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CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ TIẾNG VIỆT 

 
BQL    Ban quản lý 
CHXHCN  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
ĐBSCL   Đồng bằng sông Cửu Long 
ĐDSH    Đa dạng sinh học 
HST    Hệ sinh thái 
KBT    Khu bảo tồn 
KBTB    Khu bảo tồn biển 
KTHS    Khai thác hải sản 
NN&PTNN  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
NTTS    Nuôi trồng thủy sản 
NXB    Nhà xuất bản 
PTBV    Phát triển bền vững 
RNM    Rừng ngập mặn 
TCN    Tiêu chuẩn ngành 
TCVN    Tiêu chuẩn Việt Nam 
UBND   Ủy ban Nhân dân 
VIE/01/021  Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 
VSATTP  Vệ sinh an toàn thực phẩm 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ TIẾNG ANH 

 
ALMRV  Dự án Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển 
ASI    Chỉ số ngư trại bền vững 
CSI    Chỉ số đánh giá tính bền vững của cộng đồng  
DANIDA  Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch 
ESI    Chỉ số bền vững về môi trường  
FAO    Tổ chức Nông Lương Thế giới 
FDI    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
FSPS    Chương trình Hỗ trợ phát triển ngành thủy sản 
GDP    Thu nhập quốc dân 
GEP    Chương trình Môi trường Toàn cầu 
GIS    Hệ thống thông tin địa lý 
GSO    Tổng cục Thống kê 
IUCN    Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 
MRC    Ủy ban Sông Mêkông 
ODA    Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức 
PRA    Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân 
RIA    Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 
RIMF    Viện nghiên cứu Hải sản 
SEAFDEC  Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á 
SIDA    Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển 
UNDP   Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 
UNEP    Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc 
VIFEP    Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản 
WTO    Tổ chức Thương mại Quốc tế 
WWF    Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật hoang dã 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 
Ngày 17 tháng 8 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 153/2004/QĐ‐TTg ban 
hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (còn gọi là Chương trình Nghị 
sự  21  của Việt Nam),  bao  gồm  các  chiến  lược  khung  làm  cơ  sở  để  các  bộ,  ngành  và  địa 
phương tổ chức triển khai thực hiện và phối hợp hành động nhằm mục tiêu đảm bảo phát 
triển bền vững cả 3 mặt kinh  tế  ‐ xã hội và môi  trường ở  từng ngành và địa phương, góp 
phần vào sự phát triển bền vững ở nước ta. 
 
Ngành thuỷ sản  là một trong bốn ngành được chọn thí điểm xây dựng Chương trình phát 
triển  bền  vững  ngành  (Chương  trình Nghị  sự  21 ngành  thuỷ  sản). Bộ Thuỷ  sản  tích  cực 
hưởng ứng và đã triển khai một số nội dung công việc nhằm xây dựng Chương trình Nghị 
sự 21 của ngành. Một trong những hoạt động đó là tổ chức Hội thảo quốc gia về phát triển 
bền vững ngành thuỷ sản: Các vấn đề và cách tiếp cận.  
 
Tại hội thảo, các vấn đề được trình bày và thảo luận chủ yếu tập trung vào 3 nội dung chính 
là: 
 
‐  Phát triển bền vững ngành thuỷ sản 
‐  Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ 
‐  Quản lý nghề cá dựa trên tiếp cận hệ sinh thái 

 
Tập kỷ yếu hội thảo này được xuất bản trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu và các báo cáo 
trình bày tại hội thảo nhằm cung cấp một số thông tin về những nội dung và hoạt động đã 
triển khai liên quan đến phát triển bền vững ngành thuỷ sản trong thời gian qua. 
 
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 

Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển bền vững ngành thuỷ sản 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Việt Thắng - Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản 
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         Bộ Thuỷ sản 
  

Số:  376 / QĐ‐BTS 
 

           Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                             

Hà Nội, ngày  27  tháng 4  năm 2006
 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững ngành thủy sản 
( Chương trình Nghị sự 21 của ngành) 

  
Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản 

 
‐  Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ‐CP ngày 2/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm  vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Bộ Thuỷ sản; 
‐  Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ‐TTg ngày 17/8/2004 của Thủ  tướng Chính phủ ban 

hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 
của Việt Nam); 

‐  Căn cứ Thông tư số 01/2005/TT‐BKH ngày 9/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
triển  khai  thực  hiện Quyết  định  số  153/2004/QĐ‐TTg  ngày  17/8/2004  của  Thủ  tướng 
Chính phủ; 

‐  Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững ngành thuỷ sản ( Chương 
trình Nghị sự 21 của ngành), sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo, gồm các ông, bà có tên sau đây: 
 
1.  Ông Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng‐ Trưởng Ban 
2.  Ông Nguyễn Xuân Lý, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ ‐ Phó Ban thường trực 
3.  Ông Nguyễn Hữu Khương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính ‐ Phó Ban   
4.  Ông Nguyễn Chu Hồi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản ‐ Uỷ viên thư ký 
5.  Ông Đinh Xuân Thảo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ ‐ Uỷ viên 
6.  Ông Vũ Văn Dũng, Q. Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thuỷ sản ‐ Uỷ viên. 
7.  Ông Trần Văn Quý, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Pháp chế ‐ Uỷ viên 
8.  Ông Vũ Văn Triệu, Q.Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế ‐ Uỷ viên 
9.  Bà Trần Thị Xuyến‐ Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Bộ ‐ Uỷ viên. 
10. Ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản‐Uỷ viên. 
11. Ông Nguyễn Tử Cương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y 

thuỷ sản ‐ Uỷ viên. 
12. Ông Đỗ Văn Khương, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản‐ Uỷ viên. 
13. Ông Lê Thanh Lựu, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I ‐ Uỷ viên. 
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14. Ông Nguyễn Văn Hảo, Q.Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản II‐ Uỷ viên. 
15. Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III‐ Uỷ 

viên. 
16. Ông Dương Long Trì, Phó  Giám đốc Trung tâm Tin học‐ Uỷ viên. 
17. Ông Đỗ Đức Hạnh, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Thuỷ sản‐ Uỷ viên. 
 
Ban Chỉ đạo có Tổ công tác giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.  
 
Điều 2.  Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện 
Chương  trình  phát  triển  bền  vững  ngành  thuỷ  sản  theo  nội  dung  Quyết  định  số 
153/2004/QĐ‐TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng chiến lược phát 
triển bền vững ở Việt Nam và Thông tư số 01/2005/TT‐BKH ngày 9/3/2005 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Quyết định số 153/2004/QĐ‐TTg ngày 17/8/2004 của 
Thủ tướng Chính phủ. 
 
‐  Giao Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban và trình Bộ trưởng phê 

duyệt. 
‐  Các  thành viên  của Ban Chỉ  đạo và Tổ  công  tác giúp việc  làm việc  theo  chế  độ kiêm 

nhiệm. 
 
Điều 3. Kinh phí  cho  các hoạt  động  liên quan  đến việc xây dựng và  triển khai  thực hiện 
Chương  trình  phát  triển  bền  vững  ngành  thuỷ  sản  được  thực  hiện  theo  Thông  tư  số 
01/2005/TT‐BKH ngày 9/3/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng chiến lược phát triển bền vững  ở Việt Nam. 
 
‐  Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Thuỷ sản. 
 
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 5. Các ông: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị 
và cá nhân có tên tại Điều 1  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
   
 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như điều 5 
- Thủ tướng CP ( thay BC) 
- Lãnh đạo Bộ 
- Kế toán VP 
- Lưu VT,TCCB 

Bộ trưởng  
 

 
  

Tạ Quang Ngọc 
 
 

 

 





Nguyễn Xuân Lý, Bài chào mừng và giới thiệu đại biểu 

               Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

 

13

BÀI CHÀO MỪNG VÀ GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU                                      
CỦA ÔNG NGUYỄN XUÂN LÝ 

 
Kính thưa: 

‐  TS Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản 
‐  TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng 
‐  Ngài Bernard O ‘Callaghan, Quyền đại diện IUCN Việt Nam 
‐  TS Lê Minh Đức, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng 21 quốc gia 
‐  Các vị khách quốc tế 
‐  Quý vị đại biểu 
 
Trước hết, thay mặt Ban tổ chức Hội thảo quốc gia về PTBV ngành thuỷ sản Việt Nam: Các 
vấn đề và cách tiếp cận, tôi xin nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quốc 
tế tham dự hội thảo. Xin chúc các quý vị sức khoẻ, hạnh phúc và có những ngày hội thảo tốt 
đẹp tại nơi nghỉ mát ven biển nổi tiếng của Việt Nam. 
 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

PTBV là mục tiêu của mọi quốc gia trên thế giới. Từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về 
Môi trường và Phát triển tại Rio de Janeiro 1992 đến nay, Việt Nam là một trong 113 quốc gia 
đã cam kết thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ. Năm 2004, Chính phủ Việt Nam đã thông 
qua “Định hướng chiến lược về PTBV quốc gia” (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) và 
bắt đầu triển khai chương trình này ở cấp ngành và địa phương. Bộ Thủy sản là một trong 4 
bộ, ngành được chọn tiến hành thử nghiệm, xây dựng và triển khai chương trình PTBV nghề 
cá. 
 
Thời gian qua, Bộ Thuỷ sản đã có những nỗ lực trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai một số 
nội dung  liên quan đến PTBV ngành. Với sự giúp đỡ của một số tổ chức quốc tế, Bộ đã tổ 
chức một số hội thảo liên quan đến PTBV nghề cá. Thông qua đó, toàn ngành đã được tăng 
cường một bước về năng  lực và nhận thức. Thực hiện Thông tư hướng dẫn số 01/2005/TT‐
BKH ngày 9 tháng 3 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam, Bộ Thuỷ sản đã 
nhanh chóng triển khai một số nhiệm vụ làm cơ sở cho việc xây dựng và thực hiện Chương 
trình Nghị sự 21 của ngành. Từ tháng 5 năm 2005, một nhóm công tác lâm thời giúp Bộ triển 
khai một số nội dung liên quan tới xây dựng và triển khai chiến lược PTBV thuỷ sản. Những 
kết quả ban đầu này cần được thảo luận và xin ý kiến để hoàn chỉnh trong thời gian tới.  
 
Vì lẽ đó, Bộ Thuỷ sản tổ chức hội thảo quy mô quốc gia nhằm tạo diễn đàn chia sẻ các bài 
học kinh nghiệm, các kết quả bước đầu trong quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 21 
của ngành giữa các nhà khoa học và cán bộ quản lý trong nước, khu vực và quốc tế liên quan 
đến PTBV nghề cá.  
 
Mục tiêu của hội thảo nhằm: 

• Giới thiệu các kết quả bước đầu thực hiện Chương trình Nghị sự 21 quốc gia trong phạm 
vi ngành thuỷ sản Việt Nam: thiết chế tổ chức thực hiện PTBV, thiết lập bộ chỉ số PTBV 



Nguyễn Xuân Lý, Bài chào mừng và giới thiệu đại biểu 
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nghề cá trong bối cảnh ở Việt Nam, dự thảo đánh giá tiến trình PTBV nghề cá ở Việt Nam 
và chiến lược PTBV nghề cá Việt Nam. 

• Chia sẻ các bài học kinh nghiệm  từ các quốc gia khác, các ngành khác ở Việt Nam  liên 
quan đến quản  lý nghề cá bền vững dựa trên tiếp cận hệ sinh thái và quản  lý tổng hợp 
vùng bờ. 

• Trình bày kết quả  thảo  luận về Dự  thảo hướng dẫn đồng quản  lý nghề cá quy mô nhỏ 
trong khu vực các nước ASEAN. 

• Chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ, liên quan đến quản 
lý các khu bảo tồn biển, đa dạng sinh học biển và kết quả thực hiện điểm trình diễn PTBV 
nghề cá ở Cát Bà. 

 

Có thể nói, PTBV nghề cá  là một chặng đường đầy khó khăn, thách thức, nhưng  lại  là con 
đường đi tới tương lai của ngành thuỷ sản, để vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với 
sản phẩm thuỷ sản của nền kinh tế thị trường trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế, để vừa 
giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và các cam kết quốc tế về nghề cá bền 
vững và nghề cá có trách nhiệm. Tổ chức hội thảo hôm nay  là hoạt động đầu tiên của Ban 
Chỉ đạo PTBV ngành thủy sản được Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản thành lập ngày 27 tháng 4 năm 
2006 tại Quyết định số 376/QĐ‐BTS. Đây là một diễn đàn lớn để chia sẻ thông tin, các bài học 
kinh nghiệm trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước, giữa chuyên gia Việt Nam với các 
chuyên gia quốc  tế về PTBV nghề cá, về đồng quản  lý nghề cá quy mô nhỏ và về quản  lý 
nghề cá dựa vào hệ sinh thái. Đặc biệt, hội thảo sẽ nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến cho 
các kết quả nghiên cứu ban đầu của nhóm công tác lâm thời về PTBV nghề cá ở Việt Nam. 
 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Tham dự hội thảo hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:  
‐  TS Nguyễn Việt Thắng, Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản 
‐  TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng, cơ quan 

đồng tổ chức. 
‐  Ngài Bernard O ‘Callaghan, Quyền đại diện IUCN Việt Nam, cơ quan đồng tổ chức.  
‐  TS Lê Minh Đức, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng 21 quốc gia 
‐  Ông Nguyễn Văn Hưng, đại diện Văn phòng Chính phủ 
‐  Ngài Yasuhisa Kato, Phó Chủ tịch SEAFDEC 
‐  Đại diện các tổ chức quốc tế: Ủy ban Sông Mêkông (MRC), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên 

nhiên (WWF), Cơ quan Phát triển Quốc tế của Đan Mạch (DANIDA), Chương trình Hỗ 
trợ phát triển ngành thủy sản (FSPS)… 

 

Tham dự hội thảo còn có lãnh đạo và các thành viên Ban chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản; đại 
diện  các  cơ quan,  đơn vị  trong ngành  thuỷ  sản,  đại diện Cục Bảo vệ môi  trường, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Đại học Thuỷ sản, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
 

Ngoài ra, còn có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài ngành, các cơ quan thông 
tấn báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh 
và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Tạp chí Thuỷ sản  tham gia, đưa  tin và  truyền 
thông kết quả của hội thảo. 
 

Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, 

Xin cảm ơn và chúc hội thảo thành công tốt đẹp. 



Nguyễn Việt Thắng, Phát biểu khai mạc 

               Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
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PHÁT BIỂU CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN 

NGUYỄN VIỆT THẮNG 

 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu cấp bách và là xu hướng tất yếu trong tiến trình 
phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia cùng hưởng ứng thực hiện. Kể 
từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và Phát triển tổ chức năm 1992 ở Rio de 
Janeiro (Braxin) với những nguyên tắc cơ bản của Chương trình Nghị sự 21 về PTBV, Việt 
Nam đã  từng bước  thực hiện cam kết với cộng đồng quốc  tế  trong việc xây dựng và  triển 
khai Chương trình Nghị sự 21 cấp quốc gia. Với nỗ lực của mình và sự trợ giúp quốc tế, Việt 
Nam đã xây dựng và  thông qua Chương  trình Nghị sự 21 quốc gia về “Định hướng chiến 
lược  PTBV  ở  Việt  Nam”  được  Thủ  tướng  Chính  phủ  ban  hành  tại  Quyết  định  số 
153/2004/QĐ‐TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004.  
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – thay mặt Hội đồng PTBV quốc gia đã có Thông tư hướng dẫn số 
01/2005/TT‐BKH về việc triển khai thực hiện Quyết định số 153 nói trên. Thực hiện thông tư 
hướng dẫn này, Bộ Thuỷ sản đã hình  thành một nhóm công  tác  tạm  thời để chuẩn bị xây 
dựng và triển khai Chương trình Nghị sự 21 của ngành thuỷ sản theo cách điều phối và lồng 
ghép nhiệm vụ trong và ngoài ngành. Với sự hỗ trợ của Văn phòng 21 quốc gia, Nhóm công 
tác đã giúp Bộ chuẩn bị một số nội dung cơ bản sau: 
 
1.   Nghiên cứu đề xuất mô hình thể chế PTBV phù hợp với điều kiện thực tế của ngành thuỷ 

sản (do Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ 
thực hiện). 

2.   Đánh giá sơ bộ  thực  trạng PTBV ngành  thuỷ sản  (do Viện Kinh  tế và Quy hoạch  thuỷ 
sản, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và Viện nghiên cứu Hải sản thực hiện). 

3.   Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số PTBV ngành thuỷ sản theo 3 lĩnh vực chính: khai thác, nuôi 
trồng và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản (do Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản, Viện nghiên 
cứu Hải sản, Trung tâm Tin học thực hiện). 

4.   Xây dựng và thực hiện thử nghiệm kế hoạch PTBV nghề cá ở Cát Bà, Hải Phòng (do Viện 
Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản, UBND huyện Cát Hải, xã Phù Long và làng cá nổi Cửa 
Vạn thực hiện). 

5.   Triển khai chương trình truyền thông về PTBV nghề cá (do Viện Kinh tế và Quy hoạch 
thuỷ sản, VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thực 
hiện) 

6. Nghiên cứu xây dựng dự thảo “Định hướng chiến lược PTBV ngành thuỷ sản” (Chương 
trình Nghị sự 21 của ngành thuỷ sản). 

 

Đối với Việt Nam, PTBV nói chung và PTBV nghề cá nói riêng còn mới mẻ cả về phương 
diện lý luận và thực tiễn, cho nên ngoài các các kết quả khởi đầu thực hiện các nhiệm vụ nói 
trên, vừa qua ngành thuỷ sản cũng nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và 
khu vực về PTBV nghề cá, về quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng/đồng quản lý, về quản lý 
các khu bảo tồn biển, về xoá đói giảm nghèo, quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh... 
Các kết quả và nỗ lực nói trên, cũng như các bài học kinh nghiệm của các ngành, các tổ chức 
quốc tế và khu vực liên quan rất cần được trao đổi, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi và chia sẻ.  



Nguyễn Việt Thắng, Phát biểu khai mạc 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"              
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Hôm nay, Bộ Thuỷ  sản phối hợp với  IUCN Việt Nam và UBND  thành phố Hải Phòng  tổ 
chức Hội thảo quốc gia về “PTBV nghề cá ở Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận” chính là 
nhằm tạo một diễn đàn mở để tất cả chúng ta – các nhà khoa học, nhà quản lý và hoạch định 
chính sách trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế – cùng nhau trao đổi kết quả nghiên 
cứu, đánh giá, phân tích và đề xuất định hướng chiến lược PTBV ngành thủy sản Việt Nam. 
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của hội thảo, Nhóm công tác sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các sản phẩm 
sơ  thảo  theo 6 nhiệm vụ  trên  để  làm  căn  cứ ban  đầu  cho việc xây dựng và  triển khai Kế 
hoạch hành động PTBV ngành thủy sản trong thời gian tới. 

 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Trong 20 năm đổi mới nền kinh tế định hướng thị trường vừa qua, ngành thuỷ sản đã vượt 
qua mọi khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu hết sức quan trọng: chuyển thuỷ 
sản từ một nghề cá nhỏ, còn lạc hậu trở thành một ngành kinh tế sản xuất hàng hoá lớn, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế nhanh và khá ổn định, đi đầu trong hội nhập và có đóng góp ngoạn 
mục về GDP xuất khẩu  (tăng 30  lần so với 1985), chuyển dịch cơ cấu kinh  tế  trong ngành 
thuỷ sản rất mạnh, góp phần xoá đói giảm nghèo... 
 
Tuy nhiên,  trong quá  trình phát  triển, ngành  thuỷ sản cũng phải đối mặt với những  thách 
thức, rủi ro do sự suy kiệt nguồn lợi thuỷ sản ở một số khu vực, mất đa dạng sinh học trong 
các thủy vực, ô nhiễm và suy thoái môi trường nuôi, giảm nguồn giống tự nhiên, cộng đồng 
còn nghèo và nhận  thức còn hạn chế về PTBV...  tức  là  ảnh hưởng đến  tính bền vững của 
ngành thuỷ sản. Nhận thức rõ điều đó, ngành đã xác định điều kiện và mục tiêu để PTBV  
ngành thuỷ sản Việt Nam vẫn phải  là: tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, thay đổi mô 
hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm 
tài nguyên thiên nhiên, an sinh xã hội và an toàn sinh thái. 
 
Để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thời gian tới ngành thuỷ sản chủ trương: lấy mở rộng 
cơ chế thị trường làm mục tiêu thúc đẩy sản xuất, lấy khoa học công nghệ làm động lực và 
lấy tổ chức lại sản xuất trong toàn ngành làm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời với tích cực đổi 
mới cơ chế chính sách khoa học công nghệ, cần ưu  tiên đầu  tư cho công nghệ sinh học để 
giải quyết  các vấn  đề  công nghệ  sau  thu hoạch và dịch bệnh  thuỷ  sản, giải quyết vấn  đề 
giống sạch bệnh và sản phẩm thuỷ sản sạch có giá trị gia tăng cao... 
 
Thời gian qua, tuy tăng trưởng kinh tế thuỷ sản nhanh và khá ổn định, nhưng công bằng mà 
nói, kết quả tăng trưởng đó chưa tác động là bao đến chính đời sống của gần 20 triệu dân ở 
115 xã ven biển và đảo có sinh kế phụ thuộc nhiều vào nguồn lợi thuỷ sản, tức là yếu tố con 
người chưa được coi là trọng tâm của sự PTBV. Cho nên, cần phải quan tâm nghiên cứu để 
hoàn thiện đồng bộ các chính sách đối với ngư dân, chú trọng phát triển nghề cá cộng đồng 
với cơ chế đồng quản lý, lồng ghép các vấn đề xã hội và môi trường... 
 
Sau hội thảo này, Ban Chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản sẽ kiện toàn tổ chức, thông qua quy chế 
hoạt động, xây dựng và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2006 để xây dựng Chương trình 
Nghị sự 21 của ngành thủy sản. Tiến hành điều tra cơ bản để xác định các mặt mạnh, lợi thế 
và mặt yếu của thực trạng kinh tế, xã hội và môi trường trong ngành. Tiến hành lồng ghép 
các mục tiêu/ chỉ số PTBV vào từng lĩnh vực sản xuất/ kinh doanh của ngành. 
 



Nguyễn Việt Thắng, Phát biểu khai mạc 

               Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
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Kính thưa quý vị đại biểu,  

Các thành tựu đạt được vừa qua là nhờ vào sự huy động tối đa nội lực, cùng với sự hợp tác, 
hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức quốc tế, các cơ quan trong và ngoài ngành thuỷ sản. Nhân 
dịp này, cho phép tôi thay mặt Bộ Thuỷ sản ghi nhận và chân thành cảm ơn các tập thể trong 
và ngoài ngành, các tổ chức quốc tế về những đóng góp to lớn cho ngành trong thời gian qua 
và hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian tới vì một nghề cá bền vững cho 
Việt Nam và khu vực.  
 
Cũng cho phép tôi cảm ơn UBND thành phố Hải Phòng, IUCN Việt Nam và Ban tổ chức hội 
thảo vì sự cộng tác và hỗ trợ tổ chức hội thảo này. Cảm ơn các cơ quan thông tin, báo chí đã 
chuyển tải thông tin về PTBV nghề cá trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua 
và đưa tin về buổi hội thảo này. 

Xin cảm ơn tất cả quý vị. 

Tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo của chúng ta hôm nay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lê Minh Đức, Phát biểu 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"              
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PHÁT BIỂU CỦA CHÁNH VĂN PHÒNG 

LÊ MINH ĐỨC  

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA  

 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Trước hết cho phép tôi thay mặt Văn phòng Phát triển bền vững (PTBV) và Dự án Hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 quốc gia Việt Nam (VIE/01/021) nhiệt liệt chào 
mừng các quý vị đại biểu tham dự Hội thảo quốc gia PTBV ngành thủy sản Việt Nam 
 
Thưa các quý vị, 

PTBV  là xu  thế  tất yếu,  là quy  luật khách quan  trong  tiến  trình phát  triển của xã hội  loài 
người, vì vậy đã được toàn thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình Nghị sự 21 để 
thực hiện các mục tiêu PTBV trong thế kỷ 21 này. 
 

PTBV đã trở thành quan điểm chỉ đạo nhất quán của Đảng ta, được thể hiện trong các nghị 
quyết của Đảng và đã biến thành các hoạt động cụ thể trong quá trình xây dựng đất nước. 
Chính phủ đã ban hành Định hướng chiến  lược PTBV  ở Việt Nam  ‐ đó  là kế hoạch hành 
động khung để các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền 
vững của ngành và địa phương mình. Thực hiện Chương trình Nghị sự 21 quốc gia của Việt 
Nam, các bộ, ngành, địa phương đã và đang nỗ lực triển khai, đã thu được những kết quả 
bước đầu. Trong khuôn khổ hoạt động Dự án VIE/01/021, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc 
tế UNDP, SIDA, DANIDA … năm 2005 đã có 10 mô hình  thí điểm xây dựng và  thực hiện 
Chương  trình Nghị sự 21 cấp ngành và địa phương được  triển khai. Đến nay đã có 4  tỉnh 
(Sơn  La, Ninh  Bình, Quảng Nam, Bến  Tre)  phê  duyệt Chương  trình Nghị  sự  21  của  địa 
phương và có nhiều bộ, ngành, địa phương khác đang tổ chức hội thảo lần cuối lấy ý kiến 
tham vấn cộng đồng để phê duyệt Chương trình Nghị sự 21. 
 

Hôm nay Bộ Thuỷ sản tổ chức Hội thảo quốc gia “PTBV ngành thủy sản Việt Nam: Các vấn 
đề và cách tiếp cận” là một trong những hoạt động rất quan trọng có ý nghĩa thiết thực trong 
tiến trình xây dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của ngành thuỷ sản. Tôi hy vọng 
tại hội thảo này chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến về việc thiết lập thể 
chế tổ chức PTBV của ngành và những nội dung cụ thể về chỉ số PTBV trong nghề cá, chia sẻ 
các kinh nghiệm quản lý, khai thác nghề cá theo hướng PTBV... 
 

Hội thảo này cũng là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong khuôn khổ các hoạt 
động ưu tiên của Chương trình Nghị sự 21 quốc gia. Thay mặt Hội đồng PTBV quốc gia, tôi 
cảm ơn Bộ Thuỷ sản, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, tổ chức IUCN và các quý vị 
đại biểu đã có những hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy tiến trình thực hiện Chương trình 
Nghị sự 21 quốc gia đến đích thành công. 
 

Một  lần nữa xin cảm ơn các quý vị đại biểu, kính chúc các quý vị sức khoẻ dồi dào, hạnh 
phúc và thành đạt trong cuộc sống. 
 
Chúc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.   

 



Nguyễn Văn Thành, Phát biểu 
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PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC                               
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

NGUYỄN VĂN THÀNH 

           
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Kỷ niệm ngày 1/4/1959, Chủ  tịch Hồ Chí Minh về  thăm huyện  đảo Cát Hải, ngày nay  đã 
được Thủ tưởng Chính phủ lấy là Ngày truyền thống nghề cá, vừa qua thành phố tổ chức kỷ 
niệm 47 năm Ngày truyền thống ngành thuỷ sản Việt Nam với quyết tâm Hải Phòng xứng 
đáng là trung tâm nghề cá ở phía bắc Việt Nam. Hôm nay thị xã Đồ Sơn, nằm trong khu vực 
trọng điểm du lịch quốc gia Đồ Sơn ‐ Cát Bà ‐ Hạ Long, một trong hai trung tâm nghề cá của 
thành phố Hải Phòng rất vinh dự được lựa chọn tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề “ Phát 
triển bền vững  (PTBV) ngành  thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách  tiếp cận”;  thay mặt 
lãnh đạo  thành phố Hải Phòng  tôi nhiệt  liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các nhà khoa 
học, các nhà quản lý trong nước và nước ngoài đến dự hội thảo. 
 
Xin kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu, chúc hội thảo thành công. 

 
Thưa các vị đại biểu! 

Hải Phòng là thành phố biển với diện tích đất liền tự nhiên là 1.520km2, dân số khoảng 1,8 
triệu người; trong 14 đơn vị hành chính có 6 quận, huyện với 22 xã ven biển. Biển, đảo là yếu 
tố tự nhiên đặc sắc nhất của Hải Phòng. Bờ biển có chiều dài 125 km. Diện tích mặt nước tự 
nhiên khoảng 3.500km2. Thành phố có hai huyện đảo là huyện đảo Cát Hải với 366 hòn đảo 
lớn nhỏ, quần đảo Cát Bà có rừng nguyên sinh quốc gia với hệ động, thực vật phong phú và 
quý hiếm, nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, nhiều di tích khảo cổ mang đậm nét nền văn hoá Hạ 
Long cổ xưa, được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời là 1 trong 12 khu 
bảo  tồn biển của Việt Nam; huyện đảo Bạch Long Vỹ cách bờ biển Hải Phòng 130 dặm về 
phía đông với diện tích 2,5km2. 
 
Vùng biển Hải Phòng nằm ở vị trí trung tâm vịnh Bắc Bộ tiếp giáp 3 ngư trường  lớn Bạch 
Long Vỹ, Long Châu, Ba Lạt, Cát Bà, cơ sở hậu cần nghề cá khá phát triển. Hải Phòng là nơi 
có diện tích nuôi trồng thuỷ sản khá lớn hơn 40.000 ha trên 3 loại thuỷ vực: nước ngọt, nước 
lợ và nước mặn; đối tượng nuôi phong phú, có giá trị kinh tế cao như tôm cua biển, cá biển, 
cá nước ngọt, nhuyễn thể, rong biển; đặc biệt là nuôi cá lồng bè và các loại hải sản quý hiếm 
như tu hài, bào ngư... 
 
Ngành thuỷ sản phát triển với sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế với nhiều loại 
hình, quy mô bước đầu có tính chất công nghiệp, nuôi cá lồng bè tại khu vực quần đảo Cát 
Bà, Bạch Long Vỹ. Đẩy mạnh đánh bắt xa bờ, nâng cao tổng sản lượng khai thác, ngành thuỷ 
sản đã chiếm tỷ trọng trong tổng GDP thành phố, giải quyết nhiều việc làm, góp phần quan 
trọng thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, nhiều vùng vươn lên làm giàu từ kinh tế 
thuỷ sản. 
 
Tuy nhiên, khó khăn  thách  thức  đối với  sự PTBV ngành  thuỷ  sản  thành phố đang  đặt  ra 
nhiều vấn đề cần giải quyết: 
 



Nguyễn Văn Thành, Phát biểu 
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Nạn chặt phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thuỷ sản; khai hoang lấn biển thiếu quy hoạch; ô 
nhiễm làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng bờ. 
 
Trở ngại với việc bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển là 
vùng bờ biển chịu tác động xấu của thiên nhiên như bão lụt, xói lở. Trung bình mỗi năm Hải 
Phòng chịu ảnh hưởng của 3 – 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 1 đến 2 cơn bão 
và áp thấp nhiệt đới đổ bộ trực tiếp. Từ năm 1955 đến nay Hải Phòng đã từng bị thiệt hại 
nặng nề về người và tài sản do bão gây ra, điển hình như cơn bão Kate ngày 26/9/1955, sức 
gió cấp 12, gặp triều cường gây vỡ 158 đoạn đê biển, 699 người chết, 1.200 người bị thương, 
12.000 nhà cửa bị đổ, tốc mái, 12.926 ha đất canh tác bị ngập mặn, 137 tàu bị đắm, 59.300m3 
đê, kè bị sạt trôi; cơn bão Wendy ngày 14/8/1968 có sức gió cấp 12 làm 155 người chết, 400 
người bị thương, 300 nhà cửa bị đổ, 18.000 ha lúa bị ngập úng, 160.000m3 đê, kè bị sạt trôi; 
cơn bão Vera ngày 18/7/1983 có sức gió cấp 12 làm 62 người chết, 998 người bị thương, 35.000 
ha lúa bị ngập úng, 80 tàu thuyền bị đắm, 167.000m3 đê kè bị sạt trôi. Đặc biệt, năm 2005 vừa 
qua, Hải Phòng chịu ảnh hưởng liên tiếp 3 cơn bão số 2, số 6 và số 7. Các cơn bão này có tốc 
độ gió khá mạnh (từ cấp 9 đến cấp 11, giật trên cấp 11), trùng hợp thời điểm triều cường gây 
ra sóng lớn (cao 3 – 4m), nước dâng cao (trên 1m so với đỉnh triểu) và duy trì trong thời gian 
dài, gây hư hại nghiêm trọng các công trình đê điều và dân sinh kinh tế, hàng ngàn ha đầm 
nuôi trồng thuỷ sản bị ngập nước, gây tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 300 tỷ đồng. 
 
Sức ép dân số và tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá nhanh ở các vùng ven biển, di dân tự do 
làm  tăng nhu cầu sử dụng  tài nguyên  thiên nhiên,  thói quen sử dụng  tài nguyên  lãng phí 
gây hậu quả suy thoái tài nguyên biển và vùng bờ, các khu công nghiệp và đô thị ven biển 
đã đổ một lượng nước không qua xử lý và một phần chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường 
nước. Vòng  luẩn quẩn xuất hiện sâu sắc hơn: Nhu cầu sinh kế – Khai thác quá mức – Cạn 
kiệt nguồn lợi – Nghèo khó. 
 
Diện tích rừng ngập mặn bị chặt phá để nuôi tôm (hơn 800 ha rừng ngập mặn tại phường 
Tràng Cát bị chặt phá trong vòng 3 năm là ví dụ điển hình), hậu quả là hệ sinh thái và nơi 
sinh cư ở biển và ven biển bị phá huỷ nghiêm trọng, môi trường bị suy thoái, nguồn lợi thuỷ 
sản ven bờ bị cạn kiệt, đa dạng sinh học bị đe doạ. Đứng trước tình hình trên, năm 2005, Uỷ 
ban Nhân dân thành phố quyết định đầu tư để khôi phục trở lại. 
 
PTBV là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu với yêu cầu “ phát triển kinh tế xã hội gắn chặt 
với bảo vệ và  cải  thiện môi  trường; bảo  đảm hài hoà giữa môi  trường nhân  tạo với môi 
trường  thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”. Thành uỷ đã  ra Nghị quyết số 22/NQ‐TW 
ngày 24/3/2005 về  công  tác bảo vệ môi  trường  thành phố đến năm 2010,  định hướng  đến 
2020. Đồng  thời xây dựng chương  trình hành động  thực hiện Quyết  định  số 153 của Thủ 
tướng Chính phủ về Định hướng  chiến  lược PTBV  ở Việt Nam  (thực hiện Chương  trình 
Nghị sự 21). 
 
Chương trình hành động đã được xây dựng trên cơ sở vận dụng 7 tiêu chuẩn đưa ra tại Hội 
nghị Thượng đỉnh về phát triển bền vững tại Johannesburg ( Nam Phi) năm 2002, gồm: có sự 
tham gia của nhiều thành phần xã hội; tầm nhìn do tất cả các tầng lớp nhân dân đồng thuận 
đưa ra; lồng ghép các yếu tố kinh tế, xã hội và hệ sinh thái vào mục tiêu PTBV; có sự hợp tác 
giữa chính quyền và các tổ chức địa phương; có các tiêu chí đưa ra là công cụ đánh giá, giám 
sát mục tiêu PTBV; có hệ thống quan trắc giám sát và báo cáo. 
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Mục tiêu: Cải thiện chất lượng môi trường, nhất là ở các khu vực trọng điểm ô nhiễm; hạn 
chế mức độ gia tăng tình trạng suy thoái và ô nhiễm đất canh tác; giải quyết cơ bản ô nhiễm 
môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư nội thành và nông thôn, thị xã, thị trấn, 
các khu xử lý rác, vùng nuôi trồng thuỷ sản và các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá ven biển. 
Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động của thiên tai, khắc phục nhanh và có 
hiệu quả các sự cố môi trường. Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững nguồn tài 
nguyên  thiên nhiên, bảo đảm cân bằng sinh  thái ở mức cao, bảo  tồn và giữ vững đa dạng 
sinh học tại các khu vực Cát Bà, vùng ven biển. 
 
Chúng tôi tin tưởng rằng hội thảo tạo cơ hội cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà 
hoạch định chính sách chia sẻ kinh nghiệm nhằm khắc phục những sai lầm mà các quốc gia 
khác  trên  thế giới và chúng  ta đã gặp phải,  thông qua hội  thảo  thống nhất kế hoạch hành 
động, khuyến nghị những vấn đề để ngành thuỷ sản PTBV. 

Chúc hội thảo thu được nhiều kết quả và thành công. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguyễn Văn Thành, Phát biểu 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"              
 
22 

 



PH N I
PHÁT TRI N B N V NG NGÀNH TH Y S N





Nguyễn Chu Hồi, Triển khai chương trình phát triển bền vững quốc gia trong ngành thuỷ sản 

               Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

 

23

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN                                      
BỀN VỮNG QUỐC GIA TRONG NGÀNH THUỶ SẢN 

 
Nguyễn Chu Hồi 

 
Tóm tắt 

Nhận thức rõ vai trò của phát triển bền vững (PTBV) đối với sự ổn định và tăng trưởng kinh 
tế đất nước, Thủ  tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 153/2004/QĐ‐TTg ngày 17  tháng 8 
năm 2004 ban hành “Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam (gọi tắt là Chương trình Nghị 
sự 21 của Việt Nam). Tiếp sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu  tư‐cơ quan  thường  trực Hội đồng 
PTBV quốc gia, đã chọn 4 ngành và 6  tỉnh để  triển khai  thí điểm  thực hiện Chương  trình 
Nghị sự 21 quốc gia trong đó có ngành thủy sản.  
 

