuộc VNSV trên cả nước.

Được khởi nguồn từ những năm đầu của thế kỷ 21, khi mà phong trào 
nuôi dưỡng, chăm sóc huấn luyện chó nói chung và giống chó chăn cừu Đức
(German Shepher Dog - viết tắt là GSD) mà người Việt Nam quen gọi là chó 
Béc Giê nói riêng trên cả nước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, nhờ có mạng 
Internet mà những người yêu quý, đam mê và nhiệt huyết trên khắp mọi 
miền của Tổ quốc đã có thể kết nối được với nhau, cùng nhau chia sẽ niềm 
đam mê, chia sẽ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau để nuôi dưỡng GSD ngày 
một tốt hơn. Thông qua các diễn đàn Vietpet, Vietdog …các câu lạc bộ 
chuyên biệt về từng giống chó đã được thành lập. Với sự phát động của Ông 
Nguyễn Minh Huy tại diễn đàn Vietpet ngày 09/09/2008, để thỏa mãn niềm 
đam mê, trao đổi học hỏi kinh nghiệm và làm kinh tế gia đình, những người 
yêu mến giống chó GSD trên mọi miền đã tổ chức thành lập các câu lạc bộ 
GSD Vietpet, điển hình có 2 câu lạc bộ lớn là: Câu lạc bộ GSD Vietpet miền 
Bắc và CLB GSD Vietpet miền Nam. Để hợp nhất, đoàn kết các CLB ở các 
vùng miền trở thành một khối thống nhất đoàn kết. Ngày 05/07/2009 câu lạc 
bộ GSD Việt Nam đã chính thức được thành lập, vị chủ tịch đầu tiên là ông 
Nguyễn Minh Huy, người đã có công rất lớn trong việc truyền đạt những kỹ 
năng, kinh nghiệm và những hướng đi đúng đắn cho phong trào GSD nước 
nhà.

Câu lạc bộ GSD Việt Nam 
ra đời đã mở ra một kỷ nguyên,
kỷ nguyên của sự phát triển bùng 
nổ và hội nhập. Dưới sự lãnh đạo 
của Ban chấp hành, CLB đã lần
đầu tiên tổ chức sự kiện Sieger 
Show của cả nước vào  ngày 
03/01/2010 tại Sài Gòn.



Và tiếp đó sự kiện Sieger 
Show lần 2 được tổ chức vào 
ngày 10/01/2010 tại C69 Bộ 
Công An  đánh dấu mốc quan 
trọng cho nền béc giê Việt Nam.

Tiếp nối những dấu mốc 
đó, CLB đã không ngừng phấn 
đấu hội nhập với sự phát triển 
của các nước có nền GSD phát 
triển, đặc biệt là việc xin tham gia nhập Liên đoàn becgie thế giới (WUSV).
Ngày 5/9/2011 là một ngày mang dấu ấn lịch sử cho sự phát triển của CLB 
GSD Việt Nam, vào ngày này, CLB đã được Liên đoàn chó béc giê thế giới 
kết nạp là thành viên thứ 68 của của Liên đoàn. 

Chào mừng sự kiện đó, ngày 
18/12/2011 CLB đã tổ chức 
Siegershow lần thứ ba tại thành phố 
Hải Dương và sự kiện đã thành công 
rực rỡ với trên 100 GSD tham gia dự 
thi cùng hàng trăm khán giả đến tham 
gia và chứng kiến cuộc thi. Cũng sau 
sự kiện này, do đặc thù và điệu kiện 

công tác, Ông Nguyễn Minh Huy đã không thể tiếp tục nhiệm vụ với cương 
vị Chủ tịch CLB, ông đã đề xuất và đề cử Ban chấp hành lâm thời tiếp tục 
lãnh chỉ đạo CLB phát triển theo đúng mục tiêu, đường lối đã đề ra.

Đứng trước sự phát triển mới, với 
mong muốn tìm ra những nhân tố có đủ 
đức, đủ tài để Lãnh chỉ đạo,  hoạch định 
đường lối cho câu lạc bộ ngày càng hoàn 
thiện, phát triển, hội nhập. Vào ngày 
9/12/2012 CLB tổ chức Đại hội lần thứ hai 
và bầu ra Ban chấp hành mới, người đứng 
đầu và chịu trách nhiệm vị trí chủ tịch là 
ông Lê Xuân Chinh. Cũng trong Đại hội 
lần này, Câu lạc bộ đã đổi tên thành: Câu 
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lưu niệm cho trọng tài 
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Đào tạo trọng tài khóa I
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lạc bộ những người Việt Nam nuôi chó chăn cừu Đức (Viết tắt là VNSV).
Mục tiêu đặt ra của Ban chấp hành khóa mới đó là: phát triển bền vững, lành 
mạnh, đi đúng tôn chỉ của hội và đúng Pháp luật Nhà nước, cũng như quy 
định của các tổ chức Quốc tế. Thành công nối tiếp thành công, sự kiện 
Siegershow lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 20/01/2013 tại Hưng Yên lại đã 
gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, số lượng GSD tham gia dự thi ngày 
càng đông hơn, chất lượng GSD tham gia cũng tốt hơn, kỹ năng Handler của 
người chủ cũng được cải thiện và chuyên nghiệp hơn.