Bài viết này giới thiệu tình hình thực hiện PTBV trong ngành thủy sản, các thuận lợi và khó 
khăn  trong quá  trình  triển khai,  các  định hướng và nhiệm vụ  tiếp  theo,  các giải pháp và 
khuyến nghị. Các việc đã làm được bước đầu là: 
 

Thành lập Ban Chỉ đạo PTBV ngành thủy sản do 1 lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban. 
Bước đầu đánh giá thực trạng PTBV ngành thuỷ sản trên ba lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác 
và bảo vệ nguồn lợi và đề xuất bộ chỉ số PTBV ngành thủy sản cho 3 lĩnh vực trên. 
Xây dựng và triển khai điểm trình diễn Kế hoạch PTBV nghề cá ở Cát Bà, Hải Phòng. 
 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tryền thông về PTBV nghề cá trên các phương tiện thông tin 
đại chúng. 
 

Đề xuất “Định hướng chiến lược PTBV ngành thuỷ sản”. 
Bước đầu cân nhắc các vấn đề  liên quan đến PTBV vào kế hoạch/dự án đầu  tư phát  triển 
thủy sản năm 2006. 
 

Triển khai các đề  tài nghiên cứu khoa học về PTBV, đồng quản  lý, quản  lý  tổng hợp, xây 
dựng mô hình tính chỉ số ngư trại bền vững (ASI)… 
 

Hợp tác quốc tế và khu vực để triển khai thực hiện các cam kết quốc tế (FAO) về nghề cá có 
trách nhiệm, nghề cá bền vững… 
 
1. Giới thiệu chung 

Phát triển bền vững (PTBV) là trách nhiệm của mỗi quốc gia và của cả cộng đồng quốc tế. Ở 
nước ta, nhận thức rõ tầm quan trọng của PTBV, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 
153/2004/QĐ‐TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 ban hành “Định hướng chiến lược PTBV ở Việt 
Nam (gọi tắt là Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam). Mục tiêu chung là: PTBV đất nước 
trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo 
vệ môi trường. Đây là một chiến lược khung làm cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời thể hiện cam kết của Việt 
Nam với cộng đồng quốc tế. Để thực hiện, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về 
PTBV do 1 Phó Thủ tướng làm Trưởng ban và một Văn phòng PTBV quốc gia (gọi tắt là Văn 
phòng 21 quốc gia) có vai trò thường trực.  
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Tiếp sau đó, ngày 9 tháng 3 năm 2005 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã ban hành Thông 
tư số 01/2005/TT‐BKH hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số153 nói trên. Trong đó 
nhấn mạnh: PTBV nhằm đạt được sự đầy đủ về mặt vật chất, sự giàu có về tinh thần và văn 
hoá, sự bình đẳng của các công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hài hòa giữa con người 
và thiên nhiên. Đảm bảo sự phát triển hài hòa về cả 3 mặt: kinh tế‐xã hội và môi trường. Một 
số nguyên tắc chỉ đạo: Con người là trung tâm, làm đích của PTBV; Phát triển khoa học, công 
nghệ làm nền tảng và động lực cho phát triển nhanh và bền vững; Tăng cường hợp tác kinh 
tế quốc tế để thực hiện các mục tiêu PTBV; Là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, 
các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp; Huy động tối đa sự tham gia của mọi người 
liên quan  trong việc  lựa  chọn  các quyết  định về phát  triển kinh  tế, xã hội và bảo vệ môi 
trường ở ngành và địa phương... 
 
Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Bộ KH&ĐT đã có Công văn số 3953/BKH‐KHGDTN&MT hướng 
dẫn xây dựng kế hoạch PTBV năm 2006. Nội dung hướng vào việc điều tra, đánh giá, khảo 
sát tình hình kinh tế‐xã hội và môi trường để có căn cứ xây dựng Chương trình Nghị sự 21 
của ngành; Xác định mục  tiêu và nhiệm vụ chính, các dự án/mô hình PTBV; Xác định các 
tiêu chí/ chỉ  tiêu kế hoạch cụ  thể về PTBV; Kế hoạch huy động vốn, quản  lý và  thực hiện 
chương trình/dự án PTBV ngành. 
 
Tháng 6 năm 2005, Văn phòng 21 quốc gia thông qua Dự án “Hỗ trợ xây dựng và thực hiện 
Chương trình Nghị sự 21” (VIE/01/021) đã trợ giúp cho Bộ Thuỷ sản triển khai thử nghiệm 
nhiệm  vụ  “Xây  dựng  và  thực  hiện Chương  trình  PTBV  của  ngành  thuỷ  sản”  (gọi  tắt  là 
Chương trình Nghị sự 21 ngành). Đây là dịp để ngành thuỷ sản nhìn lại quá trình phát triển 
của mình qua “lăng kính” PTBV, trên cơ sở đó xây dựng “Định hướng chiến lược PTBV của 
ngành thuỷ sản”.  
 
Để thực hiện các văn bản nói trên trong ngành thuỷ sản, một số nhiệm vụ sau đây đã được 
triển khai:  
 
‐  Xem xét khuôn khổ thể chế để chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản. 
‐  Đánh giá thực trạng PTBV ngành thuỷ sản trên ba lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác và bảo 

vệ nguồn lợi thuỷ sản. 
‐  Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số PTBV ngành thủy sản cho 3 lĩnh vực trên. 
‐  Xây dựng và triển khai trình diễn Kế hoạch PTBV nghề cá ở Cát Bà, Hải Phòng. 
‐  Truyền thông về PTBV nghề cá. 
‐  Đề xuất “Định hướng chiến lược PTBV ngành thuỷ sản”. 
 
2. Tình hình thực hiện 

Sau gần 1 năm thực hiện, Bộ Thuỷ sản đã:  

‐  Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình PTBV ngành thuỷ sản (gọi tắt là Ban Chỉ đạo PTBV 
ngành) gồm 17 thành viên do Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng (Ủy viên Hội đồng PTBV 
quốc gia) làm Trưởng ban theo Quyết định số 376/QĐ‐BTS ngày 27 tháng 4 năm 2006 của 
Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản. Có thể nói đây  là Ban Chỉ đạo PTBV cấp ngành đầu tiên được 
thành lập ở nước ta. Chức năng của Ban Chỉ đạo là tư vấn cho Bộ trưởng về các vấn đề 
liên quan đến PTBV ngành thủy sản và điều phối thực hiện.  
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‐  Thực hiện điều  tra cơ bản, đánh giá sơ bộ hiện  trạng PTBV ngành  trên 3  lĩnh vực chủ 
yếu: nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

‐  Xây dựng  các  chương  trình  truyền  thông  về PTBV ngành  thông  qua  in  các poster  về 
PTBV, các phóng sự  trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo 
viết trong và ngoài ngành. 

‐  Tiến hành nghiên  cứu  đề xuất bộ  chỉ  số PTBV ngành  thuỷ  sản  trên ba  lĩnh vực: nuôi 
trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

‐  Xây dựng mô hình PTBV nghề cá  tại Cát Bà  ‐ Hải Phòng (củng cố mô hình quản  lý tài 
nguyên thuỷ sản ven biển dựa vào cộng đồng ở xã Phù Long, và triển khai mới mô hình 
ở làng cá nổi vịnh Lan Hạ) để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PTBV cho cán bộ và 
người dân tại địa phương. 

‐  Hoàn thiện dự thảo Định hướng chiến lược PTBV ngành thuỷ sản. Về nội dung có lồng 
ghép các mục tiêu PTBV vào các mục tiêu kế hoạch phát triển ngành. 

‐  Tổ chức Hội thảo toàn quốc về PTBV ngành thuỷ sản để thông báo các kết quả, chia sẻ 
kinh nghiệm và  lấy ý kiến  đóng góp  của  các  tổ  chức  trong và ngoài ngành,  trong và 
ngoài nước cho các dự thảo và đề xuất nói trên.  

 
Ngoài ra, Bộ Thuỷ sản đã chỉ đạo việc cân nhắc, xem xét một số yếu tố PTBV khi xây dựng 
kế  hoạch  6  tháng  cuối  năm  2006  và  sẽ  rút  kinh  nghiệm  cho  những  năm  tiếp  theo. Khẩn 
trương  triển khai các hoạt động  liên quan đến PTBV ngành  thủy sản, bao gồm:  triển khai 
Quyết định số 131/ 2004/ QĐ‐TTg về Chương trình  bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản 
(tái tạo nguồn lợi, chuyển đổi các nghề khai thác xâm hại nguồn lợi, thiết lập và quản lý các 
khu bảo tồn biển và nội địa, đồng quản lý nghề cá nhỏ…). Hoàn chỉnh quy hoạch và quy chế 
thành lập và quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối 
năm 2006. 
 
Chiến  lược bảo vệ môi  trường  đến năm 2020 và Kế hoạch hành  động bảo vệ môi  trường 
ngành thủy sản đến năm 2010 cũng đã được soạn thảo. Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử 
nghề cá có trách nhiệm, nghề cá bền vững của FAO mà Việt Nam tham gia ký kết. Mô hình 
quản lý nguồn lợi và sản xuất thủy sản dựa vào cộng đồng/ đồng quản lý đã được triển khai 
và  thành  công bước  đầu  ở một  số địa phương  (Bến Tre, Hải Phòng, Quảng Ninh, Khánh 
Hoà, Kiên Giang, Đắc Lắc, Yên Bái, Ninh Thuận, Bình Định…), hiện đang xem xét về tính ổn 
định của mô hình trước khi phổ biến nhân rộng. 
 
Quan điểm về tính bền vững của phát triển thuỷ sản đã được thể hiện ở một trong 2 quan 
điểm chính trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến 2010 và tầm nhìn đến 
năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1 năm 2006 và đang được toàn 
ngành và các địa phương quán triệt, thực hiện.  
 
Với sự giúp đỡ của các tổ chức nghề cá quốc tế và khu vực, một số dự án liên quan đến thực 
hành nghề cá có  trách nhiệm và nghề cá bền vững đã được  triển khai, đặc biệt  là  lĩnh vực 
khai thác thuỷ sản. Cũng đã soạn thảo một bộ chỉ số khai thác bền vững…, đã soạn thảo và 
đang chỉnh biên một số “Hướng dẫn kỹ thuật về quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản bền vững 
vùng nước lợ, nước ngọt” và tăng cường năng lực cho việc quan trắc ‐ cảnh báo môi trường 
và dịch bệnh  thuỷ sản. Tuy nhiên, các dự  thảo  trên chưa được pháp  lý hoá để đưa vào sử 
dụng rộng rãi. 
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Các hoạt động kiểm tra vệ sinh, an toàn và chất lượng sản phẩm thuỷ sản được tăng cường 
và ngày càng đi vào nền nếp “từ  ao nuôi đến bàn ăn”, chuẩn bị áp dụng các quy phạm thực 
hành nuôi tốt theo hướng dẫn của FAO vào hoàn cảnh của Việt Nam… 
 

Gần đây, Bộ Thuỷ sản cũng chỉ đạo  thực hiện các đề  tài  liên quan đến PTBV ngành, như: 
Đánh giá môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản ven biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp 
quản lý; Hoàn thiện quy hoạch hệ thống quan trắc‐cảnh báo môi trường và dịch bệnh trong 
thuỷ sản đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển 
nuôi  trồng  thuỷ sản đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và  tầm nhìn đến năm 2020; 
Xây dựng mô hình toán đánh giá bán định lượng chỉ số ngư trại bền vững (ASI) và áp dụng 
thử đối với ngư trại ven biển châu thổ (Nghĩa Hưng, Nam Định), ngư trại trên vùng cát ven 
biển (Ninh Hải, Ninh Thuận); Triển khai một số mô hình tổ hợp tác khai thác thủy sản ở Hải 
Phòng, Khánh Hoà, Bình Định;  Dự án đầu tư PTBV thuỷ sản ở Đầm Nại, Ninh Thuận (triển 
khai từ năm 2005); Đánh giá tác động môi trường trong nuôi tôm trên vùng cát ven biển, lấy 
ví dụ ở Ninh Thuận… 
 

Ngoài ra, Bộ Thuỷ sản còn cử cán bộ đầu mối nắm bắt yêu cầu của Văn phòng 21 quốc gia 
trong các hoạt động triển khai Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam, tham dự các cuộc họp 
hàng năm, hội thảo quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm với các ngành… 
 
3. Các thuận lợi và khó khăn khi triển khai PTBV 

•  Thuận lợi 

‐  Lãnh đạo Bộ Thuỷ sản ủng hộ và kiên quyết chỉ đạo, chú  trọng mô hình  tổ chức  thực 
hiện và thiết chế tổ chức để chỉ đạo PTBV trong ngành. 

‐  Bước đầu huy động  lực  lượng đại diện cho  tất cả các  lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ 
trong Bộ tham gia Ban Chỉ đạo PTBV ngành. 

‐  FAO và các tổ chức nghề cá quốc tế và khu vực đã chuẩn bị khá tốt cả về lý luận/kỹ thuật 
và thực tiễn/ bài học kinh nghiệm để hướng dẫn các quốc gia thành viên thực hành nghề 
cá có trách nhiệm và nghề cá bền vững, trong đó có Việt Nam. 

‐  Các cơ quan nghiên cứu trong ngành có khả năng tiếp thu các kỹ thuật mới liên quan tới 
PTBV nghề cá, và đảm nhận được nhiệm vụ  tư vấn kỹ  thuật  trong  lĩnh vực  triển khai 
PTBV. 

‐  Bước đầu thu hút được sự chú ý và đóng góp của các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong 
và ngoài nước về PTBV ngành thuỷ sản (do Dự án và Văn phòng PTBV quốc gia hỗ trợ, 
các đối tác của Bộ). 

‐  Các viện, trường đại học, các bộ ngành, địa phương…sẵn sàng tham gia và tham gia tích 
cực để triển khai PTBV trong ngành thuỷ sản.   

‐  Lãnh đạo các địa phương có nghề cá rất quan tâm đến triển khai PTBV và sẵn sàng tham 
gia vào mạng lưới này. 

‐  Về công tác truyền thông: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo chí 
trong và ngoài ngành đã thực sự tích cực đưa  tin, tác động rất tốt đến quảng đại quần 
chúng lao động nghề cá về PTBV. 

 

• Khó khăn 

‐  Chưa có đại diện của các doanh nghiệp, tổ chức quần chúng‐xã hội và tổ chức ngoài nhà 
nước, cộng đồng tham gia trong Ban Chỉ đạo. 
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‐  Nhận thức về PTBV trong ngành còn chưa cao, đặc biệt trong việc triển khai PTBV vào 
hoạt động sản xuất của ngành còn gặp nhiều khó khăn. 

‐  Tình  trạng  tự phát  trong sản xuất  thuỷ sản vẫn còn khá phổ biến, dịch bệnh  thuỷ sản 
phát sinh và phát  tán nhanh, nguồn  lợi bị khai  thác huỷ diệt nhưng chưa có giải pháp 
khắc phục triệt để.  

‐  Thói quen khai thác nguồn lợi thuỷ sản và sử dụng lợi ích đa dạng sinh học còn lạc hậu, 
ít thân thiện với môi trường. Các nơi sinh cư quan trọng ở vùng biển và ven bờ (như các 
rạn san hô, các thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và các thuỷ vực ven biển) bị thu hẹp và phá 
huỷ nhanh.  

‐  Các cộng đồng ven biển nhìn chung còn nghèo,  thiếu vốn đầu  tư và cơ sở hạ  tầng sản 
xuất thuỷ sản yếu kém.  

‐  Đầu tư cho PTBV còn rất hạn chế, chưa đồng bộ, vẫn ưu tiên nhiều đến mục tiêu kinh tế 
hơn mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn lợi thủy sản; chú ý nhiều hơn đến lợi ích 
trước mắt, đôi khi chưa cân nhắc đến lợi ích lâu dài. 

‐  Hình thức quản lý liên ngành và tổng hợp chậm được hình thành và triển khai. Khả năng 
thực hịên lồng ghép các yếu tố PTBV vào quy hoạch, kế hoạch hàng năm, 5 năm và dự án 
đầu tư phát triển thuỷ sản còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ sở pháp lý và kỹ thuật. 

‐  Cách tiếp cận quản lý thuỷ sản dựa vào hệ sinh thái và đồng quản lý chưa được áp dụng 
hiệu quả. 

‐  Hệ  thống chính  sách,  thiết chế  tổ chức, cũng như năng  lực cán bộ  làm công  tác PTBV 
trong ngành còn thiếu, yếu và chưa đồng bộ. 

 
4. Các định hướng và nhiệm vụ tiếp theo 

• Định hướng 

PTBV ngành phải hướng vào việc bảo đảm tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội, xóa đói 
giảm nghèo cho cộng đồng địa phương, bảo vệ và khôi phục nguồn lợi, bảo vệ môi trường 
sinh thái. Hay nói cách khác chính là giải quyết đồng bộ ba mảng vấn đề trong mối quan hệ 
tương tác lẫn nhau: Ngư dân‐ngư nghiệp và ngư trường. 
 
Các chỉ số chung đánh giá ba mảng vấn đề này có thể là: 
 
‐ Về xã hội (trọng tâm là ngư dân): Mức độ xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, khoảng cách 
thu nhập, năng suất và chất lượng lao động, kết quả quản lý nguồn lợi. 
‐ Về kinh tế (ngư nghiệp): GDP, giá trị xuất khẩu, vốn đầu tư và số dự án (trong nước, FDI, 
ODA, khoa học‐ công nghệ), số lượng, sản lượng, năng suất, diện tích (nuôi trồng thuỷ sản), 
doanh thu, chi phí lợi nhuận.  
‐ Về ngư trường (môi trường và nguồn lợi thủy sản): Cường lực khai thác, chất lượng và số 
lượng giống, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh do các hoạt động trong ngành thuỷ sản (khai 
thác, nuôi trồng) và ngoài ngành (du lịch, dầu khí…), tỷ lệ hiện có và diện tích phục hồi hệ 
sinh thái thuỷ vực.  
 

•  Nhiệm vụ 

‐  Tiếp tục kiện toàn tổ chức của Ban Chỉ đạo PTBV ngành (phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập tổ thư ký và xác định văn phòng làm việc), ban hành 
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Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hàng năm để chủ động hoạt 
động và tư vấn. 

‐  Hoàn thiện việc đánh giá thực trạng PTBV ngành thủy sản toàn diện và rộng khắp. 
‐  Hoàn  thiện bộ  chỉ  số PTBV ngành và các  lĩnh vực  sản xuất của ngành  làm cơ  sở  lồng 

ghép vào các quy hoạch, kế hoạch và dự án đầu tư phát triển ngành. 
‐  Hoàn thiện Định hướng chiến lược PTBV ngành để Bộ trưởng xem xét phê duyệt.  
‐  Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai đồng quản lý nghề cá nhỏ, tổ chức các lớp tập 

huấn PTBV nghề cá cho cơ quan, ban, ngành từ trung ương tới địa phương. 
‐  Xây dựng một số văn bản hướng dẫn PTBV (bao gồm các bộ chỉ số) ngành thuỷ sản theo 

các phân ngành. 
‐  Ban hành  các văn bản pháp quy hướng dẫn  lồng ghép PTBV vào  các kế hoạch năm/5 

năm của ngành và các dự án đầu tư phát triển thủy sản. 
‐  Xúc tiến hợp tác quốc tế để thực hiện nhiệm vụ PTBV ngành. 
‐  Xây dựng kế hoạch truyền thông về PTBV hàng năm. 
 
 5. Giải pháp triển khai  

‐  Việc đánh giá thực trạng PTBV nói chung và ngành thuỷ sản nói riêng phải dựa trên cơ 
sở các chỉ số PTBV cho từng lĩnh vực sản xuất/từng cấp trong ngành thủy sản. 

‐  Xây dựng các hướng dẫn (pháp lý, kỹ thuật) để đưa các cân nhắc/ vấn đề PTBV vào các 
lĩnh vực sản xuất, vào các dự án đầu tư phát triển thuỷ sản. 

‐  Xem xét và báo cáo định kỳ tiến trình thực hiện PTBV theo năm kế hoạch cho Ban Chỉ 
đạo PTBV ngành để có các kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về các vấn để cần giải 
quyết/ chỉ đạo cụ thể.  

‐  Tiếp tục thay đổi nhận thức về vấn đề PTBV ngành thuỷ sản của các cấp lãnh đạo, các cơ 
quan quản lý thuỷ sản và liên quan đến thuỷ sản để tiếp tục tạo ra sự ủng hộ mạnh mẽ 
và sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan tham mưu cho Bộ. 

‐  Cụ thể hoá cách tiếp cận PTBV cho cấp ngành và các công cụ PTBV (pháp lý, kỹ thuật…) 
để tạo thuận lợi cho việc lồng ghép vào kế hoạch đầu tư phát triển ngành.   

‐  PTBV mang tính liên ngành, liên lĩnh vực nên cần xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện 
với các bộ ngành khác trong quá trình thực hiện PTBV ngành.    

‐  Bảo  đảm  tài  chính  tối  thiểu  để duy  trì  hoạt  động  định  kỳ  liên  quan  đến  PTBV,  tăng 
cường  lồng ghép nhiệm vụ PTBV trong các đề tài/dự án để giảm thiểu chi phí riêng rẽ 
cho PTBV. 

‐  Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo PTBV ngành để bảo đảm hoạt động hiệu 
quả trong điều kiện cán bộ trong Ban làm việc kiêm nhiệm. 

‐  Ổn định và nhân rộng mô hình tốt về PTBV đã thực hiện thành công sau khi các nhà tài 
trợ tài chính ngừng hoạt động với dự án.   

‐  Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức/ chuyên gia quốc tế và Văn phòng Nghị sự 21 
quốc gia. 

‐  Xây dựng và thực thi kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho PTBV ngành. 
‐  Xây dựng và thực hiện các dự án thí điểm theo vùng địa lý‐sinh thái, theo lĩnh vực sản 

xuất về PTBV  thuỷ sản, nhấn mạnh đến đồng quản  lý, quản  lý dựa vào quyền‐lợi của 
ngư dân, quản lý tổng hợp nghề cá và quản lý dựa vào hệ sinh thái. 
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6. Khuyến nghị  

‐  Thể chế hoá PTBV ở cấp quốc gia để  tạo khuôn khổ pháp  lý cho  triển khai hoạt động 
PTBV của ngành và địa phương được thuận lợi.  

‐  Chuyển dần hệ thống kế hoạch hoá kinh tế‐xã hội sang kế hoạch hoá PTBV quốc gia. 
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THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL AGENDA 21 IN FISHERIES SECTOR           
IN VIET NAM 

Abstract 

Understanding  the  important  role  of  sustainable  development  (SD)  for  staining  and 
growing national  economy,  the Prime Minister  enacted  the Decision No  153/2004/QD‐
TTg in 17, August 2004 about “Strategic directions of SD in Viet Nam” or Agenda 21 of 
Viet Nam. After that, Ministry of Planning and Investment (MPI) as a vice‐chair in‐charge 
of National Council of SD has selected 4 sectors and 6 provinces to undertake pilot sites 
relating to the implementation of Agenda 21, included the fisheries sector. 
 
The paper presents the status of implementing SD in fisheries sector, the challenges and 
opportunities  in process  of  implementation  of  SD, direction  and  objectives  in  the next 
future,  the  solutions  and  recommendations.  The  issues  have  been  initiatively 
implemented as following: 
‐  The Steering committee of fisheries sector SD was established by Minister of Fisheries 

under leadership of one vice‐minister. 
‐  The  status of  fisheries  sector  focusing on aquaculture, marine  fisheries and aquatic 

living resources protection have been conducted in 3 above mentioned areas. 
‐  The  pilotside  plan  of  fisheries  SD  in  Cat  Ba  islands,  Hai  Phong  city  has  been 

conducted.   
‐  The  communication  of  SD  programe  has  been  prepared  and  undertaken  through 

public media. 
‐  The draft of “Strategic directions of SD in Viet Nam” – Agenda 21 of Viet Nam  
‐  The SD issues of fisheries sector have initiatively been considered and integrated into 

2006 plans and next. 
‐  The  projects  on  the  SD,  co‐management,  ICM,  conmmunity‐based,  matematical 

modelling to calculate aquacultrure sustainability index. (ASI) ..have been undertaken 
‐  The  international/regional  cooperation  to  conduct  commitments  about  responsible 

and sustainable fisheries development…has been improved.                                                 
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KHUNG THỂ CHẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THUỶ SẢN 

Institutional Framework of Sustainable Fisheries Development in Viet Nam 
 
Nguyễn Hữu Khương  

 
Thực  hiện  cam  kết  quốc  tế  về phát  triển  bền  vững  (PTBV), Thủ  tướng Chính phủ  đã  có 
Quyết định số 153/2004/QĐ – TTg ngày 17/8/2004 ban hành Định hướng chiến lược PTBV ở 
Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam) bao gồm những nội dung sau: 
 
‐  Hoàn thiện vai trò lãnh đạo của Nhà nước trong việc tổ chức thực hiện PTBV. 
‐  Huy động toàn dân tham gia thực hiện PTBV. 
‐  Tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực trong lĩnh vực phát triển và bảo vệ môi trường. 
 
Ngày  9/3/2005, Bộ Kế hoạch và  Đầu  tư đã  có Thông  tư hướng dẫn  số  01/2005/TT  – BKH 
hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 153/2004/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Nội dung chính của thông tư này là yêu cầu lồng ghép PTBV vào kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 
trong cả ba lĩnh vực kinh tế – xã hội – môi trường. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
tại Quyết  định  số  1032/QĐ  – TTg ngày  27/9/2005, Chính phủ đã  cho phép  thành  lập Hội 
đồng PTBV quốc gia. Tại Quyết định số 413/QĐ – TTg   ngày 16/3/2006, Thủ  tướng Chính 
phủ cử  Phó thủ tướng Chính phủ (nay là Thủ tướng) Nguyễn Tấn Dũng làm Chủ tịch Hội 
đồng PTBV quốc gia (Văn phòng 21 quốc gia) đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư có chức năng 
chính là thường trực giúp việc cho Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản Nguyễn Việt Thắng là 
thành viên Hội đồng.  
 
Văn  phòng  21  quốc  gia  với  sự  hỗ  trợ  của  các  tổ  chức  quốc  tế  đã  triển  khai  thử  nghiệm 
Chương trình Nghị sự 21 quốc gia ở 4 bộ, ngành  là Bộ Thủy sản, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây 
dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát  triển nông  thôn và  các  tỉnh Bến Tre, Lâm  Đồng,  Sơn La, 
Quảng Nam, Thái Nguyên, Ninh Bình. 
 
Ngày 27/4/2006, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản đã có Quyết định số 376/QĐ –BTS thành lập Ban Chỉ 
đạo PTBV ngành thuỷ sản để giúp Bộ trưởng chỉ đạo toàn bộ các hoạt động  liên quan đến 
PTBV ngành. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản gồm: 
 
+  Giúp Bộ trưởng xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược PTBV ngành thuỷ 

sản. 
+  Xây dựng định hướng Chiến lược và hệ thống chỉ tiêu đánh giá Chiến lược PTBV ngành 

thuỷ sản. 
+  Tổng hợp kế hoạch, dự án thực hiện Chiến lược PTBV ngành thuỷ sản. 
+  Phối hợp với  các bộ, ngành và  địa phương  để  theo dõi, giám  sát,  đánh giá  thực hiện 

PTBV ngành thuỷ sản. 
+  Liên hệ với Văn phòng 21 quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến PTBV. 
 
* Thành phần Ban Chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản gồm: 

‐  Thứ trưởng Nguyễn Việt Thắng ‐ Trưởng Ban 
‐  Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Nguyễn Xuân Lý – Phó Ban thường trực 
‐  16 thành viên là lãnh đạo các cơ quan liên quan trong ngành thuỷ sản. 



Nguyễn Hữu Khương, Khung thể chế về phát triển bền vững ngành Thuỷ sản 

               Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

 

31

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có một tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. 
Hoạt động của Ban theo quy chế do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành. 
 
* Phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản: 

‐  01 Trưởng Ban. 
‐  02 Phó Ban (lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ Kế hoạch Tài chính ). 
‐  01 Uỷ viên thư ký (Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản ). 
‐  Các uỷ viên chịu trách nhiệm về các mặt công việc  liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 

của đơn vị và theo sự phân công của Trưởng Ban. 
 
* Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo PTBV  ngành thuỷ sản: 

‐  Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Ban. 
‐  Điều phối hoạt động, kiểm tra kết quả thực hiện công tác PTBV. 
‐  Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện PTBV theo định kỳ trình Bộ trưởng và Chính phủ. 
 
* Trách nhiệm của Phó Ban: 

‐  Giúp Trưởng Ban Chỉ  đạo  công  tác  chung  của Ban và  theo nhiệm vụ được Ban phân 
công. 

‐  Giải quyết công việc cụ thể do Trưởng Ban phân công hoặc uỷ quyền. 
‐  Tổ chức điều hành, phối hợp công việc của Ban. 
 
* Uỷ viên thư ký – kiêm tổ trưởng tổ công tác: 

‐  Tư vấn chính sách, chiến lược và kế hoạch hoạt động của Ban. 
‐  Điều hành tổ công tác giúp việc cho Ban. 
‐  Thu thập, tổng hợp thông tin liên quan đến nhiệm vụ của Ban. 
‐  Quản lý tài chính, văn thư, tài liệu của Ban. 
 
* Các Uỷ viên của Ban: 

‐  Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 
‐  Cung cấp thông tin. 
‐  Đóng góp ý kiến. 
‐  Tư vấn kỹ thuật. 
‐  Triển khai công việc theo phân công. 
 
* Tổ công tác gồm: 

‐  Thư ký của Trưởng Ban, trợ lý của các Phó Ban, chuyên viên, chuyên gia kỹ thuật của các 
vụ, cục, viện, trường và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo. 

‐  Số lượng người được quy định trong quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. 
‐  Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm được hỗ trợ kinh phí. 
 
* Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

‐ Thực hiện theo Thông tư số 01/2005/TT – BKH ngày 09/3/2005. 
‐ Các nguồn hỗ trợ của quốc tế và nguồn khác. 
 
* Thẩm quyền: 

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Thuỷ sản. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG 

 PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THUỶ SẢN VIỆT NAM 

                          
Trần Huy Cương  

Đoàn Văn Phụ  

 
Tóm tắt  

Trên cơ sở phân tích các số liệu thống kê về quá trình phát triển của ngành thủy sản, kế thừa 
các kết quả nghiên cứu đã được công bố, bài viết này đã đề cập đến khái niệm PTBV trong 
lĩnh vực khai thác hải sản. Từ hiện trạng khai thác hải sản, bài viết đã phân tích, lựa chọn các 
tiêu chí quan trọng để đánh giá tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động khai thác hải sản 
đến phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản, đồng thời đánh giá 
hệ thống chính sách liên quan đã được các cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian qua.  
Những đánh giá trên quan điểm PTBV sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản 
lý có cái nhìn toàn diện hơn trong việc đưa ra các quyết sách phù hợp, để vừa đạt mục tiêu 
phát triển đất nước hôm nay, vừa cho sự phát triển của các thế hệ mai sau.Quan điểm PTBV 
về  lĩnh vực khai  thác hải  sản muốn  thành  công,  cần phải  có  sự đồng  thuận  của  cả  trung 
ương, của cả địa phương và đặc biệt là cộng đồng ngư dân ven biển. 
 
Mở đầu 

Chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế thực hiện đầy đủ Chương trình Nghị sự 21 về 
phát triển bền vững (PTBV). Sự cam kết này được thể hiện ở Chỉ thị số 36 ‐ CT/TW ngày 25‐
06‐1998 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Quan điểm PTBV cũng được  khẳng định lại tại Đại hội Đảng lần thứ IX và 
trong Chiến lược phát triển kinh tế‐ xã hội năm 2000 ‐ 2010 là: “ Phát triển nhanh, hiệu quả 
và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ 
môi trường”. 
 
Ngành thủy sản là ngành kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn lợi tự nhiên tái tạo được. Việc sử 
dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững không chỉ đảm bảo cho phát triển đất nước 
ngày hôm nay mà còn để cho muôn đời con cháu sau này. Trước mắt, PTBV ngành thủy sản 
tập trung vào 3 lĩnh vực khai thác hải sản, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ môi trường, nguồn 
lợi thủy sản. Ở mỗi lĩnh vực, PTBV được đánh giá theo các yếu tố: kinh tế ‐  xã hội, bảo vệ 
môi trường nguồn lợi và thực hiện các thể chế chính sách đã được ban hành liên quan đến 
hoạt động thủy sản. Bài viết này giới hạn trong đánh giá lĩnh vực khai thác hải sản. 
 
PTBV  là khái niệm  còn khá mới mẻ  ở Việt Nam nói  chung và ngành  thủy  sản nói  riêng. 
Những nội dung trình bày sau đây mới chỉ là những nghiên cứu ban đầu. 
 
1. Hiện trạng khai thác 

Tàu  thuyền gắn máy  tăng mạnh,  từ 29.584 chiếc  (1981)  lên 90.880 chiếc  (2005),  tốc độ  tăng 
bình quân 4,79%/năm, tương ứng  2.554 chiếc / năm. 
Tổng công suất tăng rất mạnh, từ 453.871 CV (1981) lên 5.314.447 CV (2005), tốc độ tăng bình 
quân 10,80%/năm, tương ứng với mức tăng 202.524 CV/năm. Trong tổng số tàu thuyền, loại 
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tàu có công suất < 20CV chiếm 37,83%,  loại 20‐49 CV chiếm 33,03 %,  loại 50‐89 CV chiếm 
13,14 %, loại 90‐ 149 CV chiếm 6,19 %, loại từ 150 CV trở lên chiếm 8,91%. Như vậy, loại tàu 
có công suất < 90 CV chủ yếu khai thác ở vùng ven bờ chiếm đến 84% tổng số tàu thuyền gắn 
máy trong cả nước. Công suất bình quân cũng tăng từ 15,34 CV/tàu (1981) lên 58,47 CV/tàu 
(2005). 

DiÔn biÕn sè l−îng tµu thuyÒn vµ c«ng suÊt giai ®o¹n 1990- 2005
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Lao động khai thác hải sản tăng mạnh, từ 207.587 người (1990) lên 717.014 người (2003), tốc 
độ  tăng bình quân 13,83 %/năm,  tương  ứng với mức  tăng 50.400 người/năm. Số  lao  động 
khai thác xa bờ cũng tăng dần từ 13% trong tổng số lao động khai thác ( 2001), lên14% (2002) 
và 15% (2003 ) 
 
Theo  thống  kê,  sản  lượng  khai  thác  hải  sản  trong  giai  đoạn  1981‐  2005  liên  tục  tăng,  từ  
419.470  tấn  (1981)  lên 1.809.700  tấn  (2005),  tốc  độ  tăng bình quân 6,28 %/năm,  tương  ứng 
mức tăng gần 58.000 tấn/năm.  
 
Hiệu suất khai  thác  (tấn/CV/năm) giảm mạnh,  từ 0,92  tấn/CV/ năm  (1981) xuống còn 0,34 
tấn/CV/năm ( 2005), chứng tỏ nguồn lợi vùng biển gần bờ của nước ta có dấu hiệu giảm sút. 
   
Năng  suất  lao  động  giảm  mạnh,  từ  3,24  tấn/lao  động/năm  (1990)  xuống  1,65  tấn/lao 
động/năm (2003). Như vậy, so với năm 1990 năng suất lao động giảm gần một nửa. Điều này 
ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và cuộc sống của cộng đồng ngư dân khai thác hải sản. 
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Biểu đồ năng suất khai thác
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Nhận xét chung: 

‐  Theo số liệu thống kê, số lượng tàu thuyền khai thác và tổng công suất tăng khá nhanh, 
nhưng trong thực tế còn có một số khá  lớn tàu thuyền khai thác xa bờ, sản xuất không 
hiệu quả nên nằm tại bờ không thống kê được cụ thể. Vì vậy số liệu trên còn thiếu sức 
thuyết  phục.  Chính  do  số  liệu  thiếu  chính  xác  nên  chỉ  tiêu  hiệu  suất  khai  thác 
(tấn/cv/năm) chưa phản ánh đúng thực tế sản xuất.  

‐  Xu hướng số lượng tàu gắn máy khai thác ngày càng giảm do triển khai Quyết định số 
10/2006/QĐ‐ TTg,  theo  đó  sẽ  ổn  định khoảng 50.000  chiếc vào năm 2010. Tốc  độ  tăng 
công suất cũng thấp hơn thời gian vừa qua một mặt do giảm số lượng tàu, mặt khác do 
chí phí nhiên liệu tăng nên đầu tư để đóng mới các tàu  công suất lớn sẽ hạn chế.  

‐  Xu hướng  tăng sản  lượng cũng sẽ hạn chế vì  theo  tính  toán của các nhà khoa học, sản 
lượng khai thác đã đến giới hạn cho phép, và cũng phù hợp với tinh thần của Quyết định 
số 10 nói trên. 

‐  Lao  động khai  thác  sẽ giảm do  số  lượng  tàu  thuyền khai  thác giảm, một phần do  tác 
động của Quyết định số 10 sẽ ổn định số  lượng  lao động vào năm 2010, phần khác do 
nghề khai thác nhiều rủi ro nên một số con em ngư dân không muốn theo nghề.  

‐  Lực lượng sản xuất tăng mạnh gồm số lượng tàu thuyền máy, công suất, công suất bình 
quân/tàu và lực lượng lao động tăng hàng năm nhưng quan hệ sản xuất chưa phù hợp,  
khâu tổ chức sản xuất chưa được chú trọng, hiệu quả sản xuất thấp. 

 
2. Đánh giá khai thác hải sản từ góc độ kinh tế 

Trong giai đoạn 1981‐2005, công suất khai thác tăng bình quân 202.524 CV/năm. Để đầu tư 
cho 1 CV cần 4‐5 triệu đồng theo giá hiện hành   (tính toán của Viện Kinh tế và Quy hoạch 
thủy sản), như vậy mỗi năm đã đầu tư từ 810‐ 1.012 tỷ đồng để đóng mới các tàu cá. Việc 
đầu  tư  này  thể  hiện mức  độ  công  nghiệp  hoá,  hiện  đại  hoá  ngành  thuỷ  sản,  từng  bước 
chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu sản phẩm trong khai thác hải sản, vươn ra khai thác 
xa bờ nhằm tăng sản lượng khai thác. 
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Sản  lượng hải sản tăng đã cung cấp nguồn nguyên  liệu ngày càng nhiều cho các cơ sở chế 
biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu để đầu tư lại cho 
ngành và tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước, đồng thời đóng góp thêm lượng đạm động vật 
từ thủy sản trong thành phần dinh dưỡng của người dân. 
 

Giá  trị sản xuất  là một chỉ  tiêu quan  trọng phản ánh hoạt động của  lĩnh vực khai  thác hải 
sản. Từ năm 1990 đến năm 2004,  trong khi tốc độ tăng sản lượng khai thác bình quân là 5,5‐6 
%/năm, thì tốc độ tăng giá trị sản xuất là 7,4 %/năm. Như vậy giá bán sản phẩm (theo giá so 
sánh năm 1990) đã có lợi cho người sản xuất, cơ cấu mặt hàng thay đổi theo hướng khai thác 
nhiều hơn các loài hải sản có giá trị kinh tế cao. 
 

Vốn đầu tư là chỉ tiêu quan trọng phản ánh lượng tiền cần bỏ ra để đầu tư cho tàu thuyền và 
ngư lưới cụ để có thể tiến hành khai thác được ở một số nghề: 
 

Nghề lưới kéo đơn xa bờ:, loại tàu công suất từ 151‐ 300 CV:  đầu tư cao nhất là vùng biển 
vịnh Bắc Bộ (778 triệu đồng), Tây Nam Bộ ( 396 triệu đồng), Đông Nam Bộ (321 triệu đồng). 
Loại tàu từ 90‐ 150 CV ở vùng biển miền Trung có mức đầu tư 164 triệu đồng. 
 

Nghề kéo đôi xa bờ, loại tàu từ 151‐300 CV: đầu tư cao nhất là vùng biển miền Trung ( 2.228 
tỷ đồng), vịnh Bắc Bộ (1,860 tỷ đồng), Đông Nam Bộ (1,032 tỷ đồng) và thấp nhất là khu vực 
Tây Nam Bộ (1,008 tỷ đồng). 
 

Nghề  lưới vây,  loại  tàu  từ  151‐300CV:  đầu  tư  cao nhất  là vùng biển  Đông– Tây Nam Bộ 
(809,5  triệu đồng), vịnh Bắc Bộ  (788  triệu) và  thấp nhất  là vùng biển miền Trung  (gần 640 
triệu đồng). 
 

Nghề lưới rê, loại tàu từ 141‐299 CV: đầu tư ở vùng biển Đông Nam Bộ (1,115 tỷ đồng) và ở 
vùng biển miền Trung (713 triệu đồng). 
 

Nghề câu vàng chỉ phát triển ở các tỉnh Nam Trung Bộ, loại tàu từ 141‐ 299 CV có mức đầu 
tư 786 triệu đồng. 
 

Nghề chụp mực chủ yếu có ở các tỉnh phía bắc, loại tàu từ 151‐ 300 CV có mức đầu tư  564 
triệu đồng. 
 
Hiệu quả kinh tế của một số nghề khai thác  

Chúng tôi chỉ sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận (lợi nhuận/tổng vốn đầu tư) phản ánh việc 
đầu tư 1 đồng vốn thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận.  
 

Nghề  lưới kéo đơn:  loại tàu từ 90‐ 150 CV: tỷ suất  lợi nhuận cao nhất  là ở vùng biển miền 
Trung  là 1,13. 
Loại  tàu  từ 151‐ 300 CV:  tỷ  suất  lợi nhuận  ở khu vực Tây Nam Bộ  (0,25),  Đông Nam Bộ            
( 0,155 ) và thấp nhất ở vùng biển vịnh Bắc Bộ (0,004 ). 
 

Nghề lưới kéo đôi: loại tàu từ 151‐ 300 CV: tỷ suất lợi nhuận cao nhất là ở khu vực Tây Nam 
Bộ (0,28), vùng biển Đông Nam Bộ (0,11), khu vực vịnh Bắc Bộ (0,045). Riêng vùng biển miền 
Trung bị lỗ (‐ 0,009 ).   
 

Nghề lưới vây: tỷ suất lợi nhuận của loại tàu từ 151‐300 CV, cao nhất là khu vực biển Đông‐ 
Tây Nam Bộ  (0,35),  tiếp  đến vịnh Bắc Bộ  (0,22) và  thấp nhất  là khu vực biển miền Trung 
(0,19). 



Trần Huy Cương, Đoàn Văn Thụ, Đánh giá hiện trạng phát triển bền vững ngành thuỷ sản 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"              
 
36 

Nghề lưới rê: tỷ suất lợi nhuận của loại tàu từ 141‐ 299 CV, ở vùng biển miền Trung (0,13 ) và 
vùng biển Đông Nam Bộ là (0,10 ). 
 
Nghề câu vàng: tỷ suất lợi nhuận của loại tàu từ 141‐ 299 CV ở vùng biển Nam Trung Bộ là 
0,025 .   
 
Nghề chụp mực:  tỷ suất  lợi nhuận của  loại  tàu  từ 151‐ 300 CV ở vùng biển vịnh Bắc Bộ  là 
0,13. 
 
3.  Đánh giá khai thác hải sản từ góc độ xã hội 

Tổ chức sản xuất kém hiệu quả: Việc nghiên cứu, tìm ngư trường mới chưa thực sự có hiệu 
quả, không chỉ ra được cho ngư dân địa điểm   khai thác; Các tổ hợp tác và hợp tác xã sản 
xuất còn ít, hoặc nếu có cũng chỉ tồn tại một cách hình thức; Hệ thống cung ứng và dịch vụ 
cho khai thác, nhất là các tàu xa bờ chưa được tổ chức tốt, còn mang tính tự phát; Công nghệ 
bảo quản sản phẩm sau thu hoạch còn sơ sài; Thiếu sự tham gia quản lý của cộng đồng dẫn 
đến việc khai thác quá mức cho phép ở vùng biển gần bờ. 
 
Việc  thu hút được  lượng  lớn  lao động hàng năm  (bình quân 50.400 người  /năm) đã  tạo ra 
nhiều việc làm cho người lao động,tăng thu nhập và nâng dần mức sống của ngư dân. Trình 
độ  lao động khai thác hải sản (trừ khối quốc doanh) còn thấp: số  lao động có trình độ văn 
hoá cấp 2 chỉ chiếm khoảng 20 %, còn lại là trình độ cấp 1 và chưa biết chữ. Hầu hết ngư dân 
đi biển theo kinh nghiệm cha truyền con nối. Số lao động ngoài quốc doanh (chiếm trên 90 % 
tổng số lao động khai thác) đa số là những người nghèo không mua sắm được phương tiện 
khai thác phải đi làm thuê (thợ bạn) cho các chủ tàu. 
 
Nghề khai thác là một nghề nặng nhọc và đầy rủi ro, kể cả tính mạng con người và phương 
tiện khai thác. 
 
Đời sống của ngư dân còn thấp (thu nhập của 1 ngư dân năm 2003 chỉ đạt khoảng 2,4 triệu 
đồng/ năm), khó có điều kiện chuyển sang các nghề  khác, con em  họ cũng khó có điều kiện 
đi học ở cấp phổ thông trung học và  cao hơn. 
 
Vấn đề cạnh tranh trong khai thác hải sản chưa được giải quyết:  Đó là cạnh tranh giữa tàu 
cá trong và ngoài nước, cạnh tranh giữa tàu cá của các địa phương khác nhau và cạnh tranh 
giữa nghề khai thác xa bờ và ven bờ. 
 
Xây dựng nông thôn mới ven biển: Hệ thống các cơ sở dịch vụ được mở rộng, hệ thống cơ sở 
hạ tầng xã hội như điện, nước, đường giao thông, trường học, bệnh xá …làm thay đổi bộ mặt 
nông thôn ven biển. Lực lượng lao động khai thác thường xuyên bám biển để sản xuất cũng 
đã góp phần cùng các lực lượng khác giữ gìn an ninh trên biển. Ngư dân ra biển khai thác 
góp phần đảm bảo an ninh và quốc phòng. 
 
4. Đánh giá khai thác hải sản từ góc độ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản 

Tình trạng đánh bắt có tính tận diệt và huỷ diệt vẫn chưa chấm dứt: Từ năm 1998‐ 2000, các 
cơ quan chuyên ngành đã bắt 843 trường hợp sử dụng chất nổ, 19.658 vụ sử dụng xung điện 
và 106 trường hợp dùng hoá chất độc khai thác hải sản. Ngoài ra, hiện tượng khai thác rạn 
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san hô để bán cho các nhà máy sản xuất xi măng và khách du lịch diễn ra khá thường xuyên 
ở khu vực biển miền Trung. Hầu hết các ngư cụ sử dụng để khai thác hải sản đều  vi phạm 
quy định về kích thước mắt lưới. Do vậy tỷ lệ cá tạp và cá nhỏ trong mẻ lưới cao:  chiếm 60‐ 
80% trong sản lượng của các mẻ lưới kéo tôm; 40 –80% đối với lưới kéo cá; 90% đối với lưới 
đáy; 90‐ 93 % đối với lưới te, xiệp. Các ngư cụ bị cấm vì huỷ diệt nhiều cá con như đăng, đáy 
cửa sông, te đẩy vẫn hoạt động. 
 

Lượng  rác  thải vẫn xả  trực  tiếp xuống biển: Các đội  tàu khai  thác hải sản hàng ngày  thải 
xuống biển những chất rắn như chất thải sinh hoạt, các ngư cụ hỏng, các túi nylon bảo quản 
cá…làm cho môi trường biển bị ô nhiễm. Trong số các chất thải, nguy hiểm nhất là lưới hỏng 
vì  sau khi vứt xuống biển    sẽ  làm cho một  số  loài hải  sản bị  đóng  lưới và chết. Ngư dân 
thường không ý thức được hậu quả của những hành động vô tình này.  
 

Hiện tượng ô nhiễm dầu tăng: Theo đánh giá sơ bộ có khoảng 61,5‐ 86,5 % tổng lượng dầu rò 
rỉ trong quá trình khai thác, sửa chữa của các tàu cá chảy ra biển. Hệ số ô nhiễm dầu ở các 
cửa sông phía bắc đã tăng từ 0,8mg/l/ năm (1995) lên 2,2 mg/l (năm 2001). Tại 4 cảng cá miền 
Bắc gồm Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Đồ Sơn và Diêm Điền đều có dấu hiệu ô nhiễm dầu, trong đó 
cao nhất là cảng cá Cát Bà (0,28 mg/l) và thấp nhất là Bạch Long Vĩ (0,01 mg/l). Tháng 8/1998, 
hàm lượng dầu đo được tại vùng giữa vịnh Bắc Bộ là 0,108 mg/l. 
 

Nguồn  lợi hải sản ven bờ có dấu hiệu suy giảm: Hơn 80 %  tổng sản  lượng khai  thác  là ở 
vùng nước ven bờ, thành phần sản lượng và kích thước khai thác của các loài có giá trị kinh 
tế cao ngày một giảm. 
 
5. Đánh giá các thể chế chính sách liên quan đến khai thác hải sản 

Các văn bản pháp luật liên quan đến khai thác thuỷ sản đã được ban hành khá đầy đủ: 12 
văn bản từ Luật Thủy sản, các nghị định, thông tư của Chính phủ và các quyết định của Bộ 
Thủy sản...), 4 chính sách (chủ yếu là miễn giảm thuế, cho vay ưu đãi). Các văn bản này đã 
đề cập đến  tính PTBV, nhưng khi đi vào cuộc sống ít đạt hiệu quả, chưa phát huy được tác 
dụng trong thực tế. 
 

Lực lượng giám sát và thực thi các văn bản liên quan đến khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản (chủ yếu là lực lượng thanh tra thủy sản) chưa đủ mạnh, các vụ vi phạm chưa được ngăn 
chặn có hiệu quả. 
 
6 . Kết luận và kiến nghị 

Kết luận 

Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển  , số lượng tàu thuyền, công suất và lực lượng lao 
động đều tăng, nhưng quan hệ sản xuất (tổ chức sản xuất) chưa phù hợp đã làm giảm hiệu 
quả khai thác. 
 

Khai thác có tính tận diệt và hủy diệt chưa chấm dứt, mắt lưới quá nhỏ so với quy định, sử 
dụng xung điện, thuốc nổ và hóa chất độc hại chưa được ngăn chặn đã  làm cho nguồn  lợi 
ngày càng suy giảm. 
Sản  lượng khai thác hải sản ven bờ đã vượt quá ngưỡng khai thác cho phép,  lượng cá con 
trong các mẻ lưới ngày càng tăng. 
Đời  sống  của  đại  bộ phận  ngư dân  còn  thấp,  khó  có  điều  kiện  để  đầu  tư  đóng mới  tàu 
thuyền khai thác và tạo sinh kế khác. 
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Kiến nghị 

Triển khai sớm Quyết định số 10/2006/QĐ_TTg  nhằm duy trì và giữ ổn định sản lượng khai 
thác từ 1,5 ‐1,8 triệu tấn vào năm 2010 và các năm tiếp theo. 
 
Giảm lượng tàu thuyền khai thác hải sản còn 50.000 chiếc vào năm 2010 và giữ ổn định ở các 
năm tiếp theo. 
 
Khẩn trương nghiên cứu và đề xuất các phương án tổ chức sản xuất khai thác phù hợp. 
Cần rà soát lại các quy hoạch, nhất là quy hoạch khai thác hải sản để giảm sức ép khai thác 
vùng ven bờ và vươn ra khai thác xa bờ. 
 
Sớm xây dựng và áp dụng mô hình quản lý cộng đồng, trong đó có việc giao quản lý vùng 
biển cho các cấp chính quyền địa phương. 
 
Cần có sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, có thể chỉ ra 
nguyên nhân và đề xuất các giải pháp hợp lý trong thời gian tới nhằm đảm bảo cho lĩnh vực 
khai thác hải sản ngày càng hiệu quả và bền vững. 
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REVIEW THE STATUS OF SUSTAINABLE FISHERIES DEVELOPMENT IN VIET NAM 

Abstract 

This paper will focus on the concept of sustainable development in fishing field based on 
statistic data analyzed on  the development of  fisheries  sector and  taking over  relevant 
published  results.  Considering  marine  fisheries  exploitation  status,  key  criteria  for 
assessment  of  the  positive  and  negative  impacts  of  fishing  activities  on  the  socio‐
economic development and protection of environment and natural resources as well as 
assessment  of  relevant  legal  system  in  the  recent  time will  be  analyzed  and  selected. 
Assessment based on  sustainable development point of view will help policies makers 
having more  comprehensive vision  in putting  forward appropriate policies  in order  to 
achieve development objectives of the country for today as well as development of next 
generation. Sustainable development in marine exploitation field is successfully achieved 
only if getting consensus between national, provincial and especially coastal community 
levels. 
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QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN           
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 
Nguyễn Văn Chiêm  

 
Tóm tắt 

Sinh vật, các hệ  sinh  thái dưới nước  là những  thành phần của môi  trường, cơ  sở để hình 
thành và phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có ngành thủy sản. Sau chưa đầy 1/2 thế 
kỷ phát triển, nhiều ngành kinh tế, trong đó có thủy sản đã và đưa thế giới, bao gồm cả Việt 
Nam vào  tình  trạng phải  đối mặt với nhiều vấn  đề về  tài nguyên, môi  trường,  trữ  lượng 
nguồn lợi thủy sản ở nhiều thủy vực giảm, nhiều loại sinh vật đã và đang có nguy cơ biến 
mất, nhiều hệ  sinh  thái bị  tác  động,  làm mất dần những  chức năng  của  chúng  trong môi 
trường tự nhiên .... 
 
Trong báo cáo này, tầm quan trọng của nguồn lợi thuỷ sản, các nguyên nhân chính dẫn đến 
tình  trạng suy  thoái  tài nguyên môi  trường đã được phân  tích để dưa ra những giải pháp 
khắc phục ở Việt Nam đó là: Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được xây dựng và 
thực hiện  trên 3 nguyên  tắc cơ bản  là  :  (i)Duy  trì khai  thác nhưng không  làm  tổn hại đến 
nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sinh vật;(ii) Tái tạo, phục hồi, khắc 
phục tình trạng suy giảm nguồn lợi và chất lượng môi trường sống của các loài thủy sinh vật 
do chính con người và các nguyên nhân khác gây ra, và (iii) Đảm bảo sự phân phối hài hòa 
các  lợi  ích mà nguồn  lợi và các  thành phần khác của môi  trường  thiên nhiên mang  lại cho 
con người. 
 
1. Thủy sản trong sự nghiệp phát triển đất nước 

Với chiều dài bờ biển trên 3.260km, diện tích vùng biển đặc quyền kinh tế rộng trên 1 triệu 
km2, Việt Nam được xếp vào một trong những quốc gia có tiềm năng lớn phát triển kinh tế 
biển,  trong đó có kinh  tế  thủy sản. Thực vậy, sau gần nửa  thế kỷ xây dựng và phát  triển, 
ngành  thủy  sản  đã  khẳng  định  vai  trò,  vị  trí  của một  ngành  kinh  tế mũi  nhọn  trong  sự 
nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, trong đó: 
 
Về kinh tế:  

‐  Duy trì tốc độ tăng trưởng, tạo một khối lượng lớn (trên 3,4 triệu tấn) sản phẩm phục vụ 
cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần đảm bảo an ninh thực phẩm;  

‐  Kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục từ 1981 đến nay, năm  2005 đạt trên  2,7 tỷ USD;  
‐  Góp phần không nhỏ đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực … 
 
Về xã hội:  

‐  Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế khai thác, sử dụng tài 
nguyên, môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật, góp phần: 

‐  Giải quyết việc  làm,  tạo  thu nhập cho hơn 3  triệu  lao động  (khai  thác, nuôi  trồng, chế 
biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ khác phục vụ cho các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh ngành thuỷ sản). 
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‐  Tháo gỡ những vấn đề xã hội của cộng đồng cư dân sống  trên dải đất ven biển, xung 
quanh các  thuỷ vực.  .. như   xoá  đói giảm nghèo, bảo vệ  sức khoẻ, giảm các  tệ nạn xã 
hội… 

‐  Bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền quốc gia trên các vùng biển của Tổ quốc. 
 
Về môi trường:  

‐  Đáp ứng được phần nào đòi hỏi về mặt pháp lý trong quản lý khai thác và bảo vệ nguồn 
lợi, môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật. Hình thành bộ công cụ để kiểm soát  các 
hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lợi thuỷ sản và các thành phần khác của môi trường 
sống của các loài thuỷ sinh vật, góp phần: 

‐  Làm chậm tốc độ suy giảm nguồn  lợi và chất  lượng môi trường sống của các  loài thuỷ 
sinh vật. 

‐  Tạo điều kiện cho mọi người sống và  làm việc  theo pháp  luật  trước hết  trong  lĩnh vực 
bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà nước 
pháp quyền ở Việt Nam. 

‐  Một số công nghệ sạch, thân thiện với môi trường đã được nghiên cứu, du nhập và ứng 
dụng trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. 

 
2. Những thách thức về môi trường 

Những kết quả về kinh tế‐xã hội mà ngành thủy sản đạt được, đặc biệt trong 20 năm đổi mới 
là hết sức quan trọng, song về góc độ môi trường, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời 
gian dài ở một ngành kinh  tế chứa đựng các yếu  tố  thiếu  tính bền vững, sản xuất quy mô 
nhỏ, mang tính tự phát và thiếu tính liên kết sẽ là một bất lợi, nếu không nói là cản trở tiến 
trình thực hiện 3 mục tiêu cơ bản đối với bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài 
thuỷ sinh vật, đó là: 
 
‐  Khai thác nhưng không làm tổn hại đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ 

sinh vật; 
‐  Đảm bảo phân chia hài hòa    lợi  ích mà  thiên nhiên mang  lại cho con người,  trước hết 

giữa các đối  tượng  tham gia khai  thác, sử dụng nguồn  lợi và môi  trường sống của các 
loài thuỷ sinh vật; 

‐  Bảo tồn, phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn  lợi thuỷ sản, các hệ sinh thái đã bị chính 
hoạt động của con người tàn phá, hủy hoại. 

Tổng hợp các kết quả điều tra, nghiên cứu riêng lẻ trong những năm  gần đây ở nhiều thủy 
vực, đặc biệt các sông, hồ lớn và vùng biển ven bờ, cho thấy nguồn lợi thuỷ sản và các thành 
phần khác trong môi trường sống của các loài thủy sinh vật đã có những biến động đáng kể: 
‐  Mật độ quần  thể của nhiều giống  loài  thủy sinh vật có giá  trị khai  thác  thương mại đã 

giảm và dẫn đến năng suất khai thác giảm. 
‐  Kích  thước  các  loài  thủy  sản  khai  thác  được  giảm,  thủy  sản  non,  chưa  trưởng  thành 

chiếm tỷ lệ cao trong từng mẻ lưới, đặc biệt đối với nghề lưới kéo. 
‐  Tần suất bắt gặp đối với một số loài thủy sản có giá trị kinh tế, thương mại trong các mẻ 

lưới kéo giảm dần và có dấu hiệu biến mất. 
‐  Nhiều hệ  sinh  thái,  trong  đó  có  rạn  san hô,  cỏ biển,  đầm phá,  đất ngập nước...  đã  có 

những thay đổi đáng kể, mất dần các chức năng của chúng trong môi trường tự nhiên... 
cùng với những thay đổi về chất lượng môi trường nước là tình trạng ô nhiễm ở một số 
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khu vực biển, ven biển, hệ thống các sông lớn..; một số chỉ số về môi trường, đặc biệt các 
chất có độc tố đối với các loài thủy sinh vật vượt quá ngưỡng cho phép (dầu, xyanua...). 

 
Những thay đổi về môi trường và tác động của việc khai thác chưa được kiểm soát đã làm 
xáo trộn đáng kể phân bố nguồn  lợi thủy sản; thay đổi về mật độ, thời điểm và vị trí xuất 
hiện; tính mùa vụ ở một số ngư trường khai thác hải sản truyền thống gần như không còn 
(vụ cá nam, vụ cá bắc..). (xem bảng ). 
   

Các thuỷ vực 

Các vùng biển 

  Các thuỷ vực  
        và dấu          
              hiệu        
Các                
đe doạ, 
tiêu chí 

 

Các vùng 
nước nội 

địa 

Chung Vịnh Bắc Bộ Miền Trung và 
Đông Nam Bộ 

Tây Nam Bộ 

Biến động mật 
độ quần thể  

- Khai 
thác thuỷ 
sản 
thương 
mại trong 
các thuỷ 
vực tự 
nhiên của 
các tỉnh 
phía bắc 
và miền 
Trung hầu 
như không 
còn . 

- Sản 
lượng khai 
thác được 
ở Đông 
Tây Nam 
Bộ những 
năm gần 
đây chỉ 
bằng 1/2 
so với 
trước năm 
1975 

- Nhiều khu 
vực thuộc 
vùng biển 
ven bờ, sản 
lượng hải 
sản khai 
thác hàng 
năm vượt 
giới hạn cho 
phép 10-
12%. 

- Những 
biến động 
đáng kể về 
mật độ quần 
thể và thời 
gian, khu 
vực xuất 
hiện của các 
loài hải sản 
kinh tế, đối 
tượng khai 
thác chính 
của nghề cá 
biển Việt 
Nam. 

- Năng suất 
nghề câu cá 
rạn giảm 60-
70% (1990-
2002). 

- Ngư trường 
Thanh Hoá-
Nghệ An không 
còn là ngư 
trường chính 
của vụ cá nam. 

- Hầu hết các 
bãi tôm ven bờ 
từ Mỹ Miều, Ba 
Lạt, Hậu Lộc, 
Bỉm Sơn trữ 
lượng đều giảm 
đáng kể từ 30-
60% so với 
những năm 
1980  

- Kết quả điều tra 
9  khu ô ở độ sâu 
<30m trữ lượng 
giảm 93,7% 
(1978-1988). 

- Sản lượng khai 
thác các nghề 
VRC, mành đèn 
giảm 40-50% 
(1986-2000). 

- Bãi tôm vùng 
biển Vũng Tàu 
gần như không 
còn. 

-Ngư trường Ninh 
Thuận – Bình 
Thuận – Vũng Tàu 
không còn được 
xem là ngư trường 
trọng điểm, tính 
mùa vụ  hầu như 
không còn. (vụ cá 
nam). 

- Năng suất 
(T/mẻ)  đôí với 
lưới kéo cá đôi 
(90-150CV) từ  
những năm 
1980 đến nay 
giảm 40-60%. 

- Các bãi tôm 
Hòn Chuối, 
Nam Du năng 
suất khai thác 
hiện chỉ bằng 
40-50% so với 
những năm 
1980-1990 và 
chất lượng 
giảm đáng kể 
(chủ yếu tôm 
sắt, tôm chất 
lượng thấp... 
có mẻ chiếm 
đến gần 
100%). 

Kích cỡ các đối 
tượng khai thác 

Kích thước 
phần lớn 
các loài 
thuỷ sản 
khai thác 
được đều 
giảm , 
bình quân 
30-50% 
(cá tra, cá 
ba sa, cá 
hô, cá lóc, 
cá mòi..) 

Các loài thuỷ 
sản chưa 
trưởng thành 
thường 
chiếm tỷ lệ 
cao trong 
các mẻ lưới 
kéo, vây, 
mành, vó (từ 
20-40%) 

Cá song giảm 
từ 1,5kg xuống 
còn 0,3-
0,5kg/con (giai 
đoạn (1990- 
2002). 

- Kích thước khai 
thác của nhiều 
loài cá nổi và một 
số loài cá đáy 
(hồng, mối, 
phèn..) đều giảm 
20-30% so với 
những năm  1990. 

- Kích thước của 
nhiều loài cá đáy 
ở ngư trường 
Đông Nam Phú 
Quý, quanh Côn 
Đảo  đều giảm 
15-30% (cá mối, 
hồng, phèn..). 

Nhiều loài cá 
kinh tế khai 
thác được gần 
đây không 
những giảm về 
năng suất mà 
cả kích cỡ: cá 
ba thú, cá thu, 
mực các loại.. 
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Chủng loại Thông kê 
cho thấy 
đã có 57 
/544 loài 
thuỷ sản 
nước ngọt 
bị đe doạ, 
có nguy 
cơ tuyệt 
chủng, 
trong đó  
10 loài có 
trong danh 
mục cấm 
khai thác. 

Thống kê có 
118 loài thuỷ 
sản bị đe 
doạ với các 
cấp độ khác 
nhau, trong 
đó 10 loài 
trong danh 
mục cấm 
khai thác. 

Cá mòi, cá tráp 
vàng, cá hồng, 
nhóm cá 
nhám… đều 
giảm và có 
nguy cơ trở 
thành loài hiếm.

Sản lượng nhóm 
cá nổi nhỏ (trích, 
nục..) khai thác 
hàng năm giảm. 

 

- Các loài cá 
có giá trị kinh 
tế, quý hiếm 
như: cá 
đường, cá gộc, 
rùa biển.. mật 
độ quần thể 
giảm đáng kể, 
có nguy cơ 
biến mất (cá 
đường, gộc). 

-Cá tạp chiếm 
tỷ lệ cao trong 
các mẻ lưới 
kéo đáy (50-
60%, thậm chí  
có khi đến 
90% ). 

Các hệ sinh 
thái 

Diện tích 
đất ngập 
nước có 
xu hướng 
ngày càng 
thu hẹp. 
Diện tích 
đất ngập 
nước vùng 
Đồng 
Tháp Mười 
chỉ còn 
30% so 
với trước 
1975. 

Các hệ sinh 
thái tiêu biểu 
đều bị xâm 
hại: Rừng 
ngập mặn, 
ran san hô, 
thảm cỏ biển 
và hệ sinh 
thái đầm 
phá, cửa 
sông.. 

Hầu hết các rạn 
san hô, đặc biệt 
khu vực đảo 
Bạch Long Vĩ, 
đảo Hòn Mê, 
Mát đã bị xâm 
hại nghiêm 
trọng (do sử 
dụng xyanua và 
chất nổ để khai 
thác cá). 

Nguồn lợi thuỷ 
sản ở hầu hết các 
đầm phá lớn của 
khu vực đều cạn 
kiệt; nhiều vùng 
đất ngập nước 
cửa sông đã được 
tận dụng, khai 
thác; một số rạn 
san hô vùng ven 
bờ, quanh một số 
đảo (Cù Lao 
Chàm, Lý Sơn, 
Hòn Cau, Phú 
Quý, Côn Đảo) 
đều đã bị những 
tác động bất lợi từ 
con người. 

-Rạn san hô 
quanh các đảo 
Nam Du, Phú 
Quốc, kể cả 
Thổ Châu đều 
bị tác động, 
diện tích rạn 
giảm đáng kể. 

- Thảm có 
biển, khu vực 
sinh cư của bò 
biển bị đe dọa, 
thu hẹp. 
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3. Nguyên nhân 

Hệ thống chính sách,  luật pháp nằm trong nhóm “các quyết định quản  lý” trong chu trình 
hoạt động quản lý (hình 1). Về nguyên tắc, chính sách, luật pháp vừa là công cụ của các nhà 
quản lý, đồng thời là phương tiện giúp các đối tượng chịu sự điều chỉnh của hệ thống chính 
sách,  luật pháp và có thể   “tự điều chỉnh” các hành vi của mình cho phù hợp với mục tiêu, 
mục đích quản lý. 
 
Đối tượng 
quản lý 

 Nguồn lợi, môi 
trường sống của 
các loài thuỷ sinh 
vật          
       

 Các hành  vi 
tác động đến 
nguồn lợi, môi 
trường    
       

 Các đối tượng trực tiếp, 
gián tiếp tiến hành các 
hành vi tác động đến nguồn 
lợi, môi trường  
            

                                            (3)                                 (2)                               (1) 

 
Hoạt động 
quản lý 

 Thu thập, xử lý 
thông tin dữ liệu 
 

 Xây dựng và ban 
hành các quyết 
định quản lý 

 Hướng dẫn, kiểm tra thực 
hiện các quyết định quản 
lý 

                                         (4)                               (5)                                  (6) 

 

 

 
 

Hình 1. Quy trình quản lý nguồn lợi và môi trường 
 
Tuy nhiên, trong thực tế, nguyên tắc trên có  lúc không được đảm bảo, đặc biệt đối với các 
mục  tiêu  lớn, bao  trùm như phát  triển bền vững(PTBV). Những mục  tiêu  cụ  thể  của  các 
chính sách, quy định cụ thể của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đôi khi thiếu tính khả 
thi và những đối tượng chịu sự điều chỉnh của chính sách, luật pháp trở thành lực lượng đối 
kháng với các nhà quản  lý. Khoảng cách giữa các nhóm đối  tượng  tham gia khai  thác, sử 
dụng nguồn lợi và các thành phần môi trường sống của các loài thủy sinh vật có xu hướng 
ngày càng  tăng, nhất  là nhóm ngư, nông dân nghèo, không có điều kiện  tiếp cận phương 
thức sản xuất quy mô  lớn, công nghệ khai  thác, nuôi  trồng  thủy sản  tiên  tiến. Hệ quả của 
tình trạng trên là gia tăng hành vi thiếu thân thiện đối với nguồn lợi và môi trường sống của 
các loài thủy sinh vật (số lượng vụ vi phạm pháp luật có năm  lên đến 15‐16 ngàn vụ) và các 
vùng cấm, hạn chế khai thác ngày càng mở rộng; danh sách các loài thủy sản cấm, hạn chế 
khai thác ngày càng dài... 
 
Tình trạng trên do nhiều nguyên nhân, trong đó phải kể đến: 
 
a. Nhận thức, quan điểm PTBV chưa được thể hiện đầy đủ và nhất quán trong xây dựng, ban 
hành và chỉ đạo thực hiện các chính sách, luật pháp về nghề cá nói chung và khai thác, bảo 
vệ nguồn lợi thuỷ sản và môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật nói riêng: 

‐  Giữa phát triển và bảo tồn, thì mục tiêu phát triển luôn luôn được ưu tiên. Nhiều chính 
sách  tập  trung khuyến khích các  tổ chức, cá nhân  thuộc các  thành phần kinh  tế đầu  tư  
năng lực khai thác nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sinh vật. Bảo tồn, đôi 
khi chỉ là cụm từ trong các báo cáo, các văn bản quy phạm pháp luật (chương trình vay 
vốn tín dụng ưu đãi đóng mới, cải hoán tàu đánh cá xa bờ, chương trình phát triển nuôi 

Chính sách, luật 
pháp, thể chế 
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trồng thủy sản giai đoạn 199‐2010; chương trình chế biến, xuất khẩu thủy sản đến năm 
2005..). 

 
‐  Đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế‐ xã hội luôn luôn được coi trọng hơn mục tiêu bảo 

vệ môi trường nói chung, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sinh vật 
nói riêng (kế hoạch phát triển kinh tế ngành hàng năm, 5 năm..).  

 
b. Thiếu thông tin là tồn tại, cũng đồng thời là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hoạt động 
quản lý từ định hình chủ trương, chính sách đến xây dựng, ban hành và thực thi các chính 
sách, luật pháp: 

‐  Tổng hợp thông tin được xem là khâu mở đầu của hoạt động quản lý (hình 1), song thực 
tế chưa thực sự được quan tâm, đặc biệt ở cấp địa phương, cụ thể là: 

‐  Kinh phí dành cho công tác điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ  liệu về nguồn lợi và 
môi  trường  sống  của  các  loài  thủy  sinh vật  còn quá khiêm  tốn. Số  lượng  các  tỉnh  chủ 
động tổ chức, điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sinh vật 
cho đến thời điểm này là không đáng kể.  

‐  Phần lớn số liệu về nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sinh vật hiện có, chỉ 
có thể để tham khảo như trữ lượng chung, số lượng loài. Những thông tin quan trọng về 
phân bố, mật độ quần  thể, các đặc điểm sinh vật, sinh  thái vv.. hầu như  thiếu hoặc có 
nhưng chất lượng hạn chế. 

‐  Đối với cấp trung ương, tuy đã có một số chương trình, dự án tiến hành điều tra, đánh 
giá nguồn  lợi  thủy  sản,  song do  thiếu  tổ  chức  thống nhất,  các kết quả điều  tra không 
được  tổng hợp, hệ  thống hóa và bị phân  tán ở nhiều  tổ chức, cá nhân khác nhau  (Cục 
Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là cơ quan duy nhất giúp Bộ trưởng Bộ Thủy sản 
quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, song cho đến nay về chính 
thống chưa được giao nhiệm vụ lưu giữ, quản lý dữ liệu về nguồn lợi, môi trường sống 
của các loài thủy sinh vật). 

 
c. Tính khả thi của các quyết định quản lý còn hạn chế và đôi khi gây cản trở thực hiện các 
mục tiêu PTBV: 

‐  Pháp lệnh Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản (1989), Luật Thuỷ sản (2003), các nghị 
định và  các văn bản hướng dẫn  của bộ, ngành, UBND  các  tỉnh,  thành phố    được xây 
dựng và ban hành mang tính hệ thống theo nguyên tắc, từ trên xuống dưới (Luật ‐> Nghị 
định ‐> Thông tư..); từ những nguyên tắc chung ( Luật, thậm chí Nghị định..) đến các quy 
định cụ thể (Nghị định, Thông tư..) đã dẫn đến tình trạng thiếu sự  nhất quán và đôi khi 
có những sai khác giữa các văn bản; văn bản của cấp dưới ban hành có hiệu lực thi hành 
hơn văn bản của cấp trên ban hành (tình trạng “phép vua thua lệ làng” khá phổ biến) và 
trong nhiều trường hợp, hiệu  lực thi hành văn bản thường chậm hơn thời gian có hiệu 
lực quy định  trong các văn bản  ( Luật, Nghị định..),  tạo  ra những khoảng  trống  trong 
quản lý. 

‐  Văn bản quy phạm pháp luật đôi khi chỉ là “sở hữu” của các cơ quan quản lý, biến các 
đối tượng quản lý thành “đối kháng”, dẫn đến tình trạng ở đâu, lúc nào có hoạt động của 
các lực lượng kiểm tra, kiểm soát thì các quy định trong chính sách, luật pháp được thực 
hiện, ngược  lại  thì không. Hệ  thống  các  chính  sách,  luật pháp  thường  chỉ dừng  lại  ở 
“công cụ quản lý”, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho đối tượng “quản lý” (công chức, 
quan chức) mà không phục vụ  cho đối tượng “bị quản lý” (dân). 
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‐  Tình  trạng xác định mục  tiêu, mục đích quản  lý  thiếu rõ ràng còn khá   phổ biến  trong 
quá  trình xây dựng và ban hành  các quyết  định quản  lý. Các quy  định  đôi khi  chỉ  là 
mong muốn của các nhà  làm  luật, các nhà quản  lý (điều 6, Luật Thủy sản quy định 18 
nhóm hành vi bị cấm trong  hoạt động thủy sản, song nhiều hành vi không có cơ sở để 
giám sát như : “khai thác quá sản lượng cho phép; cản trở trái phép đường di chuyển tự 
nhiên của các loài thủy sản” …) 

 
d. Thiếu rõ ràng trong phân quyền, phân cấp quản lý đã dẫn đến những bất cập trong quản lý 
khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản: 

‐  Thể hiện tính cục bộ ngành, địa phương, thậm chí theo lĩnh vực trong các chính sách, văn 
bản quy phạm pháp luật ban hành, đôi khi đã làm mất đi tính chất cơ bản của luật pháp 
là “cán cân công lý”. 

‐  Chính sách, luật pháp thường tập trung vào điều chỉnh, giải quyết các vấn đề “nóng” của 
ngành, địa phương hay lĩnh vực quản lý nhiều hơn so với các vấn đề có tầm chiến lược, 
lâu dài. 