Với sự đam mê, lòng nhiệt 
huyết, cùng sự phấn đấu không 
ngừng vì mục tiêu chuyên nghiệp 
hóa sân chơi, từng bước nâng cao 
chất lượng con giống, tạo kinh tế 
cho hộ chăn nuôi; Đồng thời tạo 
sân chơi lành mạnh cho hội viên. 
CLB đã tổ chức những lớp đào tạo 

chuyên môn giành cho hội viên và 
người chăn nuôi như: lớp đào tạo về 
trọng tài (biết nhận dạng về cấu trúc 
theo tiêu chuẩn, và đánh giá các quy 
định về giống), lớp đào tạo huấn luyện 
viên (đào tạo kiến thức cơ bản về huấn 

luyện những chú chó biết làm việc 
và nghe lời chủ, không gây hại cho 
cộng đồng và những người xung 
quanh đặc biệt là luyện tập các bài 
thi chứng chỉ nghiệp vụ đối với 
GSD). Các lớp đào tào đều do các
chuyên gia hàng đầu của quốc tế về 
giống béc giê. Nhằm hướng tới chăn 
nuôi vì một cộng đồng thân thiện 
với động vật và phát huy những tố 



chất tốt đẹp của giống béc giê vốn mang trong mình vẻ đẹp uyển chuyển, 
khả năng làm việc dẻo dai, dũng mãnh, trung thành và đa năng … 

Từ một CLB phong trào tự phát, với mong muốn có sự quản lý của 
Nhà nước đối với hoạt động của CLB, mong 
muốn CLB là một thành phần của cộng 
đồng. CLB đã nộp đơn xin làm CLB đại 
diện của giống becgie tại Việt Nam đến
Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt 
Nam (VKA) và được sự chấp thuận của 
Hiệp hội vào ngày 12/3/2013 sau khi đã
chứng kiến và ghi nhận những  phấn đấu 
của Ban chấp hành cùng toàn thể hội viên 
CLB, cũng như thành tích đã đạt được trong những năm qua và đặc biệt hơn 
nữa ngày 14/10/2013 chúng ta đã được ghi danh tại hội thi toàn thế giới trên 
đất MỸ đạt thứ hạng thứ 14 trên 97 thí sinh dự thi của nhiều nước trên thế 
giới, sự thành công đó chính là thành tích huấn luyện của Đồng chí Phạm 
Doãn Hà - Trưởng ban huấn luyện của CLB VNSV và cô chó Lilo. 

Là một câu lạc bộ còn non trẻ, nhưng 
với cách làm việc, hoạt động khoa học, 
chuyên nghiệp, sớm định hướng được mục 
tiêu, xây dựng được kết hoạch hoạt động cho 
từng giai đoạn phát triển cụ thể,  VNSV đã 

sớm gặt 
hái được 
rất nhiều 
thành công 
từ sân chơi cộng đồng và đặc biệt ngày 
càng có nhiều hội viên tin tưởng vào 
đường lối phát triển, tin tưởng vào bộ  máy 
Ban chấp hành. Nhằm hướng người chơi 

đến ý nghĩa cộng đồng, đến ý nghĩa nhân văn, cũng như những hoạt động
thể thao trên chính những chú chó mà mình đang nuôi dưỡng. Các hoạt động
chuyên môn của VNSV đang ngày càng phát triển, tổ chức ngày càng khoa 
học và chuyên nghiệp. Kể từ ngày được thành lập đến nay, CLB VNSV đã 
tổ chức thành công 5 sự kiện lớn (Sieger Show) mang tầm quốc gia, 4 cuộc 
thi cấp câu lạc bộ, khu vực và rất nhiều những hoạt động chuyên môn, 
chuyên sâu khác như: Đào tạo trọng tài, đào tạo huấn luyện viên; tổ chức các 



Đại diện VKA trao QĐ công nhận 
CLB đại diện toàn quốc cho Chủ 
tịch VNSV

hoạt động sát hạch con giống nhằm nâng 
cao chất lượng GSD dùng trong nhân giống.
VNSV đã 2 lần cử đại diện của mình tham 
gia các cuộc thi do Liên đoàn béc giê thế 
giới tổ chức. Không chỉ dừng lại ở lời nói, 
mà lời nói đi đôi với việc làm, với nguồn 
kinh phí hạn hẹp thu được các hoạt động 
chuyên môn, nguồn kinh phí này lại được sử 
dụng triệt để nhằm tổ chức các hoạt động 
phục vụ lợi ích của hội viên. Những hoạt động đó đang ngày càng làm cho 
VNSV có được lòng tin của hội viên, ngày càng được nhiều người biết đến 
và tin tưởng vào đường lối của VNSV. 