‐  Việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa trung ương và địa phương, đặc biệt trong việc 
thực thi các nhiệm vụ cụ thể đôi khi nặng về “phân quyền” hơn là “phân trách nhiệm” 
(đăng ký, đăng kiểm  tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản..) 

 
4. Một số kiến nghị về giải pháp 

Để nghề cá PTBV, công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các 
loài thủy sinh vật cần được xem xét và tăng cường hơn nữa, trong đó tập trung vào một số 
hoạt động cấp bách sau: 
 
Trước hết, cần có những thay đổi về nhận thức, thống nhất quan điểm về PTBV trong việc 
xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung và phương pháp tiếp cận  quản lý, đó là: 
 
Mục tiêu quản lý: 

‐  Khai thác nhưng không làm tổn hại đến nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ 
sinh vật; 

‐  Đảm bảo phân chia hài hoà lợi ích mà thiên nhiên mang lại cho loài người; 
‐  Bảo tồn, tái tạo, phục hồi, khắc phục những tổn hại do con người gây ra đối với nguồn 

lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật. 
 
Đối tượng quản lý: 

Cả 3 nhóm (hình 1), song nhóm 3 cần được quan tâm hơn, đặc biệt sự hiểu biết của các nhà 
quản  lý đối với   nhóm đối  tượng này. Từ  lâu nay, chúng  ta  thường quản  lý “chay”,  thiếu 
hoặc thông tin không chính xác đã dẫn đến việc ban hành các quyết định thiếu tính khả thi.  
 
Đối với nhóm 1, cần thay đổi cách nhìn nhận, phải xem nhóm đối tượng này vừa  là khách 
thể, đồng thời là chủ thể của quản lý, họ vừa là đối tượng bị quản lý, đồng thời cũng là đối 
tượng tham gia vào quá trình quản lý hay nói  cách khác‐ chính họ là cánh tay nối dài của các 
cơ quan quản lý (quản lý dựa trên cơ sở cộng đồng hoặc đồng quản lý).  
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Nội dung quản lý và phương pháp tiếp cận quản lý: 

Nội dung quản  lý phải được xây dựng  trên cơ sở quy  trình quản  lý  (hình 2), bao gồm  từ 
khâu thu thập, tổng hợp thông tin đến xây dựng, ban hành, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra 
việc thực hiện các quyết định quản lý. Công cụ quản lý cuối cùng phải bao gồm từ việc cấp 
giấy phép khai thác thuỷ sản, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tác động đến nguồn lợi và 
môi trường sống của các  loài thuỷ sinh vật và các công cụ quản  lý khác như: đóng mở các 
ngư  trường  khai  thác  theo  thời  gian,  xây  dựng  “lực  lượng  tự  quản”  trong  cộng  đồng...     
(hình 2) 
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Hình 2. Xác định nội dung và phương pháp quản lý 

 
1.  Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ 

môi trường sống của các loài thủy sinh vật không những đối với cộng đồng, những đối 
tượng  trực  tiếp khai  thác,  sử dụng nguồn  lợi và  các  thành phần khác  của môi  trường 
sống của các loài thủy sinh vật mà cả những nhà quản lý, nhà làm luật, nhà khoa học và 
những doanh nhân, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến nguồn lợi và môi 
trường sống của các loài thủy sinh vật. 

2.  Nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hệ  thống các chính sách,  luật pháp  liên quan đến khai 
thác, bảo vệ nguồn  lợi và môi  trường sống của các  loài  thủy sinh vật với cách  tiếp cận 
mới dựa  trên các nguyên  tắc của PTBV,  trong đó  lấy 3 mục  tiêu phân  tích ở  trên    làm 
định hướng. 

3.  Tăng cường đầu tư các nguồn lực (nhân lực, vật lực và tài lực) cho các hoạt động bảo vệ, 
bảo tồn, tái tạo, phục hồi nguồn  lợi và môi trường sống của các  loài thủy sinh vật, đặc 
biệt trong việc kiểm soát, giám sát nguồn lợi, môi trường, xây dựng cơ sở thông tin dữ 
liệu… 
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4.  Tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện liên kết, phối hợp 
chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương… trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sinh vật. 

 
5. Kết luận 

Để đảm bảo PTBV nghề cá Việt Nam, việc quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi và môi trường 
sống của các  loài  thủy sinh vật cần có những điều chỉnh  thích hợp, phù hợp với  tiến  trình 
phát triển của sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực của ngành và phù hợp với đặc trưng 
của các đối tượng quản lý như: môi trường mở, tính thời gian, tính liên kết... 
 
Việc điều chỉnh quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải được tiến hành đồng thời 
từ những điều chỉnh về chính sách,  luật pháp đến  thể chế quản  lý ở cấp  trung ương cũng 
như địa phương. 
 
Nguồn lợi thủy sản và các thành phần khác của môi trường sống của các loài thủy sinh vật 
nằm trong không gian mở, là cơ sở phát triển của nhiều ngành kinh tế‐xã hội, vì vậy liên kết 
trong khai thác, sử dụng các thành phần của môi trường  cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo 
PTBV nghề cá. 
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MANAGEMENT AND PROTECTION OF FISHERIES RESOURCES ORIENTED BY 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract 

Aquatic organisms and its associated ecoystems are the components of the environment. 
It  is also  considerd as  the basis  for economic development of  several  sectors  including 
fisheries. After under a half of century of development, many sectors including fisheries 
have  taken  the world,  including Viet Nam  into  the  problematic  situations  relating  to 
natural  resources  and  the  environment.  The  fisheries  resources  are  reducing  in many 
water bodies; many species are under endangered and threated; many ecosystems have 
been nagetively influenced and its ecological functions were disappeared. 
 
In this report, the important role of fisheries resources, the main causes lead to the above 
situations have been analyzed and solution measures have been proposed for Viet Nam 
which  are: management  and  protection  of  fisheries  resources must  be  developed  and 
implemeted  based  on  three main  basic  principles:  (i) mantain  fishing  but  ensure  the 
fishing activities do not harm the aquatic resources and its environment; (ii) regeneration, 
recovery and overcome of the reducting situation of the aquatics resources and its living 
environment,  and  (iii)  ensure  the  equal  distribution  of  benefits  which  generated  by 
aquatic resources and its surrouding environment. 
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ĐỀ XUẤT BỘ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG                                 
NGHỀ KHAI THÁC NHẰM BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN 

   
Lê Văn Ninh  

Nguyễn Quốc Tĩnh  

 
Tóm tắt 

Bài viết này trình bày đề xuất bước đầu bộ chỉ số PTBV nghề khai thác nhằm bảo vệ nguồn 
lợi thuỷ sản. Đây là một trong các bộ chỉ số được đề xuất trong bộ chỉ số chung phục vụ cho 
việc đánh giá tiến trình PTBV ngành thuỷ sản ở Việt Nam. 
 
Bộ chỉ số được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận lôgic, bắt đầu bằng việc đánh giá 
thực trạng PTBV nghề khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở Việt Nam; xác định các 
vấn đề nảy sinh  trong quá  trình phát  triển; đưa  ra các mục  tiêu phát  triển; các hoạt động 
nhằm được các mục tiêu và đề xuất các chỉ số dùng để đánh giá quá trình phát triển. 
 
Bộ chỉ số được đề xuất ở phạm vi quốc gia và có thể sử dụng cho cấp tỉnh. Đối với PTBV, sẽ 
có rất nhiều chỉ số để đánh giá,  tuy nhiên ở đây chỉ  lựa chọn những chỉ số đặc  trưng bao 
quát  cho  toàn bộ hệ  thống và phù hợp với  điều kiện phát  triển  của Việt Nam dựa  trên 4 
nhóm chỉ số:  kinh tế; xã hội; môi trường (sinh thái) và quản lý. Bộ chỉ số là một công cụ hữu 
hiệu cho các nhà quản lý trong quá trình PTBV nghề khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ 
sản ở Việt Nam 
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1. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

1.1 Cách tiếp cận 

Tiếp cận việc xây dựng bộ chỉ số theo mô hình hình tháp với 6 bước cơ bản sau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Phương pháp nghiên cứu 

‐  Sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn. 
‐  Phương pháp chuyên gia thông qua các hội thảo. 
‐  Phương pháp phân tích vấn đề theo mô hình SWOT, phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội 

và thách thức. 
‐  Sử dụng ma trận thông tin nhằm tìm ra các vấn đề liên quan đến PTBV trong khai thác 

và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
‐  Phương pháp khung logic LFA. 
 
2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan nghề khai thác và công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Biển Việt Nam có trên 2.000  loài cá, trong đó có khoảng 130  loài cá kinh tế, 1.600  loài giáp 
xác, 2.500 loài nhuyễn thể và một số loài rong, tảo. Trữ lượng cá biển ước tính khoảng 4,18 
triệu tấn với khả năng khai thác khoảng 1,7 triệu tấn ( Viện nghiên cứu Hải sản 9/1997) 
 
Theo thống kê của Bộ Thủy sản, số lượng tàu thuyền máy tăng từ 43.940 chiếc với tổng công 
suất 824.438 CV năm 1991 lên đến 90.880 chiếc năm 2005  với tổng công suất là 5.317.447 CV 
Sản lượng khai thác tăng từ 730.420 tấn (trung bình 0,89 tấn/CV) năm 1991 lên 1.809.700 tấn 
(trung bình 0,34 tấn/CV) năm 2005, điều này cho thấy cường lực khai thác tăng mạnh đã ảnh 
hưởng rất lớn đến năng suất khai thác và hiệu quả kinh tế của các đội tàu. 
 

Xác định các vấn đề nảy sinh trong khai thác và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản trong PTBV 

Mục tiêu phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản trong tương lai 

Các hoạt động nhằm đạt được các 
mục tiêu 

Các chỉ tiêu phát triển 

Đánh giá thực trạng khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Bộ chỉ số 



Lê Văn Ninh, Nguyễn Quốc Tĩnh, Đề xuất bộ chỉ số phát triển bền vững nghề khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 
 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

52 

Nghề cá Việt Nam  là nghề cá quy mô nhỏ với  trên 80%  tàu  thuyền hoạt động ở các vùng 
nước gần bờ mà vùng nước này chỉ chiếm khoảng 11% diện  tích vùng đặc quyền kinh  tế. 
Như vậy áp lực khai thác vùng gần bờ đã rất cao làm cho nguồn lợi vùng gần bờ suy giảm 
nghiêm trọng. 
 
Nghề khai  thác hải sản đã góp phần giải quyết việc  làm cho khoảng  trên 1  triệu  lao động, 
trong đó có khoảng 600.000 lao động trực tiếp tham gia khai thác hải sản. 
 
Hiệu quả kinh tế của các hoạt động khai thác hải sản bị giảm sút chủ yếu do giá nhiên liệu 
tăng, công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch còn lạc hậu. 
 
Hiện nay, do việc phá rừng ngập mặn xây dựng các bãi nuôi trồng thủy sản đã làm diện tích 
rừng ngập mặn thu hẹp chỉ còn lại khoảng 252.500 ha (tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông 
Cửu Long với diện tích khoảng 191.800ha). Diện tích rừng ngập mặn giảm mạnh đã làm cho 
một số loài mất nơi sinh cư, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái. 
 
Mặc dù đã có những quy định nghiêm cấm việc sử dụng các ngư cụ và loại hình khai thác 
gây xâm hại nguồn lợi, nhưng các hoạt động này vẫn diễn ra phổ biến, khó kiểm soát một 
cách chặt chẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi. 
 
Năm 1997, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi đóng tàu khai thác hải sản 
xa bờ,  tuy nhiên các hoạt động khai  thác xa bờ vẫn chưa mang  lại hiệu quả cao do nhiều 
nguyên nhân. 
 
Đại bộ phận dân cư sống ở khu vực ven biển là các ngư dân nghèo, trình độ văn hóa cũng 
như hiểu biết về khoa học kỹ thuật thấp, không đủ khả năng đầu tư, tiếp cận công nghệ mới, 
vì vậy việc chuyển đổi nghề nghiệp  từ khai  thác hải sản gần bờ sang xa bờ và các ngành 
nghề khác gặp nhiều khó khăn.  
 
Các chính sách, quy định của pháp luật tuy đã ban hành và phổ biến đến ngư dân nhưng do 
nhận  thức của ngư dân về PTBV còn hạn chế nên  tình  trạng vi phạm pháp  luật  trong các 
hoạt động khai thác vẫn diễn ra ở rất nhiều địa phương. 
 
Việc phân cấp trong quản lý vùng biển giữa các ngành, các cấp và các bên liên quan chưa rõ 
ràng dẫn đến việc nguồn lợi hải sản trở thành ʺđối tượng tiếp cận tự doʺ. 
 
2.2. Các vấn đề nảy sinh liên quan tới PTBV trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

Đối với nghề khai thác hải sản, mục tiêu chính là đánh bắt được sản lượng cao nhưng phải 
duy trì được sản lượng ấy từ năm này qua năm khác hoặc thay đổi sản lượng khai thác sao 
cho có hiệu quả kinh tế cao nhất, nhưng lâu dài không làm ảnh hưởng đến nguồn lợi cũng 
như hệ sinh thái. Trong thực tế, nghề khai thác hải sản của nước ta đang phải đối mặt với 
nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết như: 
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- Về khía cạnh xã hội: 

 Ngư dân nghèo, có  trình độ văn hóa, khoa học kỹ  thuật  thấp, nhận thức về bảo vệ môi 
trường còn yếu dẫn đến sử dụng các ngư cụ có tính hủy diệt, không chọn lọc, gây cản trở 
đến quá trình PTBV. 

 Vùng biển chưa được phân cấp quản  lý, do đó dẫn  tới ngư dân chỉ  tính đến  lợi nhuận 
trước mắt với mục tiêu “đánh càng nhiều càng tốt”. 

 Hiện  tượng các  tàu công suất  lớn vẫn  thường xuyên khai  thác ở vùng biển gần bờ, gây 
xung đột với nghề cá gần bờ và suy giảm nguồn lợi vùng ven bờ. 

 Mâu thuẫn giữa nghề khai thác và du lịch liên quan tới việc sử dụng các khu bảo tồn biển. 
 Số vụ tai nạn trên biển vẫn còn xảy ra do tàu thuyền công suất nhỏ, thiếu các thiết bị an 
toàn. 

 Sự suy giảm nguồn lợi vùng ven bờ đe dọa đến khả năng phục hồi nguồn lợi và sinh kế 
của cộng đồng ngư dân. 

 
- Về khía cạnh kinh tế: 

 Đầu  tư khai  thác xa bờ nhằm giảm áp  lực khai  thác vùng ven bờ đang gặp nhiều khó 
khăn trong điều kiện gia tăng chi phí sản xuất (chủ yếu là giá xăng dầu tăng mạnh trong 
thời gian gần đây), tổ chức sản xuất còn nhiều yếu kém dẫn đến hiệu quả khai thác không 
ổn định, nhiều đội tàu bị thua lỗ, nằm bờ dài ngày. 

 Năng suất khai thác ngày càng suy giảm làm cho hiệu quả kinh tế của các đội tàu tham 
gia khai thác ngày càng kém. 

 Giá sản phẩm khai thác không cao do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do sản phẩm 
chế biến từ sản phẩm khai thác thường chỉ là các sản phẩm sơ chế có giá trị thấp. 

 
- Về khía cạnh môi trường (nguồn lợi, sinh học): 

 Nguồn lợi ven bờ đang suy giảm mạnh do áp lực khai thác vùng biển ven bờ đã quá mức. 
 Ngư dân vẫn còn sử dụng các phương pháp khai thác hủy diệt, đe dọa nghiêm trọng đến 
khả năng tái tạo nguồn lợi. 

 Sự gia tăng cường  lực khai thác một cách quá mức mà không có cơ sở khoa học cho sự 
quản lý đã dẫn đến áp lực khai thác với cường độ mạnh tại các vùng khai thác đang ảnh 
hưởng rất lớn đến khả năng hồi phục của nguồn lợi, làm giảm đáng kể diện tích nhiều hệ 
sinh thái quan trọng như rạn san hô, cỏ biển.... 

 Việc mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản làm phá hủy các hệ sinh thái rừng ngập mặn 
và đất ngập nước... (là nơi sinh cư của các loài thủy sản). 

 Đa dạng sinh học đang bị tổn hại, đặc biệt đối với một số loài có giá trị. 
 
- Về khía cạnh thể chế chính sách và quản lý nghề cá: 

 Đầu tư cho công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên thủy sản còn hạn chế. 
 Trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi chưa được đánh giá một cách có quy mô và 
liên tục, số liệu về sản lượng khai thác rất khó đánh giá, dẫn đến việc ra các quyết định 
quản lý định mức khai thác bền vững gặp nhiều khó khăn. 

 Năng lực quản lý nghề cá cùng với việc tiếp cận công tác đồng quản lý còn yếu. 
 Thiếu sự gắn kết giữa việc ra các quyết định quản lý và nhu cầu PTBV. 
 Quản  lý nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển nguồn  lợi thủy sản còn yếu và chưa 
phân cấp quản lý các vùng nước cho các cấp. 
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2.3. Các mục tiêu PTBV ngành khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam 

‐  Tăng cường quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, đặc biệt là vùng biển gần bờ, 
đảm bảo khai thác hợp lý nguồn lợi và chia sẻ tài nguyên. 

‐  Nâng cao  trình độ văn hóa,  trình độ khoa học kỹ  thuật, nhận  thức cho cộng đồng ngư 
dân trong việc sử dụng bền vững nguồn lợi hải sản.  

‐  Phân cấp quản lý vùng biển, thực hiện tốt đồng quản lý và quản lý dựa trên cơ sở cộng 
đồng nhằm nâng cao trách nhiệm của các bên hưởng lợi tài nguyên. 

‐  Bảo vệ và khôi phục diện tích các khu rừng ngập mặn, bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm, 
đảm bảo duy trì chức năng sinh thái. 

‐  Bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt  là các  loài có giá trị kinh tế và các  loài có 
nguy cơ tuyệt chủng. 

‐  Phục hồi nguồn  lợi  thủy sản vùng cửa sông, sông ngòi, hồ chứa và các vùng đất ngập 
nước.  

‐  Tăng cường quản  lý  tổng hợp vùng bờ biển nhằm  tránh xung đột giữa mục  tiêu phát 
triển của các ngành liên quan, làm tốt công tác quy hoạch liên ngành. 

‐  Nâng cao hiệu quả kinh tế của các đội tàu tham gia khai thác. 
‐  Nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. 
‐  Giảm áp lực khai thác vùng gần bờ, đảm bảo khả năng tái tạo, phục hồi nguồn lợi vùng 

gần bờ. 
‐  Xóa bỏ các loại hình khai thác mang tính chất hủy diệt. 
‐  Tăng cường công tác quản lý nghề cá, tránh tình trạng tiếp cận nguồn lợi một cách tự do 

nhằm đảm bảo khả năng phục hồi nguồn lợi. 
‐  Tăng cường năng  lực đội ngũ cán bộ quản  lý, cán bộ khoa học đáp ứng yêu cầu phát 

triển và hội nhập, làm nền tảng cho sự PTBV ngành. 
 
2.4. Các chỉ tiêu cơ bản trong PTBV  khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

‐  Duy trì sản lượng khai thác ở mức 1,5‐1,8 triệu tấn/năm, tăng sản lượng khai thác vùng 
xa bờ, giảm sản lượng khai thác vùng gần bờ (đến năm 2010). 

‐  Giảm số lượng tàu xuống mức 50.000 chiếc (đến năm 2010). 
‐  Giải quyết việc làm cho khoảng 500.000 lao động trực tiếp. 
‐  Thiết lập và đưa vào hoạt động các khu bảo tồn biển (15 khu), khu bảo tồn nội địa. 
‐  Trên 90% đội tàu hoạt động có hiệu quả. 
‐  Đến năm 2015, trên 80% ngư dân ven bờ thực hiện các nguyên tắc đồng quản lý. 
 
2.5. Các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu PTBV 

‐  Nghiên cứu đánh giá biến động nguồn lợi, đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản 
xuất và quản lý. 

‐  Cấp giấy phép cho tất cả các tàu tham gia khai thác. 
‐  Nâng cao năng lực hệ thống thông tin thủy sản. 
‐  Thiết  lập,  triển khai các chính sách  liên quan  tới đồng quản  lý, quản  lý dựa  trên cơ sở 

cộng đồng. 
‐  Tiến hành phân cấp quản lý vùng biển. Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho 

ngư dân và các bên liên quan về sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản. Nâng cao năng 
lực trong công tác đồng quản lý nghề cá cũng như quản lý dựa trên cơ sở cộng đồng. 

‐  Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp cho các nghề khai thác vùng gần bờ sang xa bờ và một số 
ngành khác, giảm số lượng tàu khai thác vùng gần bờ. 
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‐  Đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học có trình độ cao. 
‐  Đẩy mạnh công tác khuyến ngư, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật khai thác cho ngư 

dân. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ khai  thác có  tính chọn  lọc, công 
nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch. 

‐  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác nhằm xóa bỏ các  loại hình 
khai thác mang tính hủy diệt. 

‐  Xây dựng, hoàn  thiện  các văn bản hướng dẫn  thực  thi Luật Thủy  sản và  các văn bản 
pháp luật khác có liên quan. 

‐  Quy hoạch, triển khai các khu bảo tồn biển, bảo tồn thủy sản nội địa. Khôi phục, bảo vệ 
và phát triển các hệ sinh thái nhạy cảm. 

‐  Thiết lập các trại sản xuất giống nhân tạo, bảo tồn nguồn gen, đàn bố mẹ. 
‐  Xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất trong khai thác thủy sản. 
 
3. Cơ sở cho việc xây dựng và đề xuất bộ chỉ số PTBV nghề khai thác nhằm bảo vệ 
nguồn lợi 

Theo nghiên cứu của FAO (1999), bộ chỉ số PTBV của nghề khai thác nhằm bảo vệ hải sản 
phải phản ánh được các tiêu chuẩn về 4 yếu tố: kinh tế; xã hội; sinh thái; quản  lý nghề cá. 
Mỗi yếu tố được xây dựng bởi nhiều chỉ tiêu khác nhau, bao gồm: 
 

Yếu tố Tiêu chuẩn lựa chọn 
Kinh tế 
 

 Sản lượng thu hoạch 
 Giá trị thu hoạch 
 Đóng góp vào GDP 
 Giá trị xuất khẩu (so với tổng giá trị xuất khẩu) 
 Thu nhập từ nghề cá 
 Đầu tư vào tàu thuyền 
 Thuế và trợ cấp 
 Lãi ròng 

Xã hội 
 

 Số người lao động nghề cá trực tiếp so với tổng số người tham gia 
 Dân số 
 Trình độ học vấn  
 Mức tiêu thụ protein 
 Thu nhập của ngư dân 
 Truyền thống khai thác 
 Vay nợ 
 Tỷ lệ giới tính trong việc ra quyết định 

Sinh thái 
 

 Thành phần sản lượng 
 Năng suất của đối tượng khai thác 
 Mức độ khai thác 
 Tác động của ngư cụ lên các loài không mong muốn 
 Ảnh hưởng của loại hình nghề đến bậc dinh dưỡng 
 Ảnh hưởng của loại hình nghề đến nơi sinh cư 
 Tính đa dạng (theo loài) 
 Thay đổi về diện tích và chất lượng của nơi sinh cư quan trọng hoặc 

các giới hạn sinh thái 
 Áp lực khai thác lên các vùng khai thác và không khai thác 

Quản lý nghề cá  Thực thi luật pháp 
 Phân quyền sở hữu 
 Tính thống nhất rõ ràng trong quản lý 
 Năng lực quản lý  

 
Tuy nhiên, trong thực tế, không thể tiến hành đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu đặt ra mà chỉ tiến 
hành đánh giá những chỉ tiêu quan trọng ảnh hưởng bao trùm  lên toàn bộ hệ thống nhằm 
đưa ra các định lượng cụ thể, tạo cơ sở cho việc thiết lập bộ chỉ số. Trong báo cáo này, chúng 
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tôi chọn ra một số chỉ tiêu cho chức năng quan trọng trong từng yếu tố để xây dựng nên bộ 
chỉ số PTBV cho nghề khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam và đảm bảo thực thi Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm.  
 
Trên thực tế, có rất nhiều chỉ số dùng để đánh giá tiến trình PTBV nghề khai thác nhằm bảo 
vệ nguồn lợi thuỷ sản. Tuy nhiên, để lựa chọn bộ chỉ số, chúng tôi dựa trên một số cơ sở sau: 
 
‐  Dễ thực hiện 
‐  Mang tính khả thi, áp dụng dễ dàng 
‐  Nguồn dữ liệu có thể thu thập 
‐  Chi phí thực hiện thấp 
‐  Dễ hiểu 
‐  Chính xác và rõ ràng 
‐  Có giá trị khoa học 
‐  Người sử dụng có thể chấp nhận được 
‐  Có thể truyền đạt thông tin 
‐  Dễ cập nhật 
‐  Có cơ sở khoa học 
 
Dựa trên các tiêu chí thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, sinh học và quản lý nghề cá, mục tiêu 
PTBV nghề khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ở Việt Nam, bộ chỉ số PTBV được đề xuất 
bao gồm: 
 
Chỉ số về kinh tế 

Chỉ số Cấu trúc Chỉ thị 
Doanh thu Theo đội tàu RMEY 

Tỷ lệ đội tàu hoạt động có hiệu quả/tổng số 
đội tàu tham gia khai thác 

Theo đội tàu 90% tổng số đội tàu 

(RMEY: giá trị sản lượng kinh tế tối đa là doanh thu mà ở đó doanh thu từ sản lượng khai thác 
đạt hiệu quả kinh tế tối đa). 
 
Chỉ số về xã hội 

Chỉ số Cấu trúc Chỉ thị 
Số lao động trực tiếp / Tổng số lao động tham 
gia  

Từ nghề khai thác hải 
sản 

Mục tiêu về số lao động 
trực tiếp (Quy hoạch 
tổng thể) 

Trình độ học vấn Cấp học phổ thông 95% phổ cập tiểu học 
(đến năm 2010) 

 

Chỉ số về sinh học, môi trường 

Chỉ số Cấu trúc Chỉ thị 
Tổng sản lượng khai thác Theo loài 

Theo nhóm thương 
phẩm 
Theo vùng khai thác 

MSY 
Mục tiêu quản lý (Quy 
hoạch tổng thể) 
 

Trữ lượng ước tính  Theo loài 
Theo nhóm 
Theo vùng 

Trữ lượng hiện tại 
Tiềm năng khai thác 
Viện nghiên cứu Hải sản
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Chỉ số về quản lý 

Chỉ số Cấu trúc Chỉ thị 
Số lượng  và công suất tàu thuyền Theo nghề 

Theo công suất 
Tổng số tàu được đăng 
ký, đăng kiểm  
Mục tiêu quốc gia (Quy 
hoạch tổng thể) 
FMSY 

Số lượng các khu bảo tồn được thành lập, 
đưa vào sử dụng 

Số lượng 
Diện tích 

Mục tiêu quốc gia 

Số lượng người dân tham gia vào đồng quản 
lý nghề cá 

Số lượng 80% tổng số ngư dân 
tham gia đồng quản lý 

Số lượng cán bộ quản lý được đào tạo hàng 
năm 

Số lượng 
Trình độ đào tạo 

Mục tiêu quốc gia (chiến 
lược phát triển nguồn 
nhân lực) 

 
4. Ví dụ về tổng quan của một chỉ số 

 
Mục tiêu Tổng sản lượng khai 

thác không vượt quá 
sản lượng khai thác 
cho phép 

Chỉ số  - Tổng sản lượng khai 
thác 
- MSY 

Lĩnh vực Môi trường (sinh học) 
 

Cấp độ áp 
dụng 

Quốc gia 
 

Áp  dụng trong 
lĩnh vực 

Khai thác thủy sản 
 

 
Biểu đồ chỉ thị biến động sản lượng khai thác qua các 
thời kỳ 

Phương pháp được sử dụng 
để đo lường chỉ số Thống kê, mục tiêu quốc gia, mô hình kinh tế sinh học, điều tra 

nguồn lợi biển 
Phương pháp thu mẫu 

Điều tra thống kê sản lượng khai thác 

Mức độ nhạy cảm của chỉ số 
Dễ sử dụng 

Điều kiện để sử dụng chỉ số 
 

Giá của sự quan trắc 
Chi phí thu thập cao 

Chỉ số đã được tiến hành 
bởi 

       Tổng cục Thống kê 
Viện nghiên cứu Hải sản 
Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản 

Cơ quan sẽ thực hiện Tổng cục Thống kê 
Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 
Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản 
Viện nghiên cứu Hải sản 

Thông tin 
Các viện nghiên cứu, các nhà quản lý 

Nhân lực thực hiện 
Các cán bộ thống kê, các chuyên gia về nguồn lợi 

Mức độ ứng dụng của chỉ 
số ở Việt Nam và các 
nước khác (đã được áp 
dụng) 

Đã được áp dụng ở Việt Nam và trên thế giới  
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5. Kết luận 

Để đánh giá tiến trình PTBV nói chung và ngành thuỷ sản nói riêng, cần có các công cụ hỗ 
trợ, trong đó bộ chỉ số là một trong những công cụ đắc lực và mang tính hiệu quả cao. Căn 
cứ vào các chỉ số, các nhà quản lý có thể thấy được bức tranh về hiện tại PTBV ngành, qua đó 
các nhà quản lý sẽ sử dụng các chính sách hoặc các công cụ khác để điều chỉnh các hoạt động 
trong quá trình phát triển. Vì vậy, trong thời gian tới cần  thống nhất đưa ra một bộ chỉ số, 
trong đó có bộ chỉ số PTBV nghề khai thác nhằm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phù hợp với đặc 
thù ngành thuỷ sản Việt Nam, phục vụ tiến trình PTBV ngành. 
 

INITIATIVE PROPOSED ON SUSTAINABLE FISHERIES INDICATOR FOR VIET NAM 
FISHERIES SECTOR 

Abstract 

The  report  primarily  presented  set  of  indicators  for  capture  fisheries  and  fisheries 
resources protection. This  is one of four components which are constituted  in  the set of 
indicators for sustainable fisheries development in Viet Nam. 
 
The set of indicators was developed based upon logical framework approaches, initiated 
by  reviewing  the  status  sustainable  fisheries  development  and  fisheries  resources 
protection; identification of issues and problems arises during development process; and 
therefore  propose  the  fisheries  development  objectives;  highlighting  the  relevant 
activities to achieve those objectives and recommending the indicators for monitoring the 
development of the sector. 
 
This set of  indicators was prepared for the scope of national  level but  is also applicable 
for provincial level. Today, many indicators for monitoring and evaluation are used, but 
in the scope of this study, we  just selected the most relevant  indicators which represent 
and reflect the holistic aspects of fisheries as well as suitable for the context of Viet Nam 
fisheries. The set of  indicators  is developed based on  the 4 categories: economic, social, 
environmental  (ecological) and  institutional dimensions. We believed  that  this could be 
effective  tool  for  decision  makers  in  monitoring  and  managing  the  sustainable 
development process of fisheries and fisheries resources protection. 
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ĐỀ XUẤT SƠ BỘ VỀ BỘ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG          
TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VIỆT NAM 

 
Hồ Công Hường 
 
Tóm tắt 

Ngày nay, PTBV được xem là chiến lược và mục tiêu  hướng tới của toàn nhân loại và ngành 
thuỷ sản ở nước  ta cũng không nằm ngoài mục  tiêu đó. Điều này đã được  thể hiện  trong 
phương hướng chiến lược phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2001‐ 2010 và định hướng đến 
năm 2020. Nhưng trên thực tế, để đo lường được mức độ bền vững của ngành thuỷ sản nói 
chung và lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) nói riêng còn nhiều lúng túng và mang tính 
chủ quan. Do vậy, việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính bền vững trong NTTS ở nước ta có 
thể được xem  là hướng đánh giá mới, nó sẽ  là một  trong những công cụ hữu  ích cho việc 
nhận định  thực  trạng PTBV  trong NTTS của nước  ta. Trên cơ sở  tiếp cận “cây vấn đề”  từ 
những thực trạng phát triển NTTS của cả nước để tìm ra những vấn đề nảy sinh ảnh hưởng 
đến PTBV, từ đó đưa ra các quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển. Vì thể, xây dựng 
bộ chỉ số phát triển trong NTTS ở các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và chính sách là 
cần thiết; bộ chỉ số của mỗi mảng này, được đánh giá bởi các thông số đầu vào và đầu ra để 
đánh giá được mức độ phát triển, cũng như khả năng bền vững trong NTTS. 
 
1. Mở đầu 

Ngành thủy sản Việt Nam đang phát triển với tốc độ nhanh, với nhiều chương trình và các 
chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh phát triển ngành, nhất là lĩnh vực NTTS thời kỳ đến năm 
2010. Tốc độ  tăng sản  lượng khai  thác hàng năm đạt 6,3%/năm,  trong khi  tốc độ  tăng sản 
lượng NTTS  đạt 19%/năm. Nếu  so  sánh năm 2005 với năm 2000, diện  tích nuôi  tăng 66% 
nhưng sản  lượng  tăng 168%. Ngành  thủy sản đạt kim ngạch xuất khẩu cao  (năm 2005 đạt 
2,65 tỷ USD) và đóng góp gần 3% GDP của toàn quốc. Trong đó, NTTS luôn có sự thay đổi 
rất lớn về mọi mặt: Phát triển NTTS từ sản xuất tự cung tự cấp chuyển dần sang hướng sản 
xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu  thị  trường  trong nước và xuất khẩu; NTTS không những 
tăng về diện tích nuôi mà còn tăng về giá trị (giá trị sản xuất và xuất khẩu),  luôn có sự đa 
dạng về đối tượng nuôi, hình thức nuôi và phương thức nuôi; Dịch vụ hậu cần ngày càng 
được đáp ứng cho nhu cầu phát triển, từ con giống phải thu gom từ tự nhiên chuyển sang 
hướng có khả năng đáp ứng tại chỗ bằng phương pháp sản xuất giống nhân tạo, đàn bố mẹ 
từ khai thác tự nhiên nay đã đáp ứng một phần từ quần đàn con nuôi.  
 
Tuy nhiên, sự PTBV  trong NTTS cũng còn gặp nhiều  thách  thức: việc khai  thác nguồn  lợi 
ảnh hưởng đến nguồn bố mẹ và con giống cho nuôi; môi trường nuôi ngày càng bị suy giảm, 
nhưng chưa cảnh báo được sự ô nhiễm và chưa kiểm soát được sự chuyển đổi ồ ạt diện tích 
canh tác khác sang NTTS. Bên cạnh đó, sau các vụ kiện chống bán phá giá tôm, cá tra, cá ba 
sa tại thị trường Mỹ, các rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu 
lớn trên thế giới ngày trở nên gay gắt, cùng với khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp... Những 
vấn đề trên đã ảnh hưởng đến sự phát triển NTTS bền vững ở nước ta.  
 
Nhằm đánh giá được mức độ PTBV của ngành  thuỷ sản nói chung và  lĩnh vực NTTS nói 
riêng, việc đề xuất sơ bộ về bộ chỉ số PTBV trong NTTS ở Việt Nam là rất cần thiết . 



Hồ Công Hường, Đề xuất sơ bộ về bộ chỉ số phát triển bền vững trong nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam 
 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

60 

2. Một vài khái niệm 

• Khái niệm về PTBV 

Đã có nhiều quan điểm khác nhau về PTBV, mỗi một quan điểm được xuất phát từ những 
mục  tiêu khác nhau của  từng  lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng có  thể hiểu “PTBV  là sự phát  triển 
nhằm đạt được nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng phát triển để đạt được nhu 
cầu của thế hệ tương lai”. 
 
Trong cuốn sách “Thế giới bền vững”  (1995) chỉ  ra  rằng để đạt được PTBV phải đáp ứng 
được những đòi hỏi sau:  (i) Về mặt kinh  tế, nó không được  làm bần cùng hoá một nhóm 
trong khi làm giàu cho một nhóm khác; (ii) Về mặt sinh thái, nó không làm xuống cấp sự đa 
dạng và năng suất sinh học  trong hệ sinh  thái và các yếu  tố cần cho sự sống;  (iii) Về mặt 
chính sách và xã hội, nó phải có vai trò đoàn kết, phối hợp hành động, cùng tham gia của các 
ngành, cá nhân và hợp tác quốc tế. 
 
Khi nói  đến phát  triển NTTS bền vững  thường  được xem xét bởi  các vấn  đề như:  (i) Xây 
dựng ao nuôi ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và tính đa dạng sinh học; (ii) Quản lý sức 
khoẻ của sinh vật thuỷ sinh trong chuỗi thức ăn; (iii) Việc sử dụng thức ăn ảnh hưởng đến 
môi trường; (iv) Dịch bệnh và chất thải từ nuôi trồng vào môi trường tự nhiên; (v) Kinh tế ‐ 
xã hội và các công trình công cộng; (vi) Quần đàn thuỷ sinh và (vii) Cấu trúc gen của quần 
đàn.  
 
Trên cơ sở đó, có  thể hiểu “NTTS bền vững  là khái niệm để chỉ các hoạt động nuôi  trồng 
thực vật hay động vật thủy sinh nhằm đáp ứng được nhu cầu cho con người ở hiện tại và 
cho thế hệ mai sau mà không ảnh hưởng đến hệ sinh thái”. 
 

• Khái niệm về chỉ số 

PTBV  là một khái niệm mang  tính  tổng hợp cao. Để đo được mức độ bền vững, người  ta 
thường đưa ra các chỉ số. Chỉ số là một thước đo tổng hợp ở mức cao của chỉ thị, được tính 
từ các chỉ tiêu và bộ chỉ tiêu. Các chỉ tiêu đó được thể hiện ở các dạng như: trạng thái, mục 
tiêu, áp lực, động lực, ảnh hưởng và hưởng ứng.  
 
Trong đó, chỉ thị được hiểu là thước đo trong đó tổng hợp các thông tin phù hợp liên quan 
đến một hiện tượng nhất định, hay một yếu tố thay thế, ước tính cho thước đo đó nghĩa là 
một loại hình ước tính nào đó. Các loại chỉ thị có thể bao gồm: chỉ thị mô tả, chỉ thị đánh giá 
hoạt động/các chỉ  thị mang  tính quy phạm, các chỉ  thị mang  tính hiệu quả, các chỉ  thị đáp 
ứng, các chỉ thị đánh giá mức thịnh vượng chung và các chỉ thị đề mục. 
 
3. Cách tiếp cận và phương pháp xây dựng bộ chỉ số 

3.1. Cách tiếp cận 

Dựa  trên cơ sở nền  tảng của 3 phương pháp  tiếp cận của Dự án VIE/01/021  (2006), VEPA 
(2005), FAO (1999) và Stig M.Christensen (2006), cùng với việc sử dụng phương pháp “tiếp 
cận cây vấn đề” để xây dựng bộ chỉ số PTBV trong NTTS ở nước ta. Phương pháp được thực 
hiện theo 6 bước (sơ đồ 1). 
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Sơ đồ 1. Cách tiếp cận đề tài 
 
‐  Bước  1:  Đánh  giá  thực  trạng NTTS  ở  nước  ta  trong  những  năm  gần  đây,  nhấn mạnh 

những mặt làm được, chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức; 
‐  Bước  2: Xác  định những  vấn  đề  nảy  sinh  trong NTTS  về  các mặt  kinh  tế,  xã  hội, môi 

trường, chính sách liên quan đến sự PTBV trong NTTS; 
‐  Bước  3: Quan  điểm phát  triển NTTS hướng  đến PTBV về  các mặt kinh  tế,  xã hội, môi 

trường và chính sách; 
‐  Bước 4: Xác định các mục tiêu phát triển trong NTTS; 
‐  Bước 5: Xác định các hoạt động định hướng để đạt được mục tiêu phát triển; 
‐  Bước 6: Xây dựng bộ chỉ số để lượng hoá các chỉ tiêu phát triển. 
 
3.2. Phương pháp nghiên cứu 

‐  Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA): 
+  Công cụ SWOT: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức; 
+  Công cụ ma trận: xây dựng các vấn đề liên quan; 
+  Công cụ cây vấn đề: xây dựng các vấn đề về nảy sinh. 
‐  Phỏng vấn bán chính thức các lãnh đạo và quản lý trong lĩnh vực NTTS; 
‐  Tham vấn ý kiến các chuyên gia/hội thảo. 
 
4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng NTTS ở Việt Nam 

Nhìn chung NTTS ở nước  ta  thường  trải qua 4 hoạt động:  (1) bao gồm các hoạt động  liên 
quan đến con bố mẹ; (2) các hoạt động liên quan đến sản xuất và ương nuôi con giống; (3) 
gồm các hoạt động nuôi thương phẩm; và (4) gồm các hoạt động thu hoạch, chế biến và tiêu 
thụ (sơ đồ 2 và 3). 

§¸nh gi¸ thùc tr¹ng NTTS

X¸c ®Þnh vÊn ®Ò n¶y sinh trong NTTS liªn quan ®Õn 
sù PTBV 

Quan ®iÓm ph¸t triÓn NTTS 

Môc tiªu ph¸t triÓn

C¸c hoạt động ®Þnh 
h−íng ph¸t triÓn  

ChØ sè ®¸nh 
gi¸
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NTTS ở nước ta đã và đang phát triển mạnh khắp toàn quốc từ vùng đồng bằng châu thổ, 
đến vùng duyên hải miền Trung,  trung du miền núi và Tây Nguyên. Loại hình mặt nước 
nuôi  trồng cũng đa dạng như các  thuỷ vực mặn,  lợ và ngọt; phương  thức nuôi ngày càng 
được cải  thiện  từ quảng canh,  lên quảng canh cải  tiến, bán  thâm canh và  thâm canh; hình 
thức nuôi rất đa dạng như nuôi chuyên thuỷ sản, nuôi thuỷ sản kết hợp với cấy lúa, hoặc xen 
canh, nuôi lồng bè, nuôi hồ chứa. Đặc biệt trong 5 năm qua đạt tốc độ tăng trưởng nhanh về 
diện  tích 13,8%/năm. Đến năm 2005 đạt  tổng diện  tích nuôi 959.945 ha,  trong đó diện  tích 
nuôi mặn  lợ 641.045 ha chiếm 67%  tổng diện  tích nuôi, chủ yếu  tập  trung ở các  tỉnh  thuộc 
đồng bằng  sông Cửu Long  (708.306 ha) chiếm 73%  tổng diện  tích nuôi  toàn quốc. Tốc  độ 
tăng  sản  lượng nuôi  20%/năm,  riêng năm  2005  đạt  1.437.400  tấn  (bằng  105,69% kế hoạch 
năm); trong tổng sản lượng nuôi có 330.200 tấn tôm nuôi, 933.500 tấn cá các loại, 173.700 tấn 
thủy sản khác . Tốc độ tăng trưởng về giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 20%/năm (năm 2000 
đạt 0,61  tỷ USD,  lên đến 1,69  tỷ USD năm 2005), riêng năm 2005 giá  trị xuất khẩu  từ nuôi 
chiếm 64% so với tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn quốc (2,65 tỷ USD).  
 
Trong cơ cấu đối tượng nuôi của nước ta, sản phẩm chủ yếu vẫn là tôm mặn lợ, chủ yếu là 
tôm  sú. Nhóm cá  tra, cá ba  sa  trong 5 năm qua  tăng cả  sản  lượng nuôi, cũng như cơ cấu 
trong sản lượng nuôi nước ngọt; năm 2005 đạt 405.674 tấn, chiếm 63%; sản lượng cá tra, cá ba 
sa của vùng chủ yếu tập trung ở các tỉnh thuộc thượng và trung lưu sông Tiền và sông Hậu 
như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang và Vĩnh Long. Đối với đối tượng cá rô phi, 
luôn có xu hướng tăng về sản lượng, diện tích và năng suất nuôi. Nhuyễn thể và một số đặc 
sản khác như ốc hương, nghêu, cua bể, một số  loài cá kinh  tế khác có sản  lượng  lớn dần. 
Nghề nuôi biển phát  triển ở nhiều  tỉnh như Quảng Ninh, Hải Phòng,Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hoà, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu... nay  được khuyến khích phát 
triển mạnh theo Quyết định số 126/2005/QĐ‐TTg ngày 01/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về một số chính sách khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy hải sản trên biển và hải đảo. 
 
Thực hiện Quyết  định  số  112/2004/QĐ‐TTg ngày  23/6/2004  của Thủ  tướng Chính phủ  về 
chương  trình phát  triển giống  thủy  sản,  trong năm 2005 việc quản  lý  sản xuất,  lưu  thông 
giống  thủy  sản,  cơ  chế  đầu  tư  cho những vùng  sản xuất giống  thủy  sản  tập  trung  đã  có 
chuyển biến tích cực. Trên phạm vi cả nước, năng lực sản xuất giống thủy sản tăng liên tục; 
đến năm 2005 có 4.281 trại tôm giống sản xuất được 28,8 tỷ con tôm giống, tăng 151,64% so 
với năm 2000 và 392 trại cá giống sản xuất được 17,45 tỷ cá bột, tăng 40,57% so với năm 2000 
(Bộ Thủy sản, 2006).   
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Sơ đồ 2. Các hoạt động liên quan đến NTTS 
 
4.2. Những vấn đề nảy sinh trong NTTS ở nước ta 

• Về mặt kinh tế 

Giá nguyên vật liệu, thiết bị và con giống không ổn định. Mặc dù, khoa học về giống và công 
nghệ sản xuất giống nhân tạo ngày càng phát triển, nhưng trên thực tế nguồn cung cấp con 
giống không ổn định về số  lượng và chất  lượng, cũng như mùa vụ sản xuất, dẫn đến chất 
lượng con giống không đáp ứng đủ cho nhu cầu nuôi. Bên cạnh đó, sự biến động mạnh của 
nguyên vật  liệu  (xăng dầu, bột cá,  thiết bị)  trên  thị  trường đã đẩy giá  thành sản phẩm  lên 
cao, thậm chí cao hơn so với giá bán trên thị trường. 
 
Hệ  thống  nuôi  không  đạt  hiệu  quả  về  kinh  tế, môi  trường  và  không  thân  thiện  với môi 
trường. Do khả năng đáp ứng vốn cho xây dựng cơ bản và các thiết bị còn nhiều hạn chế nên 
các công trình nuôi nhiều khi đầu tư chưa đạt tiêu chuẩn, chưa đúng mức dẫn đến làm giảm 
hiệu  quả  đầu  tư,  từ  đó  giảm  hiệu  quả  kinh  tế  trong  nuôi  tôm;  ảnh  hưởng  xấu  đến môi 
trường, nhất là khi sử dụng không đúng mức lượng thức ăn, hoá chất đã gây nên sự tồn dư 
trong môi trường ao nuôi. 
 
Sự biến động của thị trường, sự chấp nhận của xã hội còn thấp. Nước ta đang dần chuyển từ 
một nền kinh tế tự cung tự cấp sang hướng phát triển theo thị trường, trong khi khả năng 
trang bị cho sự chuyển biến này còn yếu... dẫn đến giá sản phẩm nuôi luôn biến động, thậm 
chí không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.  
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• Về mặt xã hội và chính sách 

Tính bền vững trong quy hoạch NTTS còn kém, dẫn đến sự phát triển của ngành cũng chưa 
bền vững. Quy hoạch các nhóm sản phẩm chủ lực mới được triển khai xây dựng. Song trên 
thực tế việc xây dựng quy hoạch phát triển NTTS sản còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu phát 
triển. Tính khả thi của một số quy hoạch chưa cao. Nhiều địa phương ven biển có quy hoạch 
phát triển thuỷ sản và vấn đề quy hoạch NTTS được nói qua trong quy hoạch tổng thể, tuy 
nhiên một  số địa phương  có phát  triển nuôi mạnh  cũng  đã  có quy hoạch. Một  số  tỉnh  có 
NTTS nước ngọt với quy mô  lớn cũng đã có quy hoạch nhưng số  tỉnh có quy hoạch chưa 
nhiều và chất lượng quy hoạch còn hạn chế. 
 
Thiếu sự kết hợp của các nhà quản lý về sử dụng tài nguyên dẫn đến sử dụng chưa hiệu quả 
tài nguyên và  tần suất dịch bệnh bùng phát hàng năm. Chưa có quy hoạch phát  triển  liên 
ngành,  liên  vùng  cho NTTS,  đặc  biệt  là  việc  phát  triển  thủy  lợi  nằm  trong  ngành  nông 
nghiệp do chưa thấy được nhu cầu thủy lợi hoá phục vụ NTTS, sự khác biệt rất lớn so với 
việc ngọt hoá một số vùng để phát triển nông nghiệp, nên đã gây ra những khó khăn nhất 
định khi địa phương muốn triển khai nhanh kế hoạch phát triển NTTS. Do yếu kém về quản 
lý vùng nuôi dựa vào cộng đồng, nên còn sử dụng chung hệ thống cấp nước và thoát nước. 
Đặc biệt, một  số vùng nuôi  tôm bị bệnh  chưa  được  xử  lý nhưng  cũng  tháo nước  ra môi 
trường ngoài, và nguồn nước mang mầm bệnh này  lại được một số ao/vùng nuôi khác sử 
dụng làm nước cấp. Kết quả không những dịch bệnh bùng phát qua đường dọc mà còn xảy 
ra qua con đường ngang.  
 
Khoảng cách thu nhập ngày càng tăng trong cộng đồng người dân NTTS, đặc biệt trong nuôi 
tôm và nuôi cá tra. Do đó, mức độ phân hoá giàu nghèo giữa các hộ nuôi ngày càng tăng. 
NTTS  đòi hỏi  đầu  tư  tương  đối  lớn,  trong khi khả năng  tài  chính  của người dân  có hạn, 
không có khả năng đầu tư xây dựng cơ bản cũng như hoạt động sản xuất, vì thế người dân 
phải đi thế chấp nhà đất để được vay vốn cho hoạt động sản xuất.  
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Sơ đồ 3. Những thách thức trong NTTS ở Việt Nam 

 

Kinh tế Xã hội Môi trường Chính sách

Giá nguyên vật 
liệu, trang thiết 
bị và con giống 
không ổn định 

Tính bền vững 
trong quy hoạch 
NTTS còn kém 

Khoảng cách thu 
nhập trong 
NTTS còn cao

Quyền và hướng 
dẫn sử dụng đất 
còn nhiều bất cập 

Hệ thống nuôi 
không đạt hiệu 
quả về kinh tế, 
môi trường và 
không thân 
thiên môi 
trường 

Sự biến động 
của thị trường, 
sự chấp nhận 
của xã hội còn 
thấp 

Đầu tư cơ sở hạ 
tầng còn kém, 
chưa kết hợp thuỷ 
lợi cho NTTS với 
các ngành khác 

Con giống còn 
phụ thuộc vào tự 
nhiên và chiều 
hướng ngày càng 
giảm 

Tôm bố mẹ phụ 
thuộc vào tự nhiên 
và có chiều hướng 
ngày càng giảm 

Chất lượng con giống kém, tỷ lệ chết cao, 
sử dụng thuốc, hoá chất chưa hợp lý 

Sự suy giảm môi trường và hệ sinh thái 
làm ảnh hướng lớn đến sự phát triển 
NTTS và giảm khả năng đầu tư 

Suy thoái môi trường-sinh thái ảnh 
hưởng đến phát triển NTTS  và đầu tư 
nghiên cứu giảm thiểu còn rất hạn chế 

Chất lượng thức ăn còn thấp, giá 
thành cao, phần lớn phụ thuộc 
vào thức ăn cá tạp 

NTTS trên cát làm tăng sự xâm 
nhập mặn 

Sự xâm nhập các loài mới có thể làm tăng 
lây lan dịch bệnh và mất cân bằng sinh thái 

Thiếu sự phối 
hợp và  hợp 
tác giữa: nhà 
nước, nhà 
khoa học, 
nhà kinh 
doanh và nhà 
sản xuất 

Khả năng lồng 
nghép các vấn 
đề PTBV trong 
quy hoạch và 
quản lý  

Những vấn đề nảy sinh ảnh hưởng đến sự PTBV 
trong  NTTS

Thực trạng NTTS ở Việt Nam 

Thiếu sự kết hợp 
của nhà quản lý 
sử dụng tài 
nguyên
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Quyền và hướng dẫn  sử dụng  đất  còn nhiều bất  cập.Quyền  sử dụng  đất, mặt nước biển 
không được hướng dẫn rõ ràng và  thời gian sử dụng ngắn, do đó các ao nuôi chưa có thể 
đăng ký mã số vùng/ao nuôi dẫn đến sự phát triển kém bền vững. Đối với mặt nước nuôi 
trên biển và trên sông, hầu hết người dân chưa được giao quyền sử dụng mà tự khai hoang 
và phát triển NTTS. Một phần chưa có quy hoạch cụ thể các vùng nuôi, chưa có chế tài cho 
khai hoang mặt nước vào mục đích NTTS.  
 
Thiếu sự phối hợp và   hợp  tác giữa nhà nước, nhà khoa học, nhà kinh doanh và nhà sản 
xuất. Khả năng lồng ghép các vấn đề PTBV trong quy hoạch và quản lý còn yếu. 
 

• Về mặt môi trường 

Đầu tư cơ sở hạ tầng còn kém, chưa kết hợp thuỷ lợi cho NTTS với các ngành khác. Một số 
tỉnh có  lập các dự án thủy  lợi quy mô vùng nhưng chưa được quan tâm đúng mức và kịp 
thời. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng NTTS còn dàn trải, chưa chú trọng đến các vùng trọng điểm. 
Vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong những năm qua còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu 
cầu phát triển NTTS. Hầu như chưa có hệ thống thuỷ lợi riêng cho các công trình NTTS nước 
ngọt. Bên cạnh đó, các hệ  thống kênh dẫn và  thoát nước chính hiện đã bị xuống cấp, hiện 
tượng bồi lắng, xói lở bờ kênh ngày càng diễn ra mạnh mẽ và trên diện rộng, hậu quả là khó 
khăn trong việc giữ nước vào mùa khô và tháo nước vào mùa mưa.  
 
Con  giống  còn phụ  thuộc  vào  tự  nhiên  và  chiều hướng ngày  càng giảm, nhất  là  các  đối 
tượng nuôi biển. Mặc dù khoa học công nghệ trong NTTS ngày càng phát triển, nhưng trên 
thực tế ở nước ta, việc nuôi tôm biển với phương thức quảng canh cải tiến vẫn chiếm tỷ lệ 
lớn trong cơ cấu diện tích nuôi. Hơn nữa, đối với lĩnh vực nuôi biển, con giống chủ yếu được 
khai  thác  từ  tự nhiên (một phần rất nhỏ  từ sản xuất nhân  tạo), nhưng nguồn  lợi này ngày 
càng có nguy cơ giảm nghiêm trọng, do phát triển mạnh các loại nghề khai thác mang tính 
huỷ diệt cao, xâm hại đến nguồn lợi. 
 
Tôm bố mẹ phụ thuộc vào tự nhiên và có chiều hướng ngày càng giảm. Mặc dù, khoa học và 
công nghệ giống phát  triển nhưng  trên  thực  tế đối với các đối  tượng nuôi mặn  lợ,  thường 
nguồn bố mẹ luôn phụ thuộc vào tự nhiên, trong khi sản lượng khai thác nguồn lợi thuỷ sản 
ngày càng tăng, đồng nghĩa với giảm nguồn lợi. 
 
Chất lượng con giống kém, tỷ lệ chết cao, sử dụng thuốc, hoá chất chưa hợp lý dẫn đến làm 
tăng tỷ lệ chết trong nuôi thương phẩm. Nhiều lô giống bị nhiễm bệnh, giống có chất lượng 
thấp, biểu hiện rõ nét nhất là tôm không đều, tỷ lệ sống thấp dẫn đến năng suất thấp nhưng 
vẫn được xuất bán ra thị trường, đã gây nhiều thiệt hại cho người nuôi tôm. Phần lớn các địa 
phương, các khu vực sản xuất nhiều giống tôm sú chưa được quy hoạch từ đầu nên việc tưới 
tiêu nước không hợp lý dẫn đến tình trạng lây lan dịch bệnh xảy ra khá phổ biến. Việc kiểm 
tra chất lượng giống còn nhiều bất cập trong những năm gần đây mặc dù ngành thuỷ sản đã 
có nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan 
và chủ quan chi phối nên kết quả chưa cao. Lực lượng lao động kỹ thuật hiện tại còn thiếu về 
số lượng, số cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao còn ít, mặt khác lại phân bố không đều giữa 
các vùng nên chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. 
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Sự suy giảm môi trường và hệ sinh thái làm ảnh hướng lớn đến sự phát triển NTTS và giảm 
khả năng đầu tư. Hiện nay, chất lượng môi trường nuôi có biểu hiện giảm sút, nhất là một số 
tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Vấn đề quản lý cộng đồng vùng nuôi chưa được quan tâm đầy 
đủ, vẫn còn hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý, từ ao nuôi bị nhiễm bệnh ra môi trường 
tạo nguy cơ lây lan bệnh sang các ao nuôi tôm khác. 
 
Ngoài ra, suy thoái môi trường‐sinh thái ảnh hưởng đến phát triển NTTS và đầu tư nghiên 
cứu giảm thiểu còn rất hạn chế. Chất lượng thức ăn còn thấp, giá thành cao, phần lớn phụ 
thuộc vào thức ăn cá tạp. NTTS trên cát làm tăng sự xâm nhập mặn. Sự xâm nhập các  loài 
mới có thể làm tăng lây lan dịch bệnh và mất cân bằng sinh thái (sơ đồ 3). 
 
4.3. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển NTTS ở nước ta 

• Quan điểm phát triển 

‐  Phát triển NTTS theo hướng PTBV, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo sản xuất và ổn 
định đời sống nhân dân. 

‐  NTTS phải từng bước hiện đại hoá, phát triển theo hướng công nghiệp, kết hợp với các 
phương pháp nuôi khác phù hợp với điều kiện của từng vùng. 

‐  Hướng mạnh vào sản xuất nuôi các đối  tượng mặn,  lợ, đồng  thời phát  triển nuôi  thuỷ 
sản nước ngọt. 

‐  Tạo chuyển biến mạnh  trong nuôi  tôm, cá  tra xuất khẩu, đồng  thời phát  triển nuôi các 
đối tượng khác phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu (Ban chỉ đạo Chương trình 
224, năm 2006). 

 

• Mục tiêu phát triển 

Từ nay đến năm 2010 đưa  lĩnh vực NTTS đạt: Diện  tích nuôi 1  triệu ha, sản  lượng nuôi 2 
triệu tấn, đáp ứng được 71 tỷ con giống các loại, đạt kim ngạch xuất khẩu 2,5 triệu USD và 
đáp ứng cho được 2,8 triệu lao động (Ban chỉ đạo Chương trình 224, năm 2006). 
 

• Định hướng phát triển 

‐  Phát triển NTTS theo quy hoạch đối với các thuỷ vực trên biển, hải đảo, mặt nước lợ và 
nước ngọt trong các ao đầm, hồ chứa. Trong đó tôm sú, cá tra, cá ba sa được xem là đối 
tượng chủ lực; đồng thời đa dạng hoá đối tượng nuôi theo các phương thức nuôi chuyên 
canh, nuôi đa loài với các mô hình nuôi luân canh, xen canh và nuôi ghép; 

‐  Phát triển sản xuất, quản lý chất lượng con giống hải sản ở các tỉnh ven biển Nam Trung 
Bộ và một số tỉnh có điều kiện thuận lợi khác, đáp ứng đủ nhu cầu và tiến tới xuất khẩu; 

‐  Quản lý tốt môi trường, dịch bệnh trên cơ sở quan trắc, cảnh báo và tiến tới dự báo nhằm 
PTBV; 

‐  Phát triển NTTS phải theo quy hoạch trên cơ sở sử dụng hợp lý các loại hình tiềm năng 
và lợi thế về diện tích của các thủy vực mặn, lợ, ngọt và nước lạnh, đảm bảo PTBV, tạo 
công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo; 

‐  Tăng  sản  lượng nuôi  theo hướng  tăng năng  suất,  tăng  chất  lượng  sản phẩm,  tăng  đối 
tượng có giá trị kinh tế cao, hạ giá thành sản phẩm; nâng cao hiệu quả nuôi trồng, phù 
hợp với điều kiện sinh  thái của  từng  thuỷ vực,  từng vùng  theo hướng sản phẩm sạch, 
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đủ sức cạnh tranh hội nhập; 
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‐  Đầu tư phát triển khoa học công nghệ theo hướng công nghệ cao phù hợp với các vùng 
sinh thái, các đối tượng, từng bước chuyển hình thức nuôi quảng canh sang quảng canh 
cải tiến, bán thâm canh, thâm canh, tăng diện tích tự làm sạch nhằm đảm bảo an toàn vệ 
sinh môi trường; 

‐  Phát triển NTTS trong quan hệ tổng hợp với các ngành kinh tế ‐ xã hội khác. Bảo vệ rừng 
ngập mặn,  rừng phòng hộ, bảo vệ  các nguồn nước ngầm nhằm  đảm bảo vệ  sinh môi 
trường sinh thái, đảm bảo sản xuất bền vững (Ban chỉ đạo Chương trình 224, năm 2006). 

 
4.4. Đề xuất bộ chỉ số PTBV trong NTTS 

4.4.1. Đặc tính của một chỉ số 

Một bộ chỉ số đánh giá tính bền vững của hoạt động NTTS ở Việt Nam phải thể hiện đầy đủ 
15 đặc tính (bảng 1). 
 

Bảng 1. Đặc tính của một bộ chỉ số 

STT ĐẶC TÍNH CỦA CHỈ SỐ DIỄN GIẢI ĐẶC TÍNH 

1 Mục tiêu của chỉ số Nhằm đạt được tính bền vững  

2 Bản thân chỉ số  Ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ ý nghĩa, nội dung của chỉ số 

3 Khuôn khổ/lĩnh vực áp dụng 
PTBV 

Lĩnh vực ngành hay các chương trình quản lý 

4 Mức độ áp dụng Cấp quốc gia, địa phương hay tổ chức sẽ áp dụng 

5 Chìa khoá cho lĩnh vực áp 
dụng 

Lĩnh vực của ngành, ví dụ NTTS, khai thác, bảo vệ nguồn 
lợi hay chế biến-thương mại thuỷ sản 

6 Phương pháp sử dụng để đo 
lường bộ chỉ số 

- Tên phương pháp hoặc phương pháp đo lường chỉ số 
- Công thức tính toán quy về tỷ lệ phần trăm hay một con 

số cụ thể để xác định, tức lượng hoá được chỉ số.  

7 Phương pháp thu mẫu - Phương pháp thu mẫu như thế nào? Tần suất thu mẫu 
bao nhiêu? Đo, lượng hoá hay nội suy? 

8 Tính nhạy cảm của bộ chỉ số - Độ tin cậy và khả năng áp dụng trong thực tế  đối với chỉ 
số 

- Chỉ số chịu tác động bởi những điều kiện nào? 

9 Điều kiện tiên quyết để sử 
dụng bộ chỉ số 

- Những nhân tố cần và đủ để xây dựng, thực hiện quản 
lỷ của bộ chỉ số đó 

10 Giá cho giám sát và thu thập 
chỉ số 

- Chi phí quan trắc rẻ hay đắt? 
- Nhằm mục đích cân nhắc tài chính để triển khai áp 

dụng của chỉ số 

11 Bộ chỉ số đang được giám 
sát hay không? 

- Hiện tại bộ chỉ số này có được các cấp ngành và địa 
phương áp dụng không? 

12 Cơ quan, tổ chức giám sát - Cơ quan tổ chức giám sát quản lý bộ chỉ số, cơ quan 
nào xây dựng chỉ số? 

13 Cơ quan truyền đạt thông tin - Cơ quan, tổ chức, viện, trường hay địa phương cung cấp 
thông tin hàng năm, hàng quý hay hàng tháng cho các 
cơ quan tổ chức giám sát bộ chỉ số 

14 Nguồn nhân lực cung cấp 
thông tin 

- Cá nhân nào thực hiện thu thập và cung cấp thông tin 
cho bộ chỉ số? 

15 Áp dụng các chỉ số đó ở VN 
và các nước khác thế nào? 

- Chỉ số đó có được xây dựng/ cập nhật thường xuyên và 
có hữu ích không? 
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Bảng 2. Nội dung của bộ chỉ số 

Lĩnh vực áp 
dụng PTBV 

Mục tiêu 
PTBV 

Chỉ 
tiêu 
phát 
triển 

Chỉ số đo 
lường các 

chỉ tiêu 
đạt được 

Phương 
pháp 
tính 

Dung 
lượng mẫu 
quan sát 
năm hiện 

tại 

Chỉ tiêu có 
đạt giới hạn 
cho phép 
không? 

Cho điểm 
về PTBV 

Xã hội        

Kinh tế        
Môi trường        
Chính sách        

Điểm tối đa = 9 Điểm đạt được trong năm trước =       Điểm quan sát năm hiện 
tại = 

Chỉ số 
PTBV 

Phần trăm tối đa = 
100% 

Điểm đạt được trung bình hàng 
năm =     % 

Điểm quan sát năm hiện 
tại =                    % 

 

• Cho điểm về PTBV bao gồm: 

 ‐  Không có trong phạm vi tiếp cận giới hạn hoặc không đưa ra chỉ tiêu, cho điểm = 0; 
 ‐  Thỉnh thoảng có phạm vi tiếp cận giới hạn, cho điểm = 1/2 ; 
 ‐  Có trong phạm vi tiếp cận giới hạn, cho điểm = 1. 

• Khả năng bền vững 

‐  Mức 1: đạt độ bền vững  (80 ‐ 100%)  
‐  Mức 2: đạt độ bền vững tiềm năng  (60 ‐ 80%)  
‐  Mức 3: đạt độ bền vững trung bình  (40 ‐ 60%)  
‐  Mức 4: đạt độ không bền vững tiềm tàng (20 ‐ 40%)  
‐  Mức 5: đạt độ không bền vững (0 ‐ 20%)  

 
4.4.2. Các chỉ số về PTBV trong NTTS 

NTTS thường trải qua 4 hoạt động cơ bản (sơ đồ 2), trong đó có các hoạt động liên quan đến 
đầu vào và các hoạt động liên quan đến đầu ra. Mỗi hoạt động cũng có thể ảnh hưởng gián 
tiếp hay trực tiếp đến sự PTBV. Do đó, việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá tính bền vững trong 
NTTS cũng được xây dựng dựa trên nền tảng đó, với 28 chỉ số bao gồm 17 chỉ số đầu vào và 
11 chỉ số đầu ra. 
 

• Bộ chỉ số đầu vào: 

Bộ chỉ số đầu vào là tập hợp những chỉ số đơn nhằm đánh giá các hoạt động đầu vào trong 
NTTS ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến sự PTBV. Bộ chỉ số đầu vào cũng hiện diện các 
lĩnh vực như kinh tế, xã hội, môi trường và chính sách. 
 
Bước đầu đề xuất được bộ chỉ số đầu vào với 17 chỉ số đơn, trong đó bao gồm 3 chỉ số cho 
các hoạt động thuộc lĩnh vực xã hội, 3 chỉ số cho kinh tế, 9 chỉ số cho môi trường và 2 chỉ số 
cho chính sách (Bảng 3). 
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Bảng 3. Các chỉ số đầu vào để đánh giá các hoạt động NTTS bền vững 
 

Lĩnh 
vực 

Các vấn đề 
nảy sinh 

Chỉ số đánh giá tính bền vững 
trong NTTS 

Phương pháp xác định 

% các tỉnh ven biển có quy hoạch 
NTTS (1) 

Tỷ lệ = các tỉnh được thực thi quy 
hoạch NTTS/tổng số tỉnh có NTTS 

% tỉnh NTTS nước ngọt có quy mô 
lớn được quy hoạch PTBV (2) 

Tỷ lệ = các tỉnh có quy mô NTTS 
nước ngọt lớn được quy hoạch 
PTBV/tổng số tỉnh có NTTS nước 
ngọt có quy mô nuôi lớn 

 
 
 
Xã hội 

 
 
 
Quy hoạch 
NTTS còn 
thiếu và yếu 

% tỷ lệ các hành động trong quy 
hoạch được thực thi (3) 

Tỷ lệ = các hành động trong quy 
hoạch được thực thi/tổng số kế 
hoạch hành động trong quy hoạch 

% vùng nuôi mới có hệ thống thuỷ 
lợi đạt tiêu chuẩn vùng nuôi  (4) 

Tỷ lệ = số vùng nuôi mới được xây 
dựng hệ thống thủy lợi đạt tiêu 
chuẩn/tổng số vùng nuôi mới  

% diện tích nuôi cũ có thể tiếp cận 
hệ thống thuỷ lợi (5) 

Tỷ lệ = số vùng nuôi cũ có hệ thống 
thủy lợi/tổng số vùng nuôi 

 
 
 
Kinh 
tế 

 
 
 
Hạ tầng cơ sở 
chưa đáp ứng 
nhu cầu phát 
triển 

% dự án xây dựng cơ sở hạ tầng 
có sự tham gia liên ngành (6) 

Tỷ lệ = số vùng nuôi có cơ sở hạ 
tầng được sự tham gia liên 
ngành/tổng số vùng nuôi 

Nguồn giống 
tự nhiên ngày 
càng giảm 

% các loài có giá trị thương mại 
được sản xuất nhân tạo (7) 

Tỷ lệ = số lượng loài có giá trị 
thương mại được sản xuất nhân tạo 
/tổng số loài thương mại đang nuôi 

Nguồn tôm bố 
mẹ không đủ 
chất lượng, số 
lượng 

% số lượng tôm bố mẹ được thuần 
hoá (8) 

Tỷ lệ = số lượng tôm bố mẹ được 
thuần hóa/tổng số tôm bố mẹ 

% các trại sản xuất giống được 
chuyển giao về thực hành sản 
xuất tốt (GAP) (9) 

Tỷ lệ = số trại sản xuất giống được 
chuyển giao GAP/tổng số trại sản 
xuất giống 

Chất lượng 
tôm giống 
ngày cảng 
giảm % trại sản xuất giống được cấp 

chứng chỉ đạt chất lượng (10) 
Tỷ lệ = số trại sản xuất giống được 
cấp chứng chỉ đạt chất lượng/tổng 
số trại sản xuất giống 

% diện tích/mặt nước vùng nuôi 
mới được đánh giá tác động môi 
trường (11) 

Tỷ lệ = số vùng NTTS có thực hiện 
đánh giá tác động môi trường/tổng 
số vùng NTTS 

% diện tích/mặt nước nuôi đạt tiêu 
chuẩn công nghệ nuôi sạch (12) 

Tỷ lệ = số vùng NTTS tuân thủ theo 
TCVN về nuôi sạch/tổng số vùng 
NTTS     

Sự suy giảm 
môi trường 
ngày càng 
diễn ra trên 
diện rộng 

% vùng có nguồn nước cấp đạt 
chất lượng cho nuôi (13) 

Tỷ lệ = số vùng nuôi có nguồn nước 
cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng/số 
vùng nuôi 

Hệ thống ao 
nuôi trên cát  
thiếu nguồn 
nước ngọt 

% diện tích nuôi trên cát có hệ 
thống thuỷ lợi cung cấp đủ nước 
ngọt (14) 

Tỷ lệ = tổng số diện tích nuôi trên 
cát có hệ thống thủy lợi cung cấp 
nước ngọt/tổng số diện tích nuôi trên 
cát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môi 
trường 

Xâm nhập 
các loài mới 

% loài mới du nhập vào Việt Nam 
được đánh giá tác động môi 
trường (15) 

Tỷ lệ = số loài mới đánh giá tác 
động môi trường/tổng số loài mới 
được đưa vào nuôi  

Quyền sử 
dụng đất còn 
nhiều bất cập 

% số hộ có sổ đỏ hoặc sổ xanh về 
sử dụng đất, mặt nước trong 
NTTS (16) 

Tỷ lệ = tổng số hộ có sổ đỏ hoặc sổ 
xanh về sử dụng đất, mặt nước trong 
NTTS/tổng số hộ có tham gia NTTS 

 
Chính 
sách 

Chưa được 
đăng ký mã 
số vùng nuôi 

% trại nuôi diện tích trên 1 ha có 
đăng ký mã số, mã vạch (17) 

Tỷ lệ = tổng số ao nuôi có đăng ký 
mã số, mã vạch/tổng số ao nuôi 
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• Bộ  chỉ số đầu ra 

Cũng như bộ chỉ số đầu vào, bộ chỉ số đầu ra là tập hợp những chỉ số đơn nhằm đánh giá 
khả năng bền vững của các hoạt động NTTS và cũng thể hiện được các lĩnh vực như kinh tế, 
xã hội, môi trường và chính sách. 
 
Bộ chỉ số đầu ra với 11 chỉ số đơn, bao gồm 2 chỉ số cho các hoạt động thuộc lĩnh vực xã hội, 
2 chỉ số cho kinh tế, 4 chỉ số cho môi trường và 3 chỉ số cho chính sách (Bảng 4). 
 

Bảng 4. Các chỉ số đầu ra để đánh giá các hoạt động NTTS bền vững 
 

Lĩnh 
vực 

Các vấn đề nảy 
sinh 

Chỉ số đánh giá tính bền 
vững trong NTTS 

Phương pháp xác định 

Kết hợp trong 
quản lý tài 
nguyên còn yếu 

% vùng nuôi có sự tham gia 
cộng đồng (18) 

Tỷ lệ = tổng số vùng nuôi có tham gia 
quản lý cộng đồng/tổng số vùng nuôi 

 
Xã hội 

Khoảng cách 
thu nhập còn 
cao 

% bất bình đẳng về khoảng 
cách thu nhập trong NTTS 
(19) 

Tỷ lệ = tổng số hộ có thu nhập cao trong 
NTTS/tổng số hộ có thu nhập thấp trong 
NTTS 

Lương của công 
nhân còn thấp 

% lao động có mức lương 
cao hơn mức thu nhập trung 
bình toàn quốc (20) 

Tỷ lệ = số lao động có mức lương cao 
hơn mức trung bình toàn quốc/số lao 
động có mức lương thấp hơn mức lương 
trung bình toàn quốc 

 
 
Kinh 
tế 

Hiệu quả kinh 
tế trong NTTS 
không cao 

% số hộ nuôi có lãi (21) Tỷ lệ = số hộ có lãi/tổng số hộ nuôi 

Chất lượng 
nước trước khi 
thải ra ngoài 
không đạt tiêu 
chuẩn 

% vùng nuôi có xử lý môi 
trường trước khi thải ra môi 
trường ngoài (22) 

Tỷ lệ = số vùng nuôi có xử lý môi trường 
trước khi thải ra môi trường/tổng số vùng 
nuôi 

% sản phẩm có xuất xứ 
nguồn gốc (23) 

Tỷ lệ = tổng sản lượng có nguồn gốc sản 
phẩm/tổng sản lượng nuôi 

Sử  dụng hoá 
chất bất hợp lý 

% vùng nuôi được áp dụng 
công nghệ nuôi sạch (GAP) 
(24) 

Tỷ lệ = tổng số vùng nuôi có áp dụng 
GAP/tổng số vùng nuôi 

 
 
Môi 
trường 

Dịch bệnh hàng 
năm ngày càng 
diễn biến phức 
tạp 

% diện tích nuôi các đối 
tượng chủ đạo được giảm 
dịch bệnh hàng năm (25) 

Tỷ lệ = tổng diện tích nuôi các đối tượng 
chủ đạo bị bệnh/tổng diện tích nuôi 

% số hộ dân NTTS được tập 
huấn về PTBV (26) 

Tỷ lệ = số hộ dân NTTS được tập huấn 
về PTBV/số hộ dân NTTS 

% số chuyên viên quản lý, 
nhà khoa học trong lĩnh vực 
NTTS được tham gia tập 
huấn về PTBV (27) 

Tỷ lệ = số chuyên viên quản lý, nhà 
khoa học trong lĩnh vực NTTS được 
tham gia tập huấn về PTBV/số chuyên 
viên quản lý, nhà khoa học trong lĩnh 
vực NTTS 

 
 
 
 
Chính 
sách 

Khả năng lồng 
ghép PTBV còn 
yếu 

% các văn bản, nghị định về 
chính sách PTBV trong 
NTTS được thực thi (28) 

Tỷ lệ = tổng số văn bản, nghị định về 
chính sách PTBV trong NTTS/ tổng số 
văn bản, nghị định về chính sách PTBV  

 

 Ghi chú: ‐ Vùng nuôi được hiểu là vùng có diện tích nuôi tập trung trên 30 ha 

   ‐ Tham gia quản lý cộng động là vùng có hệ thống tổ chức cộng đồng tham gia hoạt động 
quản lý 
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5. Kết luận và đề xuất 

5.1. Kết luận 

‐  Xây dựng bộ chỉ số PTBV trong NTTS là một trong những công cụ hữu hiệu để đánh giá 
tính bền vững của hoạt động sản xuất NTTS góp phần vào việc xây dựng chính sách, 
chiến lược và định hướng phát triển hàng năm. 