Để ghi nhận sự cố gắng, nổ lực 
phấn đấu không ngừng và những thành 
quả đã đạt được của Ban chấp hành 
cũng như của toàn thể hội viên VNSV.
Ngày 20/10/2014, Hiệp hội những 
người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) 
đã chính thức công nhận Câu lạc bộ 
VNSV là Câu lạc bộ thành viên và là 
Câu lạc bộ đại diện toàn quốc Việt 
Nam đối với giống chó chăn cừu Đức.

Tin vui nối tiếp tin vui, trong năm 2014 
VNSV không chỉ đón nhận những tin 
vui từ Hiệp hội cấp trên của nước nhà,
mà với những thành tích, kết quả đã đạt 
được, bằng những hoạt động chuyên 
môn ngày càng chuyên nghiệp, trải qua 
những vấn đề tranh chấp tại Liên đoàn
béc giê thế giới (WUSV) năm 2012.

Nhưng! VNSV đã khẳng định mình bằng đường lối, định hướng, mục tiêu 
và những hoạt động cụ thể theo đúng đường lối phát triển hội nhập và theo 
định hướng của Liên đoàn Béc giê thế giới (WUSV); Ngày 08/09/2014 tại 
Cộng hòa liên bang Đức, lá cờ tổ quốc Việt Nam lại chính thức hiện diện và 
phất phới bay tại văn phòng của WUSV, tại đây 78 nước thành viên của 
WUSV đã biểu quyết thông qua kết nạp CLB VNSV làm thành viên thứ 79 
của Liên đoàn và công nhận CLB VNSV là CLB duy nhất đại diện cho Việt 



Ông Nguyễn Minh Huy (Trưởng
Ban đối ngoại) tại hội nghị kết 
nạp VNSV là thành viên 79 của 
WUSV

Hình ảnh khí thế luyện tập của các
SV địa phương chuẩn
bị hướng tới Dogshow

Nam được kết nạp và trở thành thành 
viên. Liên đoàn béc giê thế giới cũng sẽ 
có những công hàm để gửi đến các cơ 
quan quản lý Nhà nước của Việt Nam về 
việc chính thức kết nạp CLB VNSV là 
thành viên và là đại diện duy nhất của 
Việt Nam, ngoài ra Liên đoàn sẽ không 
chấp thuận và tiếp nhận của bất cứ một 
tổ chức nào của Việt Nam xin ra nhập 
WUSV.

Có thể nói rằng, để có những 
thành công trên, Ban chấp hành 
VNSV cùng toàn thể hội viên VNSV 
đã cố gắng phấn đấu nổ lực không 
mệt mọi, thể hiện bằng những việc 
làm thiết thực, những hoạt động 
chuyên môn, những hoạt động cộng 
đồng ngày càng chuyên sâu, chuyên 
nghiệp. Ngày nay, CLB VNSV đã là 
một tổ chức của cộng đồng, một tổ 
chức xã hội nghề nghiệp chịu sự quản 
lý Nhà nước trực tiếp từ Hiệp hội 
những người nuôi có giống Việt Nam 
(VKA). Hiện nay VNSV có 13  đơn 

vị SV địa phương trực thuộc với 365 
hội viên trên cả nước. VSNV đã là 
thành viên của WUSV, điều đó cũng có 
nghĩa là  chúng ta phải đảm bao các quy 
trình về chăn nuôi, nhân giống, huấn 
luyện và thi chọn lọc con giống theo 
tiêu chuẩn chặt chẽ của WUSV. Việc 
làm này cũng sẽ nâng cao chất lượng 
GSD thuần chủng tại Việt Nam. 

Để giữ vững những thành quả 
đó, với mong muốn vươn mình ra biển lớn, Ban chấp hành VNSV mong 
rằng thời gian tiếp theo sẽ nhận được sự đồng lòng, nhận được sự động viên 
nhiều hơn nữa của những hội viên VNSV nói riêng và những người đam mê 

Chủ tịch Lê Xuân Chinh trao quà 
lưu niệm cho các Nhà tài trợ tại 
Dogshow



giống chó béc giê cả nước nói chung. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một 
tập thể đoàn kết, vững mạnh,  chuyên nghiệp và hội nhập Quốc tế. Tạo dựng 
một tập thể như là “mái nhà chung” của những người đam mê giống chó 
chăn cừu Đức, chúng ta sẽ phải tự khẳng định chính mình vì danh dự và 
niềm tự hào của Tổ quốc Việt Nam với bạn bè quốc tế. Với khẩu hiệu “Tự 
hào cùng VNSV chung tay nâng cao chất lượng Béc giê Việt”, mỗi hội 
viên của VNSV nói riêng và những người đam mê GSD cả nước nói chung,
hãy chung tay để khẳng định thương hiệu VIỆT NAM trên trường quốc tế.