‐  Bộ chỉ số đánh giá phát triển NTTS bền vững được dựa trên sự bền vững về các mặt xã 
hội, kinh tế, môi trường và chính sách phát triển.  

‐  Bộ chỉ số PTBV trong NTTS gồm 28 chỉ số của các lĩnh vực xã hội (5 chỉ số), kinh tế (5 chỉ 
số), môi trường (13 chỉ số) và chính sách phát triển (5 chỉ số). 

 
5.2. Kiến nghị 

‐  Cần nghiên cứu sâu hơn về  thực  trạng bền vững và điều  tra  thử nghiệm các bộ chỉ số 
PTBV  trong NTTS nhằm  điều chỉnh bộ  chỉ  số được hoàn chỉnh và  đánh giá chính xác 
hơn. 

‐  Sau khi bộ chỉ số được thống nhất, cần xây dựng bản hướng dẫn cho các địa phương, các 
ban, ngành  liên quan nhằm  thống nhất  thu  thập và cung cấp số  liệu để đánh giá  thực 
trạng bền vững trong NTTS, từ đó đưa ra các quy hoạch kế hoạch hợp  lý và bền vững 
hơn. 
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PRIMARILY PROPOSED ON SUSTAINABLE FISHERIES INDICATOR FOR VIET NAM 
FISHERIES SECTOR 

Abstracts  

Recently,  sustainable development has been  considered as  strategy and goal of human 
being and therefore Vietnamese fisheries are not exceptional. This has been illustrated in 
the  strategy  direction  of  fisheries  development  in  the  period  of  2001‐2010  and  the 
orientation. In fact, to measure the sustainability of the fisheries sector in general and in 
aquaculture  in  particular,  there  are  several  problems  and  subjective.  Thereby, 
development of the indicators set to assess the sustainability of aquaculture in Viet Nam 
could  be  considered  as  a  new  assessment  approach.  It  shall  be  an  effective  tool 
supporting  status assessment of  sustainable aquaculture development  in Viet Nam. By 
application  “problem  tree”  of  existing  aquaculture  development,  the  problems  that 
constrained  the  sector  development  have  been  identified  and  therefore,  propose  the 
visions, goals and directions for development. Hence, development of  indicators set for 
aquaculture assessment in area of economics, social, environment and policy is necessary. 
The indicators of each dimension are both assessed by input and output data to measure 
development level as well as sustainable capacity in aquaculture. 
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ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG 

BỘ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THUỶ SẢN  

 
Nguyễn Tuấn Anh 

 
Tóm tắt 

Để đánh giá một hệ thống phức tạp gồm nhiều chức năng người ta phải chọn mỗi chức năng 
một (vài) đặc điểm đặc trưng làm cơ sở để đánh giá. Những đặc điểm này có tính đại diện 
cho hệ  thống nhưng không bao gồm  toàn bộ  tính chất của hệ  thống, chúng nhạy cảm với 
những biến đổi chất lượng hệ thống, phản ánh bản chất của hệ thống. Phương pháp kiến tạo 
chỉ số là phương pháp đánh giá chất lượng tổng hợp một hệ thống (toàn bộ hệ thống hoặc 1 
chức năng được lựa chọn của hệ thống) trên cơ sở các tiêu chí, các chỉ thị và các chỉ số.  
 
Phương pháp xây dựng bộ chỉ số  trong bài viết này được  thực hiện  từ việc xác định  thực 
trạng PTBV của ngành  thuỷ sản   Xác định vấn đề nảy sinh  liên quan đến PTBV   Xác 
định mục tiêu PTBV ngành   Các hoạt động để đạt mục tiêu   Các chỉ tiêu phát triển   
Tổng hợp chỉ số.  
 
Phương pháp cho điểm sẽ được thực hiện bởi các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa 
học và các tầng lớp dân cư có liên quan.  
 

Mở đầu 

PTBV được hiểu  là “sự phát triển nhằm đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng 
không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”1. Vì vậy, PTBV không 
chỉ đơn giản là phát triển kinh tế ‐ xã hội trên cơ sở sử dụng hợp lý và bền vững nguồn tài 
nguyên hữu hạn của trái đất nói chung, mà trên thực tế, đó là một cuộc cách mạng sâu sắc 
trong cả 3 khía cạnh  : sinh thái học, kinh tế học và xã hội học. PTBV là một cách tư duy ra 
quyết định mới, một cách sản xuất mới trên cơ sở trách nhiệm đối với thế hệ tương lai thông 
qua phát  triển sản xuất  theo hướng  thân  thiện với môi  trường, một cơ cấu  tiêu  thụ hợp  lý 
nhưng có chất lượng, một sự phân phối bình đẳng hơn các phúc lợi xã hội... 
 
Đánh giá PTBV là một công việc phức tạp và khó khăn, cùng lúc phải lựa chọn các tiêu chí 
của cả 3 khía cạnh sinh thái, kinh tế và xã hội. Mỗi khía cạnh này đều phụ thuộc vào quy mô 
đánh giá (toàn cầu ‐ quốc gia ‐ địa phương ‐ dự án), vào đặc trưng sinh thái tự nhiên (ôn đới 
‐ nhiệt đới, lục địa hay biển...), vào đặc trưng văn hoá của cộng đồng, và vào chi phí cho việc 
thu thập và xử lý tài liệu. Trong bối cảnh cần phải quản lý tài nguyên một cách hiệu quả và 
cần có một công cụ  linh hoạt để xây dựng và  triển khai chiến  lược PTBV ngành, việc xây 
dựng bộ chỉ số PTBV là thực sự cần thiết.  
 

                                                 
1 Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” của Hội đồng Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) 
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Bộ chỉ số PTBV ngành thuỷ sản được xây dựng trên 3 lĩnh vực: nuôi trồng, khai thác và bảo 
vệ nguồn  lợi. Cho đến nay, đã có  rất nhiều chỉ số và phương pháp khác nhau,  tuy nhiên, 
phương pháp tiếp cận và phân loại chỉ số cũng cần được bàn luận để hoàn thiện dần. 

1. Khái quát về bộ chỉ số PTBV 

1.1. Các kiểu thông tin và mục tiêu xây dựng bộ chỉ số PTBV 

Trong khuôn khổ bài viết này, chủ yếu tập trung vào các chỉ số PTBV.    
 

 
 
 
 
Bộ chỉ số PTBV khi được xây dựng nhằm các mục tiêu sau:    

‐  Hiểu biết về sự bền vững: Các chỉ số thường cung cấp các thông tin về xu hướng, mô tả 
một trạng thái hoặc có thể giúp xác định các thành phần liên quan đến PTBV. Việc chỉ ra 
mối  quan  hệ,  tương  tác  giữa  hai  hay  nhiều  chỉ  số  cũng  như  xu  hướng  của  chúng  là 
những cơ sở đánh giá sự PTBV của ngành một cách hiệu quả. 

 
‐  Hỗ  trợ  các quyết  định: Các  chỉ  số đưa  ra nhằm  đánh giá  sự PTBV  của ngành, vì vậy, 

chúng hỗ trợ cho việc ra quyết định một cách hệ thống, toàn diện, mạch lạc… và là cơ sở 
khoa học cho việc quản lý ngành. 

 
‐  Chỉ đạo: Diễn ra trong quá trình triển khai, những khía cạnh  liên quan của PTBV được 

xác định, các chỉ tiêu được xây dựng và sử dụng nhằm cung cấp sự phản hồi về sự tiến 
triển. 

 
‐  Giải quyết các mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận: Các chỉ số tạo nên một ngôn ngữ 

chung để trao đổi và xác định điểm giống nhau và khác nhau, ưu điểm và nhược điểm 
của các phương án và giúp tìm ra phương án.   

 
1.2. Tình hình áp dụng phương pháp chỉ số     

* Trên thế giới, đã có những nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các bộ chỉ số liên quan đến 
PTBV: chỉ số bền vững về môi  trường  (ESI), chỉ số đánh giá  tính bền vững của cộng đồng 

‐  Dữ  liệu  thô:  toàn  bộ  thông  tin  định  tính  và  định 
lượng có thể thu thập được trong lĩnh vực quan tâm 

‐ Số liệu thống kê: toàn bộ số liệu được Tổng cục Thống 
kê và các cơ quan có thẩm quyền thống kê theo định kỳ 
hoặc thu được qua các cuộc điều tra, tổng điều tra 

‐ Các chỉ tiêu: thông tin được tính toán từ số liệu thống 
kê thể hiện hướng thay đổi hoặc một trạng thái nào đó 
của đối tượng nghiên cứu 

‐ Bộ chỉ  tiêu:  là những chỉ  tiêu được nhóm  thành một 
tập hợp liên quan với nhau theo nhiều chiều 

‐ Chỉ số: là một độ đo tổng hợp ở mức cao, được tính từ 
các chỉ tiêu và bộ chỉ tiêu 

Hình 1. Tháp thông tin PTBV 
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(CSI) và chỉ số ngư trại bền vững (ASI). Bước đầu các chỉ số này đã được nhiều lĩnh vực của 
nhiều quốc gia áp dụng trong quản lý, chính sách và chiến lược phát triển.  
 
IUCN đã đề xuất về chỉ số bền vững và trình diễn trên hệ toạ độ Đề Các về mối quan hệ giữa 
phúc lợi sinh thái và phúc lợi nhân văn hay phúc lợi kinh tế ‐ xã hội (mô hình BS). Trong mỗi 
loại phúc  lợi bao gồm 5 chỉ số phức hợp. Các hệ thống phát triển có thể đạt các giá trị của 
từng loại phúc lợi từ 0 đến 100. Mỗi hệ thống sẽ được xác định tại 1 điểm trên toạ độ Đề Các 
gồm 5 vùng, mỗi vùng thể hiện mức độ bền vững khác nhau từ bền vững (vùng 1) tới không 
bền vững (vùng 5).  
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Hình 2. Mô hình BS biểu diễn độ phân bố của bộ chỉ số bền vững 

 
Nath và Talay (1998) [2] cho thấy chỉ số bền vững địa phương LSI rất có hiệu quả  ứng dụng 
thực tiễn. Chỉ số này bao gồm 5 chỉ tiêu riêng  lẻ với các trọng số tương ứng khác nhau và 
được tính theo công thức: 

LSI =   ∑∑
==

5

1i
i

5

1i
i C/I  

Trong đó Ii  là chỉ tiêu đơn thứ  i và Ci  là trọng số của chỉ tiêu đơn Ii tương ứng. Giá trị LSI 
thay đổi từ 0,0 (không bền vững) đến 1,0 (bền vững). Trong bối cảnh hiện tại của các nước 
đang phát triển, một số chỉ tiêu thường không được thu thập đầy đủ và liên tục. Tuy nhiên, 
chỉ số LSI chỉ có giá trị ứng dụng nhất định trong việc đánh giá PTBV cấp địa phương. 
 
* Tại Việt Nam : Trong lĩnh vực đánh giá PTBV, những khởi động đầu tiên về phương pháp 
luận thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 1997, trong khuôn khổ của Dự án Năng lực thế 
kỷ 21, Bộ KH và ĐT đề xuất bộ chỉ tiêu gồm 3 nhóm: kinh tế, xã hội và môi trường gồm 10 
chỉ tiêu mỗi loại [3] 

                                                 
[2]. Nguyễn Đình Hoè ‐ Đỗ Thu Hạnh. Đánh giá phát triển cộng đồng bằng chỉ số bền vững địa phương LSI. Kỷ yếu 
Hội thảo Xã hội học Môi trường. Cục Môi trường, Hà Nội 11/2000. Tr. 196 ‐ 201. 
[3]. Gắn kết vấn đề môi trường vào lập kế hoạch phát triển vùng và tỉnh ở Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hà Nội, 
1997. 
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Năm 1999, trong báo cáo ʺTiến trình hướng tới PTBV của Việt Namʺ, bộ chỉ tiêu được chi tiết 
thành bộ chỉ tiêu PTBV của Việt Nam gồm: nhóm phát triển xã hội: 14 chỉ tiêu; nhóm phát 
triển kinh tế: 4 chỉ tiêu; nhóm bảo vệ môi trường: 5 chỉ tiêu. 
 
Năm 2005, với  sự giúp  đỡ  của UNDP, DANIDA, SIDA, Bộ Kế hoạch và Đầu  tư, Chương 
trình Nghị sự 21 tại Việt Nam đã đề xuất báo cáo “Thống nhất cách thiết lập bộ chỉ số PTBV 
và cơ chế xây dựng cơ sở dữ liệu PTBV ở Việt Namʺ [4]. Nhìn chung, bộ chỉ số PTBV có thể 
chia thành 3 nhóm, nhóm 1: bao gồm các chỉ số có thể định  lượng, có thể tính toán (24 chỉ 
số); nhóm 2 gồm các chỉ số có khả năng tính toán nhưng khác biệt so với cách tính toán của 
quốc tế (3 chỉ số); và nhóm 3 là các chỉ số quan trọng nhưng không thể tính toán vì thiếu số 
liệu thống kê hoặc các thông tin tổng quát (17 chỉ số) 

2. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số PTBV ngành thuỷ sản 

Bộ chỉ số nhằm đánh giá sự PTBV của ngành  thuỷ sản nước  ta có  thể được xây dựng một 
cách cơ bản theo phương pháp đánh giá từ dưới lên, và có mô hình cấu trúc dạng dưới đây 
(Hình 3).  
 

 

 

Đưa các vấn đề vào ma trận xác định chỉ số PTBV 
 

Khuôn khổ 
PTBV 

Mục tiêu Chỉ tiêu Tính  
chất 

Số liệu 
quan sát 

Sự quan sát 
được chấp nhận 

Điểm 
PTBV 

1.1    Có 1 
1.2    Không 0 1. Kinh tế  
1.3    Một phần 1/2 
2.1      
2.2      
2.3      

2. Xã hội 

2.4      
3.1      
3.2      3. Môi trường 
3.3      

Tối đa  = 10 Điểm tại năm quan 
sát = 5 

 
Chỉ số PTBV  

Tối đa = 100% Tỷ lệ = 50%  

 
 
 
 
                                                 
[4] Project VIE/01/021. Identification of a sustainable development indicator set and mechanism for building a 
sustainable development database in Viet Nam 

Tính chất  trạng  thái, áp  lực và động  lực  là 
chủ yếu nhất đối với bộ chỉ số PTBV ngành  

Hình 3. Sơ đồ xây dựng bộ chỉ số bền vững ngành thuỷ sản 
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So sánh số liệu quan sát với chỉ tiêu đặt ra, dùng phương pháp chuyên gia cho điểm 
• Điểm PTBV gồm 3 loại: 
o Không chấp nhận  = 0 
o Chấp nhận một phần = 1/2 
o Chấp nhận mục tiêu = 1 
 
Ví dụ: Điểm cho PTBV của lĩnh vực kinh tế tại năm quan sát (2004) là 2/3, xã hội là 2/4 và môi 
trường là 1/3. Tổng điểm cho cả 3 mảng là 5/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ví dụ: Theo ví dụ trên, giả sử các nhà hoạch định chính sách cho rằng trong 10 năm tới vấn 
đề kinh tế phải được đặt lên hàng đầu (hệ số bằng 2) trong khi môi trường chỉ là thứ yếu (hệ 
số bằng 0,5), khi đó chỉ số phát triển tại mỗi lĩnh vực là không thay đổi, nhưng chỉ số PTBV 
chung có xu hướng tăng thuận theo chiều kim đồng hồ.  
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Việc xác định trọng số cho mỗi lĩnh vực tại một thời điểm cũng như trong mỗi giai đoạn khác nhau 
cần sự tham gia đồng thời của các nhà hoạch định chính sách, các nhà ra quyết định, các nhà 
khoa học và sự tham gia của cộng đồng... 

Hình 5. Mô phỏng chỉ số PTBV theo từng lĩnh vực và chỉ số chung 
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Khuyến nghị 

Để có  thể  thực hiện  tốt việc xây dựng bộ chỉ số PTBV ngành  thuỷ sản, cần đồng thời  thực 
hiện một số việc chính sau: 
 
‐  Cần nâng cao nhận thức về PTBV cho cộng đồng cũng như các nhà quản lý. 
‐  Thu  thập các  thông  tin, số  liệu  liên quan  liên  tục và đều đặn nhằm xây dựng cơ sở dữ 

liệu cho việc tính toán bộ chỉ số một cách chính xác, khách quan và khoa học. 
 

PROPOSED METHODS ON SUSTAINABLE FISHERIES INDICATOR FOR VIET NAM 
FISHERIES SECTOR 

Abstract 

In  order  to monitor  and  evaluate  a  certain  complicated  system which  associated with 
several functions, it is necessary to select some typical characteristics from each function 
as the basic for assessment. The characteristics are represented for the system, but do not 
embrace  the  whole  characteristics  of  the  system.  Those  area  very  sensitive  to  the 
qualitative changes of  the system and reflect  the nature of system. The development of 
indicators  is  a method  for  comprehensive  quality  assessment  of  a  system  (the whole 
system or a  certain  selected  function of a  system) based on  the  criteria,  indicators and 
indexes. 
 
The method  of  indicators development  in  this  report  are  conducted  by  the process  as 
followed:  identification  of  presently  sustainable  development  of  fisheries  sector   
Identification of evolving issues and problems related to sector sustainable development 
  Identification  of  goals  and  objectives  of  sustainable  development  of  the  sector   

Actions for achieving the goals and objectives   Criteria for sector development   Set of 
indicators. 
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ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN  

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM 

                      
Trần Hoài Giang  

 
Tóm tắt 

Trong những năm qua, nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) của Việt Nam đã đạt được những thành 
công đáng kể về nhiều mặt, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết để 
ngành này có thể phát triển một cách bền vững đóng góp cho sự phát triển chung của nền 
kinh tế quốc dân. Bởi vậy, nghiên cứu này nhằm mô tả một cách toàn diện hiện trạng phát 
triển của ngành NTTS Việt Nam trong thời gian qua trên quan điểm PTBV là sự kết hợp hợp 
lý giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế chính sách. Với mục tiêu như vậy, 
báo cáo nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng phát triển sản xuất NTTS thời gian qua, đồng thời 
cũng đánh giá hiện trạng về xã hội, môi trường và thể chế chính sách liên quan đến ngành 
NTTS của Việt Nam. Trên cơ sở hiện trạng này, nghiên cứu đã mô tả mối quan hệ giữa các 
mặt kinh tế ‐ xã hội ‐ môi trường và thể chế chính sách của ngành NTTS, nhằm tìm hiểu sự 
tương tác của chúng đồng thời đánh giá được mức độ bền vững của sự phát triển NTTS Việt 
Nam hiện  tại. Nghiên cứu cũng đã đề xuất các chính sách nhằm  tiến  tới PTBV NTTS Việt 
Nam 
 
1. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

1.1. Cách tiếp cận 

Tiếp cận việc đánh giá hiện trạng NTTS Việt Nam theo các bước sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.   Phương pháp nghiên cứu 

• Sử dụng phương pháp thống kê số liệu kết hợp kết quả điều tra thực tế   
• Phương pháp chuyên gia thông qua các hội nghị, hội thảo 
• Phương pháp phân  tích  vấn  đề  (cây  vấn  đề) và  theo mô hình  SWOT  (phân  tích  điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức). 
 
 

Đánh giá hiện trạng NTTS Việt Nam 

Phân tích mối quan hệ tương tác giữa phát triển NTTS với hiệu quả kinh tế; 
hiệu quả xã hội; môi trường  

Đánh giá tiến trình NTTS bền vững  
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2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan hiện trạng phát triển nghề NTTS Việt Nam 

 Thành tựu đạt được  

Nghề NTTS Việt Nam trong giai đoạn 10 năm qua thể hiện sự tăng trưởng rất mạnh, cả về 
lượng cũng như về chất. Hiện nay NTTS đang là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho 
công nghiệp chế biến thủy sản tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.  
 
Diện tích NTTS tăng rất nhanh trong giai đoạn 2000 – 2004, gần gấp 2 lần giai đoạn 1996 – 
2000. Năm 1996, diện  tích NTTS nước  ta đạt 600 ngàn ha, năm 2000 diện  tích NTTS  là 652 
ngàn ha, năm 2005 tăng lên 959.945 ha, chiếm khoảng 52% diện tích tiềm năng.  
 
Trong thời gian qua, số liệu thống kê cho thấy, tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn tốc độ 
tăng trưởng diện tích, cụ thể tốc độ tăng trưởng sản lượng giai đoạn 1999 – 2005 đạt 33,16% so 
với tốc độ tăng trưởng diện tích cùng giai đoạn là 13,83%, điều này cho thấy công nghệ nuôi 
ngày càng tiến bộ và có hiệu quả. Năm 2001 tổng sản lượng thủy sản đạt 2.343,6 ngàn tấn tăng 
8,2% so với năm 2000, trong đó sản lượng NTTS đạt 709,9 ngàn tấn (bằng 29,16%), năm 2005 
tổng sản lượng thủy sản đạt 3.432,8 ngàn tấn; trong đó sản lượng NTTS đạt 1.437,4 ngàn tấn 
bằng 41,87 và tăng 15,93 % so với năm 2004.  
 
Kim ngạch xuất khẩu từ NTTS có sự tăng trưởng rất mạnh: từ chỗ chỉ đạt 613,791 triệu USD 
năm 2000 (bằng 41,51% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản) tăng lên 1,094 tỷ USD năm 2003 
(bằng  49,89%) và  đạt  1,627  tỷ USD năm  2005 bằng  59,4%  và  có  xu  thế  tiếp  tục  tăng  trong 
những năm tới. (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Phát triển NTTS giai đoạn 2000 – 
2005 của Bộ Thủy sản) 
 
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả 
sang NTTS có bước chuyển biến tích cực và diễn ra mạnh nhất vào các năm 2000 – 2005: hơn 
350.000 ha diện tích canh tác lúa kém hiệu quả được chuyển sang NTTS hoặc kết hợp NTTS 
ở 44 tỉnh thành đã làm tăng rất mạnh giá trị sử dụng đất, tạo nên dấu ấn nghề NTTS trong 
khu vực kinh tế nông nghiệp nông thôn.  
 

Kết quả chuyển đổi diện tích sang NTTS ở các vùng giai đoạn 2000 –2005 
STT Địa phương 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng 

1 Trung du miền 
núi phía bắc 

1.600 101 160 702 374 1.689 2.180 6.806

2 Đồng bằng 
sông Hồng 

2.382 5.720 3.610 6.842 5.386 5.708 4.842 34.490

3 Bắc Trung Bộ 880 798 2.823 1.692 2.952 2.417 1.717 13.279

4 Nam Trung Bộ 37 375 558 1.403 364 80 184 3.001
5 Tây Nguyên  100 160 240 500

6 Đông Nam Bộ 670 352 1.497 1.888 83 1.521 2.311 8.322
7 Đồng bằng 

sông Cửu 
Long 

4.237 28.868 132.852 49.384 62.170 16.718 16.612 310.841

 Tổng 9.806 36.214 141.530 61.911 71.429 28.293 28.086 377.269

Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển NTTS giai đoạn 2000 – 2005 của Bộ Thuỷ 
sản 
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Về hiệu quả kinh tế, NTTS đã được coi là nghề thực sự có hiệu quả và hiệu quả khá cao so 
với những nghề sản xuất khác.  
 
Công tác khuyến ngư từng bước đi vào cuộc sống và có tác dụng tích cực đến NTTS. Công 
tác khoa học công nghệ đã đóng góp ngày càng nhiều vào việc nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm thủy sản nuôi trồng, nhờ đó kiến thức và kỹ thuật cũng như kinh nghiệm 
của người NTTS từ bắc đến nam đã và đang được tích lũy, nâng cao và áp dụng có hiệu quả 
vào sản xuất.  
 
Về các phạm trù xã hội, việc phát triển NTTS như hiện nay đã có những mặt tác động rất tích cực 
đến xã hội, giải quyết một lượng rất lớn lao động, nhất là lao động nông nhàn, và chưa thực sự có kỹ 
năng hay tay nghề đáp ứng yêu cầu của các ngành, nghề kinh tế khác. Lao động trực tiếp NTTS năm 
2005 khoảng 800.000 lao động và nếu tính cả lao động thời vụ và lao động sau quá trình chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất thì số lao động trong nghề NTTS đạt tới 2,55 triệu người (Nguồn: Quy hoạch tổng thể 
kinh tế xã hội ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2010 – Bộ Thủy sản và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình phát triển NTTS giai đoạn 2000‐2005 – Bộ Thủy sản). Qua đó, có thể thấy được tính xã hội 
của nghề NTTS là rất lớn, nhất là đối với những quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp như nước ta.  
 
Việc NTTS đa loài bước đầu được quan tâm, sản phẩm chủ lực của từng địa phương và từng 
khu hệ sinh thái được xác lập và có tốc độ tăng trưởng cao. Điển hình như nuôi tôm nước lợ, 
tôm càng xanh, cá tra,cá ba sa hay nghêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Công tác chỉ đạo mùa 
vụ sản xuất, quản lý vùng nuôi có nhiều tiến bộ. 
 
Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển NTTS, huy 
động nguồn vốn đầu tư trong dân khá cao.  
 

 Những trở ngại cho phát triển trong thời gian 5 năm qua 

Đối với yếu tố hiệu quả kinh tế: Mặc dù có sự khẳng định NTTS là một nghề sản xuất thực 
sự  có hiệu quả,  thậm  chí  đạt hiệu quả kinh  tế  cao, nhưng  trong  5 năm qua  đã xuất hiện 
những vấn đề gây  trở ngại đến việc duy  trì và gia  tăng sự  tăng  trưởng và ảnh hưởng đến 
tính bền vững của hiệu quả kinh tế, bao gồm:  
 
Sự không ổn định đối với thị trường đầu ra của sản phẩm nuôi. Việc xuất hiện các rào cản 
thương mại, rào cản vệ sinh an toàn thực phẩm đã gây nên những phản ứng bất  lợi từ thị 
trường, tác động xấu đến giá đầu ra của sản phẩm nuôi gây nên những ảnh hưởng trực tiếp 
đến hiệu quả kinh tế. Đơn cử như việc biến động giá tôm sú hay cá tra, cá ba sa trong thời 
gian qua và hiện nay, đang là trở ngại lớn đến tính hiệu quả của các mô hình này. Trong khi, 
đây lại chính lại là hai mô hình sản xuất mang tính hàng hóa cao, cung cấp nguyên liệu chủ 
lực cho chế biến thủy sản hiện nay.  
 
Thiếu sự gắn kết giữa người nuôi trực tiếp với các thành phần kinh tế liên quan mà cụ thể ở 
đây  là sự gắn kết giữa “4 nhà”: nhà nước, người nuôi trực tiếp, nhà chế biến tiêu thụ, nhà 
khoa học. Các mô hình  sản xuất  theo phương  thức  cộng  đồng  chưa nhiều và  thiếu  được 
nhân rộng.  
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Chất lượng môi trường nước trong NTTS ở một số vùng có biểu hiện giảm sút, nhất là một 
số tỉnh ven biển miền Trung Nam Bộ tác động làm gia tăng các khoản chi phí đầu vào của 
quá trình sản xuất như: chi phí cho việc sên vét ao, thuốc diệt tạp, thuốc phòng trị bệnh cho 
tôm, cá…cũng có xu hướng gia tăng ở hầu hết các mô hình, nhất là các mô hình nuôi cấp độ 
cao trong nuôi tôm sú hay cá tra.  
 

Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch, mặc dù cho đến thời điểm hiện nay công tác quy 
hoạch phát triển NTTS đã được thực hiện ở hầu hết các địa phương, nơi có nghề NTTS phát 
triển. Tuy nhiên thực tế việc phát triển diện tích NTTS (bao gồm các vùng sinh thái ngọt, lợ, 
mặn) vẫn chủ yếu  là tự phát trong dân không tuân theo quy hoạch, phát triển chạy theo  lợi 
nhuận vẫn là hiện tượng khá phổ biến.  
 

Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển NTTS đã và đang được chú trọng đầu tư hơn, nhưng vẫn 
thực sự chưa đồng bộ, còn dàn trải, vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ NTTS còn hạn chế 
chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển NTTS 
thành một nghề sản xuất hàng hóa chuyên sâu. 
 

Hệ thống thủy  lợi phục vụ NTTS: Thủy lợi cho thủy sản là một vấn đề rất bức xúc hiện nay, 
nhưng đầu  tư cho  lĩnh vực này còn rất hạn chế gây nên những  trở ngại đáng kể. Có  thể dẫn 
chứng cụ thể tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một trung tâm nghề NTTS của cả nước, 
mặc dù có thuận lợi rất lớn về hệ thống thủy lợi cả tự nhiên cũng như nhân tạo, nhưng mục tiêu 
trước đây vẫn chỉ phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp và phục vụ lưu thông là chính. Vì vậy, khi 
đưa vào phục vụ cho mục tiêu NTTS thì hệ thống thủy lợi đó thực sự còn nhiều bất cập so với 
những yêu cầu của nghề NTTS.  
 

Vấn đề sản xuất và cung cấp con giống: Chưa chủ động được nguồn tôm bố mẹ cho sản xuất 
tôm giống, công tác quản lý chất lượng và kiểm dịch con giống chưa chặt chẽ. 
 
2.2. Mối quan hệ tương tác giữa phát triển NTTS với hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường  

Sự PTBV của NTTS Việt Nam được đặt trên nền tảng của sự kết hợp hợp lý các yếu tố hiệu 
quả kinh tế ‐ hiệu quả xã hội – môi trường. Việc phát triển NTTS được coi là bền vững khi 
sản xuất vừa đảm bảo  tính hiệu quả kinh  tế, vừa giải quyết được những vấn đề về xã hội 
đồng thời có thể duy trì và phát triển sự ổn định bền vững của môi trường cho tương lai. Do 
vậy, để tạo tiền đề cho việc đánh giá tính bền vững của NTTS, trước tiên phải phân tích các 
yếu tố tác động đến sự bền vững trên tất cả các mặt tạo nên sự bền vững đó.  
 

 Đối với vấn đề hiệu quả kinh tế:  

Mối quan hệ giữa hiệu quả kinh  tế với sự phát  triển NTTS bền vững  là mối quan hệ ràng 
buộc hai chiều.  
 

Hiệu quả kinh tế chịu sự tác động từ những yếu tố sau: Các yếu tố đầu vào, đầu ra của sản 
phẩm như giá cả của các yếu  tố đầu vào bao gồm  thức  ăn, con giống, nhiên  liệu và nhân 
công… Hoặc tác động từ yếu tố giá bán của sản phẩm sản xuất ra. Hiệu quả kinh tế cũng bị 
tác động từ các yếu tố thuộc về phạm trù xã hội thông qua các chi phí cho các vấn đề xã hội 
hay các chi phí liên quan đến môi trường. Mặc dù hiện nay, những chi phí này hầu như chưa 
được tính vào chi phí trong quá trình sản xuất. 
 

Hiệu quả kinh tế lại tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng và PTBV của NTTS: Quyết định 
đến sự tăng trưởng trên các mặt thu nhập của người sản xuất, diện tích sản xuất, năng suất 
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và khoa học công nghệ và mục tiêu lớn hơn cả là tốc độ gia tăng khả năng đóng góp vào nền 
kinh tế chung của đất nước. Hiệu quả kinh tế của nghề NTTS cũng tác động đến phạm trù 
PTBV trên các mặt như: Ý thức bảo vệ môi trường sản xuất, khả năng chấp nhận hay không 
chấp nhận những chi phí thuộc về môi trường; mức độ ổn định dân sinh, ý thức trách nhiệm 
với cộng đồng; khả năng giải quyết việc làm và tăng thu nhập, thực hiện mục tiêu xóa đói 
giảm nghèo và  tạo cơ hội  làm giàu. Hiệu quả kinh  tế cũng tác động đến hệ  thống thể chế, 
chính sách tạo ảnh hưởng ở tầm “vĩ mô” nhằm duy trì hay hạn chế sự phát triển của nghề, 
điều chỉnh nghề phát triển phù hợp trong từng giai đoạn.  
 

 Đối với các vấn đề về xã hội:  

Ngày nay các nhà hoạch định đã xác định việc PTBV phải đặt trọng tâm là yếu tố con người. 
Đối với NTTS, điều này lại trở nên hoàn toàn chính xác. Yếu tố con người trong NTTS là rất 
quan trọng và có tính quyết định đến sự thành bại của mục tiêu PTBV. NTTS tác động đến 
các vấn đề xã hội theo cả hai hướng, tích cực và tiêu cực. 
 

Tác động tích cực: Góp phần nâng cao ý thức người dân trong đời sống cộng đồng, ý thức về 
việc bảo vệ môi trường thiên nhiên, môi trường sản xuất và môi trường sống. NTTS mang 
tính xã hội khá cao, vì có khả năng tạo nhu cầu lao động lớn cho xã hội, góp phần ổn định 
trật tự trị an xã hội và góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập 
tạo ra cơ hội làm giàu cho người lao động, nhất là khu vực nông thôn. Nghề NTTS cũng góp 
phần giảm bớt áp lực lên khai thác thủy sản, hạn chế việc khai thác tận diệt tài nguyên thủy 
sản đồng thời bổ sung nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng phục vụ tốt đời sống cộng đồng. 
Hơn nữa nghề NTTS phát  triển cũng  là cơ sở cho việc nghiên cứu phát  triển và ứng dụng 
công nghệ sinh học vào NTTS. 
 

Tác động tiêu cực: Trong quá trình sản xuất, NTTS cũng phát sinh mâu thuẫn giữa các ngành 
nghề  có  liên  quan  trong nền  kinh  tế như  giữa NTTS  với nông nghiệp, môi  trường,  công 
nghiệp...; và mâu thuẫn cũng phát sinh ngay trong cộng đồng nghề NTTS. Nghề NTTS phát 
triển có hiệu quả kinh tế cao cũng làm gia tăng sự phân hóa giàu nghèo giữa người nuôi với 
người không nuôi hay giữa người nuôi với người nuôi. Phát sinh mâu thuẫn trong việc tạo 
nguồn vốn giữa người NTTS với ngân hàng trong trường hợp sản xuất không hiệu quả, thua 
lỗ. Nghề NTTS cũng có thể làm nảy sinh những tệ nạn xã hội ngay cả lúc trúng vụ cũng như 
lúc thất bại, thiếu sự phân công lao động đồng đều trong gia đình do đặc thù của nghề, gia 
tăng sự ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất .  
 

 Đối với các vấn đề về môi trường  

Mối quan hệ giữa NTTS với môi trường  là mối quan hệ hai mặt: NTTS vừa  là “nạn nhân” 
vừa là “nguyên nhân” của các vấn đề thuộc về môi trường. Đặc thù của các giống loài thủy 
sản là sinh vật sống trong môi trường nước, do vậy, một mặt nó chịu tác động của tự nhiên 
và các hoạt động kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước, mặt khác NTTS sẽ 
tác động trở lại môi trường tự nhiên và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế xã hội 
trong khu vực. 
 

NTTS gắn kết chặt chẽ với môi trường, đặc biệt là môi trường nước. Bất cứ một sự thay đổi 
có xu hướng  tiêu  cực nào dù nhỏ  đều  có  thể  tạo  ra những  thay  đổi  đáng kể và dẫn  đến 
những tổn thất khôn lường đối với sự PTBV của NTTS. 
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2.3. Đánh giá thực trạng PTBV trong NTTS trên các mặt: hiệu quả kinh tế - xã hội – môi 
trường  

 Về kinh tế 

Nghề NTTS hiện nay có  thể khẳng định  là có hiệu quả và được đánh giá  là  tương đối cao 
trong cơ cấu nghề của khu vực nông – lâm ‐ ngư. Điều này được thể hiện qua sự gia tăng liên 
tục về diện tích cũng như sản lượng thủy sản nuôi trồng trong những năm qua, năm sau cao 
hơn năm trước.  
 
Giá trị sản xuất bình quân của các mô hình NTTS đều cao hơn rất nhiều so với giá trị sản xuất 
từ trồng lúa, đặc biệt hiệu quả đối với những vùng đất chuyển đổi. Theo báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện Chương trình phát triển NTTS giai đoạn 2005 của Bộ Thủy sản, giá trị sản xuất 
sau chuyển đổi của các địa phương cho kết quả rất khả quan, Thí dụ: tỉnh Hải Dương giá trị 
sản xuất đạt 88 triệu đồng/ha (gấp 6,8 lần so với lúa); Vĩnh Phúc 85 triệu đồng/ha (gấp 5,7 lần 
lúa); Tây Ninh 80 triệu đồng (gấp 4 lần lúa) và Cà Mau riêng nuôi tôm lợ quảng canh cải tiến 
trung bình cho lợi nhuận tới 25 – 30 triệu đồng/ha, nuôi tôm công nghiệp đạt từ 70 – 110 triệu 
đồng/ha. Hầu như các địa phương có nghề NTTS phát triển, đều đã và đang coi NTTS là một 
nghề kinh tế tiềm năng và khả thi của mình.  
 
Trong  thời gian qua, do áp dụng phương  thức nuôi mới, công nghệ nuôi mới, con giống  tốt 
hơn… nên năng suất của các mô hình nuôi liên tục gia tăng, ví dụ như nuôi tôm sú thâm canh tại 
đồng bằng sông Cửu Long vào những năm 1990 – 2000 đạt năng suất trung bình khoảng 2.800 
kg/ha/vụ nhưng hiện nay năng suất trung bình đạt khoảng 3.500 kg/ha/vụ nuôi, điển hình có 
những hộ nuôi tôm sú công nghiệp đạt tới trên 8 tấn/vụ.  
 
Trong những năm qua có thể thấy, nghề NTTS là nghề có hiệu quả kinh tế và có thể đạt hiệu quả 
rất cao, nhưng chưa thực sự bền vững. Do tác động từ nhiều yếu tố nhưng nguyên nhân chủ yếu 
được cho là do yếu tố giá bán của sản phẩm diễn biến rất thất thường, điển hình đối với hai mô 
hình sản xuất chủ lực của nghề NTTS hiện nay là nuôi tôm sú và nuôi cá tra, cá ba sa. Sự gia tăng 
của các yếu tố đầu vào khác như: thuốc, hóa chất, nhân công và nhiên liệu cũng ảnh hưởng trực 
tiếp đến hiệu quả của mô hình, tác động rất xấu đến tính bền vững của hiệu quả kinh tế. Dưới 
đây là sự so sánh qua hai giai đoạn phát triển của mô hình nuôi tôm sú tại đồng bằng sông Cửu 
Long trên các mặt (năng suất, giá thành và giá bán sản phẩm). 
 

                Năm 1995 - 2000                                           Năm 2002 - 2005 
Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Kích cỡ tôm (con/kg) 35-40 Kích cỡ tôm (con/kg)  35-40
Năng suất tôm nuôi/ha/vụ (kg) 2.800 Năng suất tôm nuôi/ha/vụ (kg) 3.500
Giá thành bình quân 1000đ/kg 45 Giá thành bình quân 1000đ/kg 58,6

Giá bán tôm bình quân (1000đ/kg) 100 Giá bán tôm bình quân (1000đ/kg) 86
Lãi suất /ha/vụ (1000 đ) 145.000 Lãi suất /ha/vụ (1000 đ) 95.844

Nguồn: Chuyên đề phân tích kinh tế kỹ thuật mô hình nuôi tôm biển của tiến sỹ Lê Xuân Sinh – Khoa Thủy sản 
Trường đại học Cần Thơ và Dự án phân tích kinh tế kỹ thuật mô hình nuôi tôm công nghiệp tại đồng 
bằng sông Cửu Long của Phân viện Quy hoạch thủy sản phía nam, đề tài Dự án xây dựng vùng nuôi 
tôm công nghiệp tỉnh Bến Tre. 
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Tất cả các yếu tố tác động đến đầu vào của quá trình sản xuất, hiệu quả kinh tế của mô hình 
đều  thể hiện qua các chỉ số về giá  thành, do vậy qua bảng  trên có  thể  thấy  trong của giai 
đoạn 2002 – 2005, giá thành/kg tôm đã tăng đáng kể do các khoản chi phí đầu vào tăng.  
 

Tuy nhiên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả đó chính là yếu tố giá bán sản phẩm, hiện tượng 
thất thường của thị trường tiêu thụ ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm nuôi. Ví dụ trong thời 
điểm so sánh giá bán trung bình của 1 kg tôm giảm tới 14%, đây được cho là nguyên nhân 
chính của sự bất ổn về tăng trưởng hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm sú nói riêng và nghề 
NTTS nói chung hiện nay.  
 

Đối với mô hình nuôi cá tra, cá ba sa hiện được coi là mặt hàng chủ lực thứ hai sau con tôm 
sú. Theo nghiên cứu mới nhất của Phân viện Quy hoạch thủy sản phía nam về mô hình này 
cho thấy một số kết luận về hiệu quả kinh tế sau: Đây là một mô hình sản xuất rất có hiệu 
quả và có thể đạt hiệu quả rất cao. Tuy nhiên sự tăng trưởng của hiệu quả kinh tế cũng giống 
như mô hình nuôi  tôm sú  thâm canh nói  trên, phụ  thuộc rất nhiều vào giá đầu ra của sản 
phẩm. Mặc dù, sự gia tăng của các yếu tố đầu vào không nhanh bằng tốc độ tăng năng suất, 
hiện nay có những mô hình nuôi ca tra hầm ở đồng bằng sông Cửu Long đã đạt năng suất 
tới 1.000 tấn/năm cho thấy khả năng tăng trưởng của mô hình là rất lớn, nhưng giá bán của 
sản phẩm cũng biến động rất thất thường. Có thể ví dụ vào những năm 2000 – 2004 giá 1 kg 
cá tra hầm trung bình đạt khoảng 13,5 ngàn/kg cao nhất có lúc lên tới 15,5 ngàn/kg, nhưng có 
những giai đoạn giá chỉ còn khoảng 9 ngàn/kg đã ảnh hưởng rất  lớn đến hiệu quả kinh tế 
của mô hình. Qua phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá tra hầm tại khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long năm 2005, cho thấy mức giá có sự biến động rất nhiều, lên xuống khá 
thất thường giá trung bình cả năm đạt 11,8 ngàn/kg (đây là mức giá trung bình thấp trong 
thời gian qua) và ở mức giá đó lợi nhuận ròng trung bình vẫn đạt khá cao, khoảng 377 triệu 
đồng/ha. Tùy vào mức giá bán, năng suất mà tối đa có hộ thu lãi tới 1,67 tỷ đồng/ha/vụ. Qua 
phân  tích độ nhạy của mô hình cho  thấy, chỉ cần giá bán  thay đổi 10% đã ảnh hưởng đến 
71% về hiệu quả kinh  tế,  điều này  cho  thấy yếu  tố giá bán  là  cực kỳ quan  trọng  đã  ảnh 
hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế của mô hình.  

 
Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình nuôi cá tra hầm đồng bằng sông Cửu Long 

Phân Tích kinh tế ĐVT Trung bình Độ lệch chuẩn Thấp nhất Cao nhất 
Chi phí vốn đ/ha 164.135.539 204.992.454 10.000.000 1.833.333.333
Chi phí cố định đ/ha 29.871.483 21.352.577 2.000.000 133.333.333
Chi phí biến đổi đ/ha 2.298.831.445 633.083.955 500.000.000 3.500.000.000
Toång chi phí vận hành đ/ha 2.328.783.440 631.414.908 517.142.857 3.524.000.000
Tổng giá trị sản lượng đ/ha 2.706.390.416 829.623.345 714.285.714 4.066.666.667
Lãi ròng (TGTSL - Tổng 
chi) 

đ/ha 377.606.976 457.630.721 (795.200.000) 1.671.296.296

Tổng chi phí lao động đ/ha 12.809.375 7.865.919 3.750.000 50.400.000
Giá trị tăng thêm đ/ha 390.416.351 465.496.640 (791.450.000) 1.721.696.296
Hiệu quả đầu tư % 15,86 22,67 -36,22 136,74

Nguồn: Thống kế từ phiếu điều tra của các địa phương – Phân viện Quy hoạch thủy sản phía nam 
 
Việc giá bán sản phẩm tăng giảm thất thường ở cùng một thời điểm đầu tư, có thể chỉ khai 
thác chậm hơn một vài  tuần cũng có  thể khiến người nuôi đang có  lời  trở  thành hòa vốn 
thậm chí bị lỗ vốn, điều này cho thấy mức biến động của thị trường thu mua nguyên liệu và 
giá thu mua là rất nhiều.  
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Tóm lại  NTTS là nghề có hiệu quả kinh tế và có thể đạt rất cao khi so sánh trong khu vực nông 
– lâm – ngư. Tuy nhiên trong thời gian qua, do biến động của nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá 
trình sản xuất và tiêu thụ, làm cho tính bền vững trong hiệu quả chưa thực sự được ổn định. 
Chính vì vậy, việc tìm biện pháp để có thể bình ổn thị trường, bình ổn giá bán sản phẩm NTTS 
trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết, nếu đạt được điều này thì có thể thấy ích lợi rất lớn từ 
nghề NTTS đối với nền kinh tế cũng như đối với xã hội.  
 

 Về xã hội 

Những thành tựu đạt được trong thời gian qua về hiệu quả xã hội của nghề NTTS 

Đứng  trên góc độ hiệu quả xã hội cho  thấy, NTTS  thật sự  là nghề mang đến hiệu quả  rất 
nhiều cho xã hội. Theo Báo cáo đánh giá kết quả  thực hiện Chương  trình phát  triển NTTS 
giai đoạn 2000 – 2005 của Bộ Thủy sản,  tính đến năm 2005  tổng số  lao động NTTS  trên cả 
nước lên đến 2,55 triệu người (bao gồm cả lao động thời vụ). Đây là con số rất ấn tượng trên 
phương diện xã hội. Nghề NTTS  đã  tạo  ra  công  ăn việc  làm, nhất  là  ở những vùng nông 
nghiệp nông thôn, vùng sâu vùng xa luôn gặp khó khăn trong cơ hội làm việc, cơ hội thu nhập 
và nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho đất nước.  
 
Ngày nay, khi NTTS đã có xu hướng phát triển về chiều sâu, thay vì phát triển về diện tích đã 
làm gia tăng đáng kể số lượng lao động đòi hỏi có hàm lượng chất xám, đáp ứng những yêu cầu 
về kỹ thuật, công nghệ. Chính điều này làm cho lao động trong nghề NTTS hiện nay có sự nâng 
cao rất nhiều về trình độ về hiểu biết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công nghệ NTTS. 
Rõ ràng, xuất phát từ những yêu cầu trong quá trình sản xuất mà nghề NTTS đã góp phần làm 
cho trình độ dân trí được cải thiện trên tất cả các phương diện: kỹ thuật sản xuất, nếp sống, sản 
xuất cộng đồng, thay đổi nhận thức về môi trường và đặc biệt là người lao động đã có cách nhìn 
mang tính phân tích hơn, khoa học hơn về các mặt của xã hội, của thị trường để làm cơ sở cho 
việc đầu tư sản xuất.  
 
Song song với việc phát  triển diện  tích canh  tác  là góp phần phát  triển hệ  thống cơ sở hạ 
tầng, nhất  là ở những vùng trước đây được quan niệm  là vùng sâu vùng xa, góp phần cải 
thiện bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới và hoàn thiện hơn về hạ tầng điện, đường, trường 
và trạm.  
 
Các vấn đề còn tồn tại có thể gây nên những ảnh hưởng đối với sự bền vững của hiệu quả về 
mặt xã hội 

Người dân tại các vùng NTTS, xuất thân chủ yếu từ nghề nông, trình độ dân trí còn nhiều 
hạn chế, do vậy thường gặp khó khăn khi tiếp cận chuyển giao công nghệ. Sự nhận thức các 
tác hại có thể xảy ra từ các vấn đề về môi trường hay nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn 
chế dẫn  đến những việc  làm gây hậu quả như  chặt phá  rừng ngập mặn, khai  thác nước 
ngầm quá mức, không  chú ý  đến vấn  đề xả  thải  trong qúa  trình nuôi. Nhận  thức về  tầm 
quan trọng sản xuất cộng đồng còn yếu… Mặt khác, sức ép về kinh tế (do phần đông người 
dân NTTS còn nghèo) nên người  ta  thường bất chấp các hậu quả có  thể có nhằm đạt mục 
tiêu lợi nhuận. 
 
Vấn đề an ninh lương thực và sự cân đối giữa NTTS và nông nghiệp có thể bị ảnh hưởng do 
sự phát  triển  ồ  ạt,  tự phát  không  tuân  thủ  theo  quy  hoạch. Môi  trường  sinh  thái  bị  ảnh 
hưởng do việc phát  triển nuôi quá nhanh,  thiếu quy hoạch đồng bộ. Phát sinh mâu  thuẫn 
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giữa NTTS với các ngành nghề khác trong việc sử dụng đất, nguồn nước hay hạ tầng thủy 
lợi. Nguy cơ gia  tăng khoảng cách đói nghèo, phát sinh mâu  thuẫn  tranh chấp ngay  trong 
cộng đồng người nuôi. Nguy cơ phát sinh các  tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè và  trộm 
cắp…Gia tăng chi phí cho các vấn đề bảo vệ và khôi phục môi trường, sinh thái. 
 
Xét về  tương  tác giữa các mối quan hệ xã hội  trong nghề NTTS, có  thể nhận xét sau: Hai 
phạm trù hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội gắn liền với nhau. Vì thế, nghề NTTS hiện nay 
là nghề có hiệu quả kinh tế do vậy cũng có hiệu quả xã hội. Các vấn đề xã hội trong nghề 
NTTS cũng tiềm ẩn hai mặt tính cực và tiêu cực, tuy nhiên yếu tố trọng tâm và quyết định 
đến hiệu quả xã hội đã được nhận định là yếu tố “con người”, mà cụ thể ở đây là ý thức của 
con người trong cộng đồng. Ngày nay, yếu tố con người trong toàn xã hội cũng như trong 
cộng đồng NTTS cũng đã và đang được cải thiện đáng kể, trải qua quá trình sản xuất thực 
tiễn đã tác động trực tiếp đến nhận thức của con người, làm cho họ có ý thức hơn đối với các 
mặt của cuộc sống, sản xuất… Chính vì thế có thể nhận xét rằng hiệu quả xã hội của nghề 
NTTS hiện nay là khá cao, ngày càng được cải thiện theo thời gian, là cơ sở để tạo nên sự bền 
vững hơn  trong tương lai.  
 

 Về môi trường 

Môi  trường  trong NTTS  được hiểu  từ hai mặt:  tác  động  “đến” nghề NTTS  và  “từ” nghề 
NTTS đến môi trường 
 
Thuận lợi trong phát triển nghề NTTS: Hiện nay có thể nói nghề NTTS đang phát triển trong 
ngưỡng của sự bền vững đối với môi trường. Ngày nay người nuôi đã nhận thức tốt hơn về 
môi trường, về những tác dụng cũng như hậu quả của nó đối với quá trình sản xuất. Việc 
phát triển ngày càng nhiều mô hình canh tác thân thiện và gần gũi với môi trường như nuôi 
sinh thái, nuôi kết hợp thủy sản với trồng lúa… cũng phần nào giảm bớt áp lực lên sức tải 
của môi  trường. Trong  thời gian qua,  công  tác giáo dục,  tuyên  truyền bảo vệ môi  trường 
sống, môi trường sản xuất đã phát huy được tác dụng đáng kể. Song song với nó là các văn 
bản luật, dưới luật và các quy định về môi trường đã và đang dần đi vào thực tế sản xuất và 
trong những năm gần đây, bước đầu đã hình thành được sự gắn kết  liên ngành trong việc 
bảo vệ môi trường. 
 
Những nguy cơ ảnh hưởng đến sự bền vững về môi trường trong NTTS: Nguy cơ đến từ bản 
thân quá trình phát triển NTTS thông qua các biểu hiện như: việc phát triển khi chưa có hoặc 
không  tuân  theo quy hoạch  đã gây nên những  tác  động  rất xấu  đến diện  tích  rừng ngập 
mặn,  rạn  san hô hay nguồn nước ngầm...  đe dọa nghiêm  trọng  đến môi  trường  sinh  thái. 
Việc phát  triển NTTS  theo chiều sâu, dưới hình  thức đẩy mạnh  thâm canh, sản xuất mang 
tính hàng hóa  cao, năng  suất  lớn,  cũng  làm  cho quá  trình  sản xuất  cần  rất nhiều  các  loại 
thuốc, hóa chất. Đơn cử như trong quá trình nuôi tôm công nghiệp ngày nay phải dùng rất 
nhiều loại thuốc, hóa chất không tránh khỏi hiện tượng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất. 
Ngày nay  tuy NTTS vẫn đang  trong ngưỡng của sự bền vững, nhưng đâu đó cũng đã và 
đang xuất hiện những khu vực ô nhiễm, điển hình như các khu vực nuôi tôm công nghiệp ở 
Nam Trung Bộ, hay một vài khu vực nuôi tôm công nghiệp ở Bạc Liêu, Cà Mau…Những mô 
hình mang tính sản xuất hàng hóa cao, như nuôi tôm công nghiệp, nuôi cá tra hầm tiềm ẩn 
nhiều nguy cơ về môi trường nếu như không có những giải pháp cần thiết để đề phòng việc 
ô nhiễm trở thành phổ biến trên diện rộng.  
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Nghề NTTS cũng phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm môi trường, cụ thể là môi trường nước 
từ các ngành nghề khác trong nền kinh tế, điều này đã và đang xảy ra. Ô nhiễm nguồn nước 
do hiện tượng xả thải công nghiệp làm cho thủy sản nuôi chết hàng loạt (điển hình như năm 
2004 – 2005, ô nhiễm nước sông Đồng Nai, Thị Vải… làm cho hàng trăm bè cá chết là một ví 
dụ  của việc xả  thải nước  thải  công nghiệp), hay hiện  tượng ô nhiễm nước do hàm  lượng 
thuốc bảo vệ thực vật có trong nguồn nước gia tăng…Nguy cơ phải đối mặt với vấn đề gia 
tăng tốc độ đô thị hóa, giao thông thủy… 
 
Chất lượng môi trường chung của xã hội cũng như môi trường sản xuất NTTS hiện nay đã và 
đang suy giảm đáng kể so với 10 – 15 năm trước đây. Riêng môi trường sản xuất NTTS, mặc dù 
chưa thực sự phá vỡ ngưỡng của sự bền vững, nhưng cũng đã ở mức đáng báo động cho tương 
lai sản xuất bền vững của ngành. Trong thời gian qua và hiện nay, việc nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về các mặt của vấn đề môi trường là việc làm rất cấp bách và cực kỳ cần thiết.  Kết 
quả của quá trình giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức này quyết định đến sự tồn tại và 
phát triển của môi trường sống, môi trường sản xuất của toàn xã hội nói chung và nghề NTTS 
nói riêng. Chính vì vậy, hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng trong thời gian tới, nhận thức của 
cộng đồng về gìn giữ và duy trì sự ổn định môi trường chung của toàn xã hội, trong đó có môi 
trường trong NTTS, sẽ được nâng cao hướng tới mục tiêu PTBV cho mai sau.   
 
3. Đánh giá chung sự PTBV của NTTS Việt Nam 

Thuận lợi: 

NTTS nước ta hiện nay có sự tăng trưởng đều trên các mặt diện tích, năng suất, sản lượng, 
khoa học công nghệ…thể hiện qua các chỉ tiêu tăng trưởng hàng năm giá trị sản xuất, kim 
ngạch xuất khẩu và mức đóng góp vào GDP của nền kinh tế. Đời sống kinh tế xã hội được 
nâng cao đáng kể, nhận thức của người dân cũng như các bên có liên quan về môi trường, 
nguồn lợi… đã và đang được cải thiện. Xu thế và nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm thủy 
hải sản còn rất cao và tiếp tục có xu hướng gia tăng cả ở trong nước cũng như trên thế giới, 
nhất là  trong bối cảnh hiện nay khi mà tình hình dịch bệnh trên các loại động vật khác đang 
gia tăng. Sắp tới, khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới  (WTO), sẽ 
tạo cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và NTTS nói riêng nhiều cơ hội mới. 
 
Thách thức:  

Tuy nhiên nghề NTTS còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ, đe dọa  ảnh hưởng đến độ bền 
vững trong tất cả các yếu tố như: môi trường, kinh tế, xã hội do những tác động xấu từ sự bất 
ổn về thị trường, rào cản thương mại, giá cả đầu vào, đầu ra của sản phẩm hay sự suy giảm về 
môi trường sản xuất… Và khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO, khi đó sẽ phải đối mặt với 
nhiều sự cạnh tranh, thách thức vô cùng lớn đối với những sản phẩm của NTTS trong khu vực 
cũng như trên thế giới.  
 
Tổng hợp từ tất cả các vấn đề như phân tích, đánh giá thông qua nội dung của chuyên đề, 
rút ra nhận xét: NTTS nước ta hiện nay đang phát triển trên cơ sở tương đối bền vững, có thể 
duy trì và định hướng tới PTBV trong tương lai. 
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4. Kiến nghị 

Để có thể đạt được mục tiêu PTBV nghề NTTS trong thời gian tới, rất cần thực hiện những 
vấn đề sau:  
 
• Cần có những điều tra, nghiên cứu sâu hơn về hiện trạng PTBV nghề NTTS. 
• Hoàn thiện hệ thống thống kê, hệ thống cơ sở dữ liệu luôn cập nhật trên mọi góc độ của 

NTTS phục vụ cho công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá.  
• Hoàn chỉnh công tác quy hoạch tổng thể, chi tiết cho từng địa phương, từng vùng NTTS 

trên phạm vi cả nước.  
• Đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thủy lợi phục vụ NTTS. 
• Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng trong nghề cũng như mối 

quan hệ  liên ngành kinh  tế,  trên các vấn đề môi  trường, hay sự  liên kết  trong sản xuất 
thông qua các mô hình sản xuất có sự tham gia của cộng đồng. 

• Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, bình ổn giá đầu ra 
của sản phẩm. 

• Đẩy mạnh công  tác nghiên cứu và  tăng cường công  tác khuyến ngư, chuyển giao công 
nghệ thích hợp và tối ưu nhất trên các phạm trù hiệu quả kinh tế, bền vững môi trường 
và thích nghi với  nhu cầu thị trường tiêu thụ đến từng hộ nuôi.  

• Cần sớm hoàn chỉnh và đưa vào áp dụng bộ chỉ số phục vụ cho việc đánh giá chính xác 
sự phát triển và độ bền vững trong phát triển của ngành.  

 
5. Kết luận 

Việc đánh giá hiện trạng nghề NTTS trong nội dung của bài viết này với mục đích phần nào 
giúp cho các nhà nghiên cứu, các hoạch định chiến lược có cách nhìn tổng quan hơn về hiện 
trạng phát triển của nghề NTTS hiện nay, để từ đó có sự hoạch định chính sách, chiến lược 
phát  triển nghề  theo hướng bền vững  trong  tương  lai. Mặc dù nghiên cứu này không  thể 
tránh khỏi còn nhiều khiếm khuyết nhưng hy vọng đã phần nào giúp phục vụ cho việc đánh 
giá tiến trình phát triển của nghề trong giai đoạn tiếp theo một cách khoa học hơn, chính xác 
hơn để từ đó giúp có được sự điều chỉnh kịp thời từ tầm vĩ mô nhằm định hướng cho một 
tương lai PTBV. 
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ASSESSMENT OF SUSTAINABILITY ON AQUACULTURE DEVELOPMENT             
IN VIET NAM 

Abstract 

In the recent years, aquaculture of Viet Nam has reached considerable achievements but 
there  are  still  many  problems  which  have  to  be  solved.  Therefore  on  the  way  to 
sustainable develop objective  to distribute  to  the general development of economies of 
Viet Nam. 
 
This  research  aimes  to  generally  assess  the  situation  of  Vietnamese  aquaculture 
development under the perspective of sustainable development which is considered as a 
reasonable  combination  of  economic  effectiveness,  social  benefit  and  environment  and 
institutional  issues. Current status of based on this situation, research has described the 
interactive relation between the Economics ‐ Social ‐ Environment and Institution of Viet 
Nam aquaculture and estimated the sustainability level of development of aquaculture of 
Viet Nam.  In  this  research,  the sustainable development policies solution  for Viet Nam 
aquaculture are also suggested. 

 
 

 

 

 

 

 



Đào Việt Long, Xây dựng mô hình phát triển bền vững ngành thuỷ sản Cát Bà 
 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

92 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG                            
NGÀNH THUỶ SẢN CÁT BÀ 

 

Đào Việt Long 

 
Giới thiệu  

Năm 2005, Quốc hội đã phê chuẩn Chiến lược phát triển bền vững (PTBV) quốc gia. Chiến 
lược này dựa vào các mục tiêu của Chương trình Nghị sự 21 được ký kết năm 1992 tại Rio de 
Janeiro và nhằm  tìm  ra một  cơ  chế  thích hợp  để  thúc  đẩy việc áp dụng  các mục  tiêu  của 
Chương trình Nghị sự 21 vào điều kiện cụ thể ở các địa phương. Để thực hiện được điều đó, 
cần thiết lập một nghiên cứu điển hình, với sự tham gia của các cộng đồng địa phương sống 
phụ thuộc trực tiếp vào các nguồn tài nguyên. 
 
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm cùng với cộng đồng địa phương (bao gồm sự tham gia của cả 
cộng đồng dân, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội) phát hiện ra các nguy cơ đe dọa 
đến sinh kế và nguồn thu nhập của họ, qua đó xây dựng kế hoạch mang tính khả thi cho địa 
phương. Thông qua các phát hiện từ việc xây dựng mô hình, sẽ rút ra bài học kinh nghiệm 
và đề xuất giải pháp tháo gỡ. 
 
Xuất phát  từ các nhu cầu  thực  tiễn, với sự  trợ giúp của Văn phòng Nghị sự 21 Quốc gia, 
tháng 8 năm 2005, Viện Kinh  tế và Quy hoạch  thuỷ  sản  đã  được Bộ Thuỷ  sản giao  trách 
nhiệm xây dựng mô hình PTBV ngành thuỷ sản tại hai điểm lựa chọn ở Cát Bà. 
 
1. Giới thiệu vùng dự án và lý do chọn điểm 

Đảo Cát Bà 

Quần đảo Cát Hải ‐ Cát Bà gồm trên 300 hòn đảo lớn nhỏ nằm trên đường hàng hải quốc gia 
vào cảng Hải Phòng và Hòn Gai. Hải đảo chính là đảo Cát Hải và đảo Cát Bà cách Hải Phòng 
60 km về phía đông nam nằm trong quần thể vịnh Hạ Long với nhiều cảnh quan thiên nhiên 
đẹp, nhiều vũng vịnh, bãi triều và hải sản quý. 
 
Trước đây, Cát Hải và Cát Bà là hai khu riêng biệt. Từ khi con đường xuyên đảo Cát Bà dài 
28 km hoàn thành, kéo dài từ Cát Bà tới Phù Long, sát ngay bến Cót, Cát Hải, 2 đảo gần như 
được nối liền với nhau và được nhập thành một huyện lấy tên là Cát Hải. 
 
Ba sinh kế chính của người dân tại huyện đảo là: 
a.  Dịch vụ du  lịch: Với tiềm năng  lớn về du  lịch, Cát Bà  là một trong những địa điểm du 

lịch nổi tiếng không chỉ đối với khách du lịch trong nước mà còn cả với khách quốc tế. 
Ngành du lịch hàng năm mang lại nguồn thu lớn cho thành phố Hải Phòng và huyện Cát 
Hải. Đây cũng là một trong những sinh kế quan trọng nhất của người dân Cát Bà  

b.  Khai thác thủ công gần bờ: Cát Bà là một trong những ngư trường gần bờ quan trọng ở 
miền Bắc, nơi thu hút hàng trăm tàu thuyền khai thác nhỏ gần bờ từ nhiều tỉnh của cả 
nước. Tại Cát Bà, ngư dân khai thác tập trung nhiều ở xã Phù Long của đảo. 

c.  Nuôi trồng thuỷ sản: Địa thế thuận lợi, với nhiều vũng vịnh kín sóng gió đã tạo điều kiện 
cho nghề nuôi cá lồng bè ở Cát Bà rất phát triển, tập trung chủ yếu ở thị trấn Cát Bà (khu 
vực vịnh Lan Hạ và vịnh Cát Bà). Ngoài nuôi cá lồng bè, nuôi tôm sú tại các đầm hồ cũng 
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tương đối phát triển tại xã Phù Long với hình thức nuôi chủ yếu là quảng canh và quảng 
canh cải tiến. 

 
Hai khu vực của đảo được  lựa chon xây dựng mô hình  là xã Phù Long và  thị  trấn Cát Bà 
(vịnh Lan Hạ) 

 
Thị trấn Cát Bà 

Là nơi  có nghề nuôi  lồng bè  rất 
phát  triển. Số  bè  nuôi  tăng  liên 
tục qua  các năm, năm 2000 mới 
có 40 bè nuôi cá nhưng đến năm 
2005  đã  có  531  bè,  tăng  trưởng 
bình quân 70 %/năm. Số lượng ô 
lồng  cũng  tăng  tương  tự  bình 
quân gần 70%/năm. Thể tích mỗi 
ô lồng khoảng 27 m3 với kích cỡ 
3 x 3 x 3m. 
 
 

Năm Số lượng bè (cái) Tốc độ tăng (%) 

2000 40  

2001 105 163 

2002 140 33 

2003 140 0 

2004 316 126 

2005 531 30 

 
Các bè chủ yếu neo đậu tại: vịnh Cát Bà 184 bè, vịnh Bến Bèo đến cửa Đông 190 bè và 37 bè 
neo đậu tại khu vực vụng Quai Tơ‐Tùng Gấu và khu vực gần xã Việt Hải (đến tháng 5/2005). 
Đối tượng nuôi ở lồng bè chủ yếu là cá giò, cá  song, cá  hồng…, nuôi với mật độ cao, thức ăn 
hoàn toàn là thức ăn tự nhiên, chủ yếu là các loại cá tạp.  
 
Khai  thác nhỏ ven bờ cũng  là một sinh kế rất quan  trọng của người dân ở đây, đối  tượng 
khai thác chủ yếu nhất là cá song giống. Rất nhiều người vừa làm nghề nuôi, vừa làm nghề 
khai thác cá giống để có thể giảm bớt chi phí mua giống. 
 
Một sinh kế khác cũng rất quan trọng đối với người dân thị trấn Cát Bà là các hoạt động dịch 
vụ du lịch. Ngoài việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở trên bờ, rất nhiều dịch vụ ở trong 
vịnh phục vụ du lịch như các nhà hàng nổi, cơ sở cho thuê tàu thuyền. 
 
 
 

PHÙ LONG 

LAN HA BAY 

Bản đồ đảo Cát Bà 
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Mặc dù các ngành kinh tế biển phát triển rất nhanh nhưng thị trấn Cát Bà đang phải đối mặt 
với nguy cơ của sự phát triển không bền vững: 
 
‐  Nghề nuôi cá  lồng hiện nay hàng ngày thả xuồng các ô  lồng hàng chục tấn cá tạp tươi 

sống làm thức ăn cho cá nuôi. Việc sử dụng thức ăn tươi sống qua nhiều năm đã làm cho 
các tạp chất và lượng thức ăn thừa lắng đọng dưới tầng đáy với một lớp dày khoảng 5‐7 
cm và làm cho nhiệt độ dưới đáy biển nóng lên từ 3‐50 C so với nhiệt độ trung bình ở đáy 
biển (số liệu của Viện nghiên cứu Hải sản). 

‐  Hiện nay giống  cho nuôi  lồng bè  chủ yếu  là giống  tự nhiên. Những năm gần  đây,  số 
lượng lồng bè tăng cùng với nguồn giống tự nhiên bị cạn kiệt nên giống tự nhiên không 
đủ cung cấp cho người nuôi. Các trại sản xuất giống chưa đáp ứng đủ nhu cầu giống của 
người nuôi, ngư dân phải mua giống của Trung Quốc qua đường tiểu ngạch với giá rẻ 
hơn 40%  nhưng các cơ quan chức năng của Nhà nước không kiểm soát được chất lượng 
cá giống trước khi thả nuôi. 

 
Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến việc thị trấn Cát Bà được lựa chọn làm điểm xây 
dựng mô hình PTBV ngành thuỷ sản. 
 
Xã Phù Long 

Xã có khoảng hơn 400 hộ dân sống tại 4 thôn. Sinh kế chính của người dân trong xã là khai 
thác ven bờ và nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) đầm hồ. Nghề du lịch vẫn chưa phát triển tại xã. 
Nằm trong khu vực xã có một diện tích rừng ngập mặn rất lớn, có lúc lên đến 1200 ha, tuy 
nhiên hiện nay do các tác động của con người, diện tích này đã bị giảm đáng kể. 
 
Đối tượng nuôi ở đầm nước lợ chủ yếu là tôm sú, hoàn toàn nuôi theo dạng quảng canh cải 
tiến. Ngoài ra còn lấy nước vào theo thủy triều nên sản phẩm thu hoạch ngoài tôm sú còn có 
cá các loại, cua… Khu nuôi tôm công nghiệp thuộc xã Phù Long đang triển khai công tác xây 
dựng cơ bản, chưa đi vào hoạt động. Diện tích nuôi chủ yếu là quây rừng ngập mặn thành 
vùng lớn để nuôi, có nơi lên gần 100 ha. 
 
Nghề khai thác ven bờ là nghề truyền thống của người dân xã Phù Long. Các nghề chính là 
săm, đáy, lưới mực, lưới ghẹ, câu.... Trước đây, do có thuận lợi là nằm ở vùng cửa sông, lại 
có diện tích rừng ngập mặn rất lớn nên ngư dân trong xã hoàn toàn sống dựa vào nghề khai 
thác. Cùng với thời gian, do không kiểm soát 
tốt việc khai  thác, nguồn  lợi  thuỷ  sản bị cạn 
kiệt, nghề khai thác cũng dần dần suy giảm. 
 
Như vậy, cũng như người dân ở vùng thị trấn 
Cát  Bà,  cộng  đồng  dân  xã  Phù  Long  đang 
phải đối mặt với các vần đề phát triển không 
bền vững: 
 
 
 
 
 

Khu nuôi cá lồng bè tại vịnh Lan Hạ 
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‐  Nguồn  lợi thuỷ sản tự nhiên cạn kiệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề khai thác ven 
bờ. Nguồn lợi bị cạn kiệt chủ yếu do các hình thức khai thác huỷ diệt bằng mìn và bằng 
điện. 

‐  Nghề nuôi đầm hồ phát triển sẽ làm ảnh hưởng đến rừng ngập mặn. Có thể nói, diện tích 
NTTS phát triển tỷ lệ nghịch với diện tích rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn bị suy giảm 
không những ảnh hưởng đến môi trường mà còn là nguyên nhân chính dẫn đến việc suy 
giảm nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên. 

 
Từ các vấn đề trên, xã Phù Long là điểm thứ hai được chọn xây dựng mô hình PTBV ngành 
thuỷ sản. 
 
Năm 2001, khu bảo  tồn  (KBT) nguồn  lợi xã Phù Long được  thành  lập với sự giúp đỡ của 
Trung tâm Phát triển Nông thôn cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương. 
Cách tiếp cận theo phương pháp “quản lý nguồn lợi thuỷ sản dựa vào cộng đồng” đã mang 
lại hiệu quả rất cao. Các báo cáo cũng như ý kiến của người dân đều cho rằng nguồn lợi thuỷ 
sản tự nhiên trong vùng bảo tồn đã tăng lên môt cách đáng kể. 
 
Tuy nhiên, các  tác  động ngoài mong muốn  đã xảy  ra  sau khi Trung  tâm Phát  triển Nông 
thôn trao lại quyền quản lý KBT cho người dân. Sự tái tạo nguồn lợi đã kích thích lòng tham 
của nhiều người, họ đã tìm đủ mọi cách để xâm phạm KBT và khai thác nguồn lợi bằng các 
phương pháp huỷ diệt, đặc biệt  là khai  thác bằng mìn,  trong khi đó, chính quyền và nhân 
dân địa phương vẫn chưa đủ nguồn lực và kinh nghiệm để có thể tự bảo vệ KBT, hậu quả là 
KBT bị xâm phạm liên tục và người dân đã có thái độ gần như “buông xuôi”. Đây cũng là 
một bài học kinh nghiệm cho PTBV.  
 
2. Các hoạt động thực địa và những tác động ban đầu 

2.1 Các quan điểm xây dựng kế hoạch hành động 

Do thời gian và các nguồn lực của dự án còn hạn hẹp, Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản 
đã cùng huyện thống nhất các quan điểm sau: 
 
‐  Các hoạt động xây dựng mô hình PTBV ngành thuỷ sản Cát Bà đều phải có sự tham gia 

của người dân, với sự trợ giúp của các phòng, ban chức năng của huyện. 
‐  Viện Kinh  tế và Quy hoạch  thuỷ sản sẽ chỉ đóng vai  trò điều phối công việc, mọi hoạt 

động tại địa phương đều do cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện. 
‐  Các hoạt động xây dựng mô hình PTBV ngành thuỷ sản Cát Bà sẽ khuyến khích các sáng 

kiến của người dân và sử dụng triệt để các kế hoạch sẵn có của địa phương nếu các kế 
hoạch đó phù hợp với các mục tiêu của PTBV. 

 
2.2 Các hoạt động 

a. Họp khởi động 

Đây là cuộc họp rất quan trọng để giới thiệu khái niệm PTBV và đề xuất dự án xây dựng mô 
hình PTBV  tại Cát Bà. Cuộc họp có sự  tham gia của  lãnh đạo Viện Kinh  tế và Quy hoạch 
thuỷ sản, đại diện Văn phòng Nghị sự 21 Quốc gia,  lãnh đạo huyện Cát Hải và các phòng 
ban chức năng của huyện. Cuối cuộc họp, các thành viên tham gia đã nhận thức được sự cần 
thiết phải xây dựng mô hình và cùng thống nhất việc xây dựng mô hình PTBV ngành thuỷ 
sản Cát Bà 
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b. Thành lập Ban chỉ đạo PTBV ngành thuỷ sản 

Thành lập Ban chỉ đạo là một hoạt động cần thiết để  xây dựng kế hoạch và chỉ đạo PTBV 
ngành  thuỷ sản. Ban có  trách nhiệm  theo dõi, đôn đốc và các điều chỉnh kịp  thời các hoạt 
động xây dựng mô hình PTBV cũng như theo dõi, đánh giá mô hình. Việc thành lập Ban chỉ 
đạo PTBV ngành thuỷ sản đã được thống nhất về chủ trương, tuy nhiên do thời gian của dự 
án quá ngắn, ban này vẫn chưa được chính thức thành lập.   
 
c. Đào tạo cán bộ địa phương phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân 
(PRA), khái niệm PTBV 

Một  nhóm  cán  bộ  địa  phương  là  đại diện  của 
Phòng Thuỷ sản, Phòng Môi  trường, Hội Nông 
dân, Hội  Phụ  nữ...đại  diện  cộng  đồng  dân  tại 
hai vùng lựa chọn đã được thành lập (goi tắt là 
nhóm thực hiện dự án). Nhóm được đào tạo các 
kỹ năng PRA và được trang bị các kiến thức cơ 
bản. 
 
Lớp đào  tạo diễn ra  trong hai ngày, do các cán 
bộ của Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản điều 
phối. Đã vận dụng triệt để phương pháp “cùng 
tham gia”, kết hợp lý thuyết với thực hành, các học viên đã tham gia rất nhiệt tình và cuối 
khóa tập huấn, các học viên đã cơ bản nắm bắt được các vấn đề về PTBV và các kỹ năng PRA 
cần thiết.  
 
d. Đánh giá tại 2 khu vực lựa chọn 

Sau khi được đào tạo các kỹ năng cần thiết, 
nhóm thực hiện dự án đã cùng các cán bộ 
Viện  Kinh  tế  và  Quy  hoạch  thuỷ  sản  đi 
đánh giá tại xã Phù Long và khu vực vịnh 
Lan Hạ. Tại mỗi điểm, các học viên đã chia 
thành  3  nhóm  để  thảo  luận  cùng  người 
dân. Có khoảng gần  100 người dân  được 
mời đến tham gia thảo luận. Các thông tin 
cần thiết đã được thu thập và thảo luận với 
người dân. 
 
e. Cùng người dân và cán bộ địa phương xây dựng kế hoạch hành động PTBV ngành thuỷ 
sản Cát Bà 

Sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết, nhóm thực hiện dự án đã cùng với người 
dân thảo luận, xây dựng bản dự thảo ban đầu kế hoạch PTBV ngành thuỷ sản hoàn toàn dựa 
vào các mong muốn chủ quan của người dân.  
 
f. Báo cáo với lãnh đạo huyện, xin ý kiến chỉ đạo về kế hoạch hành động 

Sau khi khảo sát xây dựng xong bản dự  thảo kế hoạch PTBV ngành  thuỷ sản, nhóm  thực 
hiện dự án đã cùng với các cán bộ Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản tổ chức hội thảo báo 
cáo kết quả đánh giá và xin ý kiến chỉ đạo cho việc xây dựng kế hoạch PTBV. Bản kế hoạch 

Các học viên với bài tập thực hành PRA

 
Một buổi PRA tại khu vực vịnh Lan Hạ 
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này  đã  được  sửa  đổi  cho phù hợp với  các  chủ  trương  của  địa phương và  được  lãnh  đạo 
huyện phê duyệt.  
 
g. Các hoạt động thực hiện kế hoạch hành động 

‐  Khảo  sát  hiện  trạng mật  độ  lồng  nuôi  tại  khu  vực  Bến  Bèo: Do  cán  bộ  Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiến hành, kẻ vẽ và đánh số chi tiết các khu vực 
lồng nuôi.  

‐  Lên phương án quy hoạch lại vị trí các lồng nuôi: Sau khi đã có sơ đồ hiện trạng, phương 
án quy hoạch đã được Phòng Nông nghiệp và Phát  triển nông  thôn xây dựng chủ yếu 
tập trung vào việc di dời bớt các lồng tại khu vực có mật độ lồng nuôi cao sang những 
nơi có mật độ thấp hơn để đảm bảo sự thông thoáng, giảm ô nhiễm môi trường nước. Ý 
tưởng di dời, quy hoạch lại các lồng nuôi được thảo luận với người dân và cã sự nhất trí 
cao. 

‐  Quy hoạch lại KBT Phù Long: KBT nguồn lợi xã Phù Long sau một thời gian chuyển giao 
cho người dân đã nảy sinh môt số bất cập. Vấn đề  lớn nhất mà người dân gặp phải  là 
việc quản  lý và giám sát KBT. Qua đánh giá PRA, nhiều người dân cho rằng KBT quá 
rộng, ngoài tầm kiểm soát của cộng đồng dân cư trong xã, nên họ rất khó giám sát. Mặc 
dù đã có sự hỗ trợ rất đắc lực của Đồn biên phòng 50 nhưng các hiện tượng xâm phạm 
KBT vẫn diễn ra. Việc thu hẹp diện tích KBT cho phù hợp với năng lực của cộng đồng là 
rất cần thiết. Nhóm công tác đã thảo luận cùng cán bộ và cộng đồng địa phương việc này  
và họ rất nhất trí. 

‐  Đào tạo kỹ năng tuyên truyền cho nhóm nòng cốt tại địa phương: Một trong những hoạt 
động quan trọng của kế hoạch PTBV  là tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người 
dân. Nhóm  thực hiện dự án đã được  trang bị các kỹ năng cần  thiết để có  thể đi  tuyên 
truyền  cho người dân,  thông qua việc  tham dự hội  thảo  tập huấn  các kỹ năng  tuyên 
truyền.  

‐  Hỗ  trợ nhóm nòng cốt đi xuống  tận các khu bè cá 
tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dân: 
Sau  khi  được  trang  bị  các  kỹ  năng  tuyên  truyền, 
nhóm  thực  hiện  dự  án  đã  lập  kế  hoạch  đi  tuyên 
truyền  tại khu vực  lồng bè ở vịnh Lan Hạ và vịnh 
Cát  Bà.  Với  các  nội  dung:  Kế  hoạch  PTBV, Môi 
trường, Chương trình Nghị sự 21, các vấn đề về bảo 
tồn, kế hoạch xây dựng cụm bè an toàn văn hoá. 

‐  Tổ chức ngày làm sạch bờ biển: Là một hoạt động 
bề nổi nhằm nâng cao nhận thức cho những người 
tham gia và người dân địa phương về vấn đề rác 
thải.  Hoạt  động  này  có  sự  kết  hợp  giữa  Đoàn 
Thanh niên của Viện Kinh  tế và Quy hoạch  thuỷ 
sản và Đoàn Thanh niên huyện Cát Bà 

‐  Hỗ  trợ  xây dựng  tổ  thu gom  rác  tại Cát Bà: Rác 
thải  là một  vấn  đề  bức  xúc  của  người  dân  nuôi 
lồng  bè.  Thành  lập  tổ  thu  gom  rác  là một  trong 
những hoạt động cần thiết và được sự đồng thuận 
cao của người dân. Dự án đã hỗ trợ trang thiết bị các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết 
cho công việc của tổ.  

Tàu thu gom rác tại khu vực Bến Bèo

Lễ ra quân làm sạch bờ biển tại Cát Bà
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 Xây dựng 4 bảng tuyên truyền tại vịnh Lan Hạ và Phù Long. 
 Xây dựng các cụm bè an toàn, văn hoá tại khu vực Bến Bèo và vịnh Cát Bà. 
 Đây là một sáng kiến của Đồn biên phòng 54. Việc xây dựng, quy hoạch lại các cụm lồng bè 
sẽ làm cho vấn đề an ninh xã hội tại các khu vực lồng bè được đảm bảo hơn, người dân yên 
tâm hơn để sinh sống và sản xuất . Đây cũng là một trong những mục tiêu của PTBV. 
Kết hợp với Đồn biên phòng hoàn thiện các cụm bè an toàn, văn hoá. 
 
h.  Cần được tiếp tục tiến hành các công việc sau: 

a. Hoàn thiện quy chế KBT  nguồn lợi Phù Long và nâng cao tính khả thi của quy chế. 
b. Tiếp tục tăng cường năng lực cho người dân trong việc quản lý và giám sát KBT. 
c. Xây dựng các KBT quy mô nhỏ giao cho các cụm bè quản lý và khai thác. 
d. Đánh giá tác động dự án. 
e. Kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, các dự án, nhà tài trợ tiếp tục phát triển mô hình.  
 
3. Các bài học kinh nghiệm 

3.1. Xác định các hoạt động phù hợp với thời gian phát triển 

Một trong những mục tiêu ban đầu đối với xã Phù Long là thiết lập được kế hoạch PTBV hệ 
thống NTTS ao đầm tại rừng ngập mặn. Tuy nhiên, trong kế hoạch hành động PTBV, ngành 
thuỷ sản xã Phù Long đã không đề cập đến mục tiêu này, thay vào đó các bên tham gia đã 
xác định một số hoạt động mà họ cho rằng quan trọng hơn và rất cần phải đề cập đến. 
 
Một bài học quan  trọng  được  rút  ra,  đó chính  là  sự PTBV  luôn  đòi hỏi phải có  thời gian. 
Nhận thức của cộng đồng địa phương về các giá trị kinh tế của rừng ngập mặn sẽ được thay 
đổi khi họ chứng kiến sự phát triển của nguồn lợi. Nói cách khác, chính quyền và nhân dân 
địa phương cần nhận thức rằng, PTBV là một quá trình, cần có thời gian để đạt được sự bền 
vững nhất định. 
 
3.2. Các sinh kế thay thế nhằm hỗ trợ cộng đồng thực hiện PTBV 

Thông qua quá trình phát triển chiến lược PTBV của địa phương và các kế hoạch hành động, 
một điều dễ nhận thấy là muốn giảm sức ép đối với nguồn lợi cần hết sức quan tâm đến sinh 
kế của các cộng đồng địa phương. Mặc dù các cộng đồng địa phương có thể hiểu được  lợi 
ích lâu dài của PTBV nhưng họ không thể thực hiện ngay lập tức các quy định về hạn chế sử 
dụng nguồn lợi (trường hợp đối với việc thành lập KBT Phù Long), trừ khi có các hoạt động 
sinh kế  thay  thế được đưa ra  thực hiện. Một  trong những  tiêu chí của chiến  lược PTBV  là 
luôn lấy con người làm trung tâm, như vậy mọi nhiệm vụ PTBV đặt ra đều cần phải đảm bảo 
sinh kế cho người dân. 
 
3.3. Sự mâu thuẫn giữa quản lý từ trên xuống và quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

Khi tạo điều kiện cho các cộng đồng tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch PTBV, có thể 
sẽ xảy ra các tác động ngoài mong muốn khi cộng đồng đưa ra các ý kiến cá nhân chủ quan 
của họ và có thể không mang tính bền vững. Mặc dù vậy, những ý kiến đó có thể sẽ rất gần 
với một trong bốn mục tiêu PTBV chính mà họ mong muốn đạt được là kinh tế, môi trường, 
xã hội hoặc thể chế. Ban quản lý PTBV không nên bỏ qua các mong muốn của cộng đồng mà 
nên trao đổi trực tiếp với họ để thuyết phục họ theo đúng định hướng PTBV thực sự. Cách 
làm đó có thể gọi là quản lý có sự tham gia của cộng đồng và điều này đòi hỏi có những thay 
đổi trong tiếp cận truyền thống là quản lý từ trên xuống. 
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3.4. Lựa chọn các chỉ tiêu mang tính địa phương 

Các hoạt động mô tả trong các kế hoạch hành động của hai cộng đồng dựa chủ yếu trên các 
ý kiến của người dân. Bằng cách  lựa chọn các chỉ tiêu một cách đơn giản, cộng đồng sẽ có 
khả năng tham gia vào quá trình giám sát và qua đó họ có thể bàn luận về các thay đổi cũng 
như các sự kiện xã hội. Điều này sẽ làm tăng cường hiểu biết về tác động nhân quả giữa việc 
khai thác nguồn lợi tự nhiên và hệ sinh thái. Điều quan trọng là các chỉ tiêu rất có ý nghĩa với 
cộng đồng và chúng cũng đòi hỏi tiêu tốn rất ít nguồn lực. 
 
Nếu lựa chọn các chỉ tiêu quá phức tạp, cộng đồng sẽ rất khó có thể tự làm để đạt được các 
chỉ  tiêu  đó, khi  đó cần có các cam kết giám  sát  từ các cơ quan chức năng như Phòng Tài 
nguyên Môi trường, nơi có các chuyên gia về lĩnh vực thu thập số liệu này. 
 
3.5. Xây dựng Ban quản lý PTBV  

Mục tiêu của Ban quản lý là nhằm đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả các kế hoạch hành 
động đã xây dựng và đảm bảo có đủ nguồn  lực  tài chính để  thực hiện. Một số  thành viên 
Ban quản  lý  là  các  cán bộ  địa phương  thường  tiến hành  các hoạt  động  theo  cách  từ  trên 
xuống. Điều quan trọng là Ban quản lý cần chia sẻ quyền lực của mình một cách thực sự để 
cộng đồng có  thể chấp nhận được các chiến  lược PTBV và  tích cực  tham gia  thực hiện các 
hoạt động đã được đưa vào kế hoạch hành động. 
 
3.6.  Lựa chọn thành viên nhóm thực hiện dự án 

Trong mỗi nhóm người có liên quan chính nên có một người đáng tin cậy để được lựa chọn 
đào  tạo về các kỹ năng cần  thiết có  thể  tham gia vào nhóm  thực hiện dự án PTBV. Ví dụ 
trong trường hợp ở Phù Long, đó là một Phó chủ tịch Hội Nông dân và 2 người có uy tín ở 
địa phương. Một số thành viên của nhóm thực hiện dự án cũng có thể là các cán bộ nhà nước 
và như vậy các cấp chính phủ và địa phương, cộng đồng cùng làm việc sẽ tăng cường sự tin 
tưởng lẫn nhau. 
 
3.7.  Sự đồng thuận của cộng đồng đối với PTBV  

Trong khu vực vịnh Lan Hạ, hầu hết các hộ gia đình nuôi cá lồng đều chấp thuận chi trả một 
khoản phí cho việc thu gom rác thải vì họ tin rằng nước sẽ sạch hơn và cá của họ sẽ ít bị bệnh 
hơn. Khi cộng đồng đã chấp nhận chi  trả hoặc đồng chi  trả cho một ý  tưởng PTBV  thì có 
nghĩa là hoạt động đó hầu như đã được chấp nhận. Ngay cả trong các cộng đồng nghèo cũng 
có thể thực hiện việc đóng góp, chỉ cần hoạt động đó có ý nghĩa đối với cộng đồng. Với cách 
làm như vậy, cộng đồng cũng sẽ nhìn nhận hoạt động phát triển như một sự đầu tư sẽ mang 
lại các  lợi  ích  tích cực  trong việc  tạo sinh kế bằng sự  thay đổi nhằm đảm bảo PTBV  trong 
tương lai. 
 
3.8.  Mang lại các “cơ hội” cho những người tham gia dự án 

Nhằm  thực hiện việc  thu gom rác  thải, UBND  thị  trấn Cát Bà đã thành  lập một nhóm  thu 
gom rác chủ yếu gồm các hội viên Hội Cựu chiến binh. Hiệu ứng tích cực đó là các hội viên 
Hội Cựu chiến binh sẽ có thêm công ăn việc làm và tham gia vào quá trình PTBV với “con 
người là trung tâm”. 
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3.9. Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn 

Tất cả các kế hoạch hành động sẽ được kết hợp thành một kế hoạch thực hiện tổng hợp với 
các mốc  thời gian cụ  thể cho phép Ban quản  lý PTBV có cách nhìn  tổng quan về phương 
pháp thực hiện và xem xét khi nào cần có nhu cầu tài trợ để thực hiện các hoạt động. Bảng 
theo dõi thời gian cũng cung cấp một tổng quan cần thiết cho việc đưa ra kế hoạch thực hiện 
được chính quyền địa phương chấp thuận. 
 
3.10.  Phổ biến kế hoạch hành động với cộng đồng địa phương 

Cần phổ biến rõ ràng về các hoạt động sẽ  thực hiện  trong thời gian  tới cho cộng đồng địa 
phương. Cũng nên xây dựng kế hoạch  thời gian  thực hiện chi  tiết hàng năm cho mỗi hoạt 
động PTBV trong khu vực và phân bổ ngân sách rõ ràng cho các hoạt động theo kế hoạch. 
 

Bản kế hoạch hành động này cần được viết bằng một ngôn từ dễ hiểu, phù hợp với trình độ 
của cộng đồng. Mục đích cuối cùng của việc này là cộng đồng hiểu được  kế hoạch PTBV, họ 
có thể theo dõi, giám sát và tự sắp xếp thời gian để có thể tham gia nhiều nhất vào kế hoạch 
PTBV của cộng đồng. 
 
3.11. Ngân sách 

Chưa xác định được nguồn ngân sách và các cam kết thực hiện kế hoạch hành động PTBV 
nên đã ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình PTBV tại địa phương. 
 

Để đảm bảo duy trì các cam kết về ngân sách, cần kiến nghị các cơ quan chính phủ có chức 
năng phân bổ ngân sách tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch PTBV địa phương. Các 
tổ chức phi chính phủ cũng như các đơn vị tư nhân nếu có thể cũng nên tham gia vào quá 
trình này nhằm tạo thêm nguồn ngân sách cho việc thực hiện. Để khu vực tư nhân có thể hỗ 
trợ ngân sách, cần phải làm cho họ thấy các lợi ích mà họ có thể có được thông qua việc hỗ 
trợ các sáng kiến PTBV địa phương. 
 

Các cơ quan chính quyền địa phương có khả năng tài trợ ngân sách cho các sáng kiến PTBV 
có thể chưa biết về các hoạt động này để có thể hỗ trợ ngân sách, ví dụ như Quỹ Môi trường 
Việt Nam. Như vậy, cần có các dự án như VIE 21 và Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày 
các thông tin để kêu gọi tài trợ cho các sáng kiến này. 
 
4. Kết luận 

Mặc dù vẫn còn rất nhiều điều phải làm, nhưng có thể nói, mô hình thí điểm PTBV ngành 
thuỷ sản Cát Bà đã bước đầu thu được những thành công. Những thành công này là kết quả 
nỗ lực của các cơ quan và người dân địa phương trong việc tìm ra hướng đi cho PTBV ngành 
thuỷ  sản. Qua việc  xây dựng mô hình  có  thể  thấy  được  sự  cần  thiết  của kế hoạch PTBV 
ngành thuỷ sản tại các địa phương.  
 

Các bài học kinh nghiệm rút ra từ việc xây dựng mô hình là rất quan trọng và cần thiết cho 
các địa phương khác khi tiến hành lập kế hoạch PTBV ngành thuỷ sản. Mô hình PTBV ngành 
thuỷ sản cần được nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước.  
 

Để có được một mô hình tương đối hoàn thiện, cần có thêm thời gian và kinh phí để tiếp tục 
triển khai thực hiện các hoạt động cần thiết khác và đánh giá lại tính bền vững của mô hình. 
Việc tiếp tục duy trì mô hình là một việc làm hết sức cần thiết, đòi hỏi các nỗ lực của cộng 
đồng dân và các cơ quan chức năng địa phương.  



Chu Tiến Vĩnh, Nguyễn Thị Diệu Thuý, Đặng Văn Thi, Nguyễn Bá Thông, Những thách thức về tính bền vững của nguồn lợi hải sản Việt Nam 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

101

NHỮNG THÁCH THỨC VỀ TÍNH BỀN VỮNG                                      
CỦA NGUỒN LỢI HẢI SẢN VIỆT NAM 

  
Chu Tiến Vĩnh 

Nguyễn Thị Diệu Thúy 

Đặng Văn Thi  

Nguyễn Bá Thông   

 
Tóm tắt 

Mặc dù  tổng sản  lượng khai  thác hải sản  ở Việt Nam  tăng  liên  tục  trong những năm qua 
nhưng  năng  suất  đánh  bắt  bình  quân  lại  giảm. Năm  1985,  năng  suất  đánh  bắt  đạt  1,11 
tấn/CV/ năm trong khi đó đến năm 2003 chỉ còn 0,35 tấn/CV/năm. Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến điều này là do sự phát triển thiếu kế hoạch và sự gia tăng không ngừng của 
các đội tàu khai thác. Bên cạnh đó, việc quản lý khai thác lại chưa chặt chẽ và lực lượng kiểm 
ngư còn rất hạn chế. Do đó, ngành thủy sản cần có những chính sách quản lý nguồn lợi phù 
hợp để bảo vệ và phát  triển nghề cá một cách bền vững. Nhằm giảm áp  lực khai  thác  lên 
nguồn  lợi ven bờ, phát  triển nghề khai  thác xa bờ chính  là một  trong những giải pháp mà 
chính phủ Việt Nam đã lựa chọn. 
 
Trong xu hướng phát  triển kinh  tế của Việt Nam hiện nay,  thuỷ sản đang được coi  là một 
ngành kinh tế mũi nhọn. Trong giai đoạn 1990‐2003, tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 
tăng 2,6 lần, riêng khai thác cá biển tăng gấp hơn 3 lần giai đoạn 1980‐2003 (RIMF,2005). Với 
tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, đóng góp quan trọng của nghề khai thác cá biển vào nền 
kinh tế quốc dân là động lực thúc đẩy nghề cá phát triển hơn nhưng cũng đồng thời là một 
thách thức đối với các nhà quản lý nghề cá trong việc duy trì và phát triển bền vững (PTBV) 
nghề cá. 
 
Về cơ bản, nguồn lợi hải sản không phải là bất biến và cũng không phải là vô tận. Chúng bị 
tác động mạnh mẽ từ các hoạt động của con người như phá hủy nơi sinh cư (các rạn san hô, 
cỏ biển, rừng ngập mặn...), sự phát triển thiếu kiểm soát ngành khai thác hải sản, ô nhiễm 
môi trường do các hoạt động kinh tế khác ở trên đất liền và trên biển. Những vấn đề này có 
ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến nguồn lợi hải sản Việt Nam. 
 
1. Tổng thể nguồn lợi hải sản biển Việt Nam  

Nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, biển Việt Nam rất đa dạng về thành phần giống loài hải 
sản. Với chiều dài hơn 3000 km và nhiều dạng địa hình bờ biển khác nhau (vịnh, thềm lục 
địa dốc, cửa sông, đảo và quần đảo, rạn san hô, đầm phá...) cộng với đặc trưng của hai mùa 
gió Đông Bắc và Tây Nam, biển Việt Nam đã tạo nên rất nhiều phức hệ sinh thái khác nhau. 
Con số tổng hợp gần đây nhất chỉ ra sự phong phú về đa dạng sinh học của biển Việt Nam 
với 2030  loài  cá,  trong  đó 130  loài  có giá  trị kinh  tế, 1600  loài giáp xác, 2500  loài nhuyễn 
thể…và rất nhiều loài rong, chim biển.  
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Theo nghiên cứu năm 2005 về hiện  trạng nguồn  lợi hải sản Việt Nam do Viện nghiên cứu 
Hải  sản  tiến hành,  tổng  trữ  lượng hải  sản biển Việt Nam  ước  đạt khoảng 4,061  triệu  tấn, 
trong đó trữ lượng cá nổi nhỏ khoảng 1,73 triệu tấn (chiếm 42,6%), cá đáy khoảng 1,174 triệu 
tấn (28,9%), cá nổi đại dương khoảng 1,156  triệu  tấn (28,5%). Nghiên cứu   này cũng chỉ ra 
rằng khả năng khai thác của toàn bộ vùng biển Việt Nam khoảng 1,8 triệu tấn, trong đó cá 
đáy khoảng 26,1%, cá nổi nhỏ 48,1%, cá nổi đại dương 25,7%. Trữ  lượng và khả năng khai 
thác của từng vùng biển được ước tính như sau: 
 

Bảng 1. Trữ lượng và khả năng khai thác của từng vùng biển Việt Nam  

Vùng biển Trữ lượng (tấn) Khả năng khai thác (tấn) 

 

Vịnh Bắc Bộ 543.269 256.308 

Trung Bộ 1.092.150 486.860 

Đông Nam Bộ 828.850 383.940 

Tây Nam Bộ 439.992 207.597 

Giữa Biển Đông 1.156.033 462.413 

Tổng 4.060.294 1.797.118  

 
Nguồn lợi hải sản biển Việt Nam thuộc khu hệ cá biển nhiệt đới với tính chất đa loài, sống 
phân tán, ảnh hưởng khá lớn tới năng suất  và thành phần sản lượng khai thác được. Thành 
phần loài chủ yếu bao gồm các loài có kích thước nhỏ, tốc độ sinh trưởng cao và sức sinh sản 
cao.... Tại các vùng biển nông như vịnh Bắc Bộ, biển Đông ‐ Tây Nam Bộ, đối tượng thường 
cho sản lượng cao là cá liệt, cá lượng, cá khế, cá phèn khoai, cá trác, cá hố, cá mối, cá nục sồ, 
mực nang và mực ống. Vùng biển miền Trung và giữa Biển Đông là các loại cá thu ngừ, cá 
kiếm cờ, cá nục heo, cá ó, dơi. Nghề câu khơi thường bắt gặp cá ngừ vây vàng, cá mập, cá 
ngừ mắt to, cá cờ và cá kiếm. Tôm cũng là một nguồn lợi quan trọng ở nhiều vùng biển, nhất 
là khu vực vịnh Bắc Bộ và Đông – Tây Nam Bộ. 
 
2. Tình trạng khai thác hải sản trong thời gian gần đây 

Khai thác hải sản là một nghề truyền thống của đại bộ phận cư dân ven biển. Hình thức khai 
thác đến nay vẫn  là tự do khai thác nên  lượng tàu thuyền  liên tục gia tăng trong khi năng 
suất khai  thác  liên  tục giảm. Từ năm 1997, nhiều  tàu khai  thác  cỡ  lớn  được  đóng mới  để 
đánh bắt nguồn lợi xa bờ nhưng trở lại khai thác gần bờ do chi phí khai thác cao mà hiệu quả 
khai thác thấp. Những điều này tạo nên áp lực khai thác quá mức đối với nguồn lợi ven bờ 
và cũng tạo nên sự bất hợp lý khi tổng công suất máy tàu tăng 3,17 lần trong giai đoạn 1993‐
2003 nhưng tổng sản lượng khai thác chỉ tăng 1,8 lần. Số liệu thống kê sơ bộ đã chỉ ra rằng 
trong khoảng thời gian từ năm 1981 đến 2004, mỗi năm ở nước ta có thêm 2929 chiếc tàu mới 
(tương  đương 164.579 CV/năm)  tham gia vào nghề khai  thác cá biển. Sự gia  tăng này  thể 
hiện cường lực khai thác hay áp lực khai thác lên nguồn lợi ngày một cao (Hình 1).  
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Theo thống kê năm 2005 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, tổng số tàu thuyền 
trong cả nước khoảng 85.000 chiếc trong đó hơn 84% là tàu công suất nhỏ dưới 90CV. Những 
tàu  nhỏ  này tập trung khai thác chủ yếu ở vùng nước nông ven bờ trong khi vùng này chỉ 
chiếm khoảng 11% diện tích vùng đặc quyền kinh tế. Sản lượng khai thác bền vững ở vùng 
nước có độ sâu nhỏ hơn 50m ước khoảng 0,6 triệu tấn, trong khi sản lượng khai thác ven bờ 
hiện nay đã đạt khoảng 1,1 triệu tấn. Điều này chứng tỏ áp lực khai thác lên nguồn lợi ven 
bờ là quá lớn.  
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Hình 1. Biến động tổng công suất máy và năng suất khai thác (1985-2003) 

Ngược  với  xu hướng  gia  tăng  của  tàu  thuyền, năng  suất khai  thác  cũng như  chất  lượng 
nguồn lợi đang có xu hướng suy giảm. Mặc dù tổng sản lượng khai thác tăng liên tục trong 
thời kỳ này từ 419.470 tấn (năm 1981) lên 1.724.200 tấn (năm 2004) với sự gia tăng bình quân 
46.431  tấn/năm,  nhưng  năng  suất  đánh  bắt  bình  quân  (tấn/CV/năm)  lại  thể  hiện  khuynh 
hướng giảm và đặc biệt là giảm liên tục từ năm 1985 đến nay. Nếu năng suất đánh bắt năm 
1985 là 1,11 tấn/CV/năm thì đến năm 2003 giá trị này chỉ còn khoảng 0,35 tấn/CV/năm, tốc độ 
giảm bình quân 0,04 tấn/CV/năm. Vùng nước ven bờ vốn  là vùng nhạy cảm, nơi tập trung 
các bãi đẻ cho các đàn cá bố mẹ, nơi sinh cư của các loài cá con, khó có thể chịu đựng được 
áp lực khai thác cao, thiếu hợp lý như đã trình bày ở trên.   
 
Nghiên cứu về các đội tàu thương phẩm do dự án ALMRV tiến hành ở cả 4 vùng biển Bắc 
Bộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ giai đoạn 2000‐2004 cho thấy xu hướng giảm 
sút về năng suất khai thác trong rất nhiều đội tàu lưới giã, lưới vây, lưới rê. Các đội tàu khác 
có năng suất không đổi hoặc hơi tăng nhưng vấn đề phổ biến trong hầu hết các đội tàu là các 
nhóm cá có giá trị kinh tế cao ít đi, tỷ lệ cá phân trong sản lượng ngày càng gia tăng. Ở các 
nghề khai  thác  tôm như giã đơn  tôm ở Đông Nam Bộ,  tỷ  lệ, năng suất khai  thác  tôm đều 
giảm, đồng thời các loài tôm có giá trị ngày càng ít đi. Riêng giã cào ở vịnh Bắc Bộ, năng suất 
khai thác theo ngày tăng, doanh thu ổn định, nhưng giá tôm trung bình giảm từ 70‐80 ngàn 
đồng/kg năm 2000 xuống còn khoảng 20‐30 ngàn đồng/kg năm 2004‐2005. Điều này chứng tỏ 
chất lượng tôm giảm đi rõ rệt và ngư dân cố khai thác tăng sản lượng để duy trì doanh thu 
(Hình 2). 
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Một chứng minh khác nữa về sự suy giảm chất lượng nguồn lợi được tìm thấy ở các chuyến 
điều tra do Viện nghiên cứu Hải sản tiến hành giai đoạn 2001‐2005.  Sự suy giảm thể hiện ở 
năng suất đánh bắt  (bao gồm năng suất đánh bắt chung (Bảng 2), năng suất đánh bắt của các 
nhóm sinh thái (Hình 4), năng suất đánh bắt các loài cá kinh tế (Hình 3), kích thước đánh bắt 
trung bình, hiện  trạng hệ sinh  thái  (bao gồm năng suất đánh bắt các  loài cá dữ hàng đầu 
(Hình 5), năng suất đánh bắt các loài nhạy cảm   (Hình 6). Bên cạnh đó, các chuyến điều tra 
của Viện nghiên cứu Hải sản giai đoạn 2001 – 2005 còn cho thấy: 
 

Biến động năng suất và giá tôm ở nghề giã cào 20-45CV tại
Quảng Ninh
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Hình 2. Biến động năng suất khai thác và giá tôm của đội tàu giã cào 20-45CV ở Quảng Ninh 

(2000-2005) 
 
1.  Điều tra nguồn lợi bằng lưới giã tôm ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và Đông Tây Nam Bộ cho 

thấy kích thước tôm và tỷ lệ tôm trong sản lượng khai thác đều giảm.  
2.  Điều tra nguồn  lợi bằng  lưới giã cá ở vùng biển vịnh Bắc Bộ và Trung Bộ cho thấy các 

loài cá có giá trị kinh tế kém như cá sơn (Apogonidae), cá  liệt (Leiognathidae) đang chiếm 
ưu thế trong khi các họ có giá trị kinh tế cao như mực, cá trác lại bị suy giảm mạnh.  

3.  Điều tra nguồn lợi hải sản bằng lưới giã ở vùng biển Đông và Tây Nam Bộ chỉ ra sự suy 
giảm đáng kể năng suất khai thác của những loài cá kinh tế như mực ống (Loliginidae), cá 
khế (Carangidae), cá đù (Sciaenidae), mực nang (Sepiidae) và cá lượng (Nemipteridae). Thay 
vào đó là sự gia tăng của những loài cá kém giá trị kinh tế như cá liệt (Leiognathidae), cá 
sơn  (Apogonidae), cá chào mào  (Dactylopteridae), cá nóc  (Tetraodontidae). Kích  thước khai 
thác trung bình của các loài cá  có  giá  trị  kinh tế  như cá chỉ vàng (Selaroides leptolepis), 
cá  mối  thường  (Saurida  tumbil),  cá  mối  vạch  (Saurida  undosquamis),  cá  phèn  khoai 
(Upeneus  bensasi),  cá  bạc  má  (Rastrelliger  kanagurta),  và  lượng  vân  sóng  (Nemipterus 
bathybius), mực ống Trung Hoa (Loligo chinesis), mực nang gai cong (Sepia esculenta) đều 
thể hiện xu hướng giảm.  
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Bảng 2. Xu hướng suy giảm năng suất khai thác chung (kg/giờ) của nguồn lợi hải sản vùng 
biển Tây Nam Bộ qua 4 chuyến điều tra bằng lưới giã đơn thực hiện trong giai đoạn 2000-

2005. 

Dải độ sâu (m) 
Chuyến điều tra 

20-30 30-50 50-100 

Toàn vùng 

TN2000 36,8 76,2 66,3 63,3 

TN2002 41,8 66,4 62,2 60,5 

TN2004 55,6 51,1 58,0 59,2 

TN2005 37,8 39,6 41,2 37,3 

Trung bình 44,8 60,9 59,9 55,0 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. Xu hướng suy giảm năng suất khai 
thác (kg/giờ ± CI) của cá tráo mắt to ở Tây 
Nam Bộ qua 4 chuyến điều tra bằng lưới giã 
đơn giai đoạn 2000-2005. 

Hình 4. Xu hướng suy giảm năng suất khai 

thác (kg/giờ ± CI) của nhóm cá rạn san hô 

phân bố  ở vùng biển Tây Nam Bộ qua 4 

chuyến điều tra bằng lưới giã đơn giai đoạn 

2000-2005. 

 

 

 

 

 

 

     

Hình 5. Xu hướng suy giảm năng suất đánh 
bắt của các loài cá dữ hàng đầu ở vùng biển 
Đông Nam Bộ qua các chuyến điều tra, 
2000-2005 

Hình 6. Xu hướng suy giảm năng suất đánh 
bắt của các loài nhạy cảm đánh được bằng 
lưới kéo đáy ở vùng biển Đông Nam Bộ, 
2000-2005  
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Trong tình trạng nguồn lợi và nghề khai thác đều có những bất cập như trên, việc quản  lý 
khai  thác  lại chưa chặt chẽ, đặc biệt  là  thiếu chiến  lược quản  lý và phát  triển nghề cá bền 
vững. Hiện tại, việc thiếu các chính sách quản lý phù hợp và kịp thời vẫn còn là vấn đề cần 
được quan tâm. Đã có nhiều văn bản về quản lý nguồn lợi được ban hành nhưng một số còn 
trùng lặp và không rõ ràng. Hơn nữa cũng chưa có những hướng dẫn cụ thể, phù hợp cho 
những văn bản luật nói trên. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện những văn bản luật còn 
yếu cả ở trung ương và địa phương.  
 
Với lực lượng kiểm ngư mỏng, việc kiểm soát các nghề khai thác bất hợp pháp hay các khu 
vực cấm khai thác còn chưa đáp ứng đúng yêu cầu. Một bộ phận ngư dân sử dụng những 
hình thức khai thác huỷ diệt như dùng chất nổ, chất độc, xung điện, lưới mắt nhỏ hoặc các 
nghề có hại như te đẩy, lưới đăng, đáy càng làm cho nguồn lợi trở nên cạn kiệt và khó phục 
hồi hơn. Nhiều loài trước đây rất phổ biến nhưng hiện nay đã trở nên khan hiếm như cá đé 
(Ilisha elongata), cá sủ (Otholithes biaurius)... Đây  là những biểu hiện về sự suy giảm  tính đa 
dạng sinh học về loài đối với nguồn lợi hải sản biển Việt Nam.  
 
Việc xác định sự phù hợp giữa số lượng và cơ cấu nghề tàu tham gia khai thác ở từng vùng 
biển chưa được nghiên cứu đầy đủ. Chính vì sự phát triển thiếu kế hoạch nên nhiều đội tàu 
tăng mạnh  về  số  lượng mà  hiệu  quả  kinh  tế  lại  giảm  sút  nghiêm  trọng. Nhiều  tàu  phải 
chuyển đổi nghề vì khai thác không hiệu quả.  
 
Quá  trình phát  triển, đô  thị hoá, xây dựng các công  trình ven biển và các đầm nuôi  trồng 
thuỷ hải sản đã góp phần làm ô nhiễm, huỷ hoại môi trường sống của các loài hải sản như 
rừng ngập mặn, bãi cỏ biển, rạn san hô nơi thường là bãi đẻ và bãi sinh trưởng của cá biển. 
Số lao động nghề cá tăng liên tục trong những năm gần đây, từ khoảng 270.000 người năm 
1990 lên khoảng 540.000 người năm 2000, cũng là một yếu tố làm gia tăng áp lực khai thác 
lên nguồn lợi vốn có hạn. 
 
Một hạn chế khác nữa cần phải kể đến là kỹ thuật khai thác, vận chuyển, chế biến còn yếu 
kém và chưa đồng bộ. Hiện tại Việt Nam vẫn chưa có các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao 
như các nước có nghề cá phát triển. Cho tới nay việc tổ chức thu mua nguyên liệu vẫn chủ 
yếu do các chủ nậu vựa tự do thâu tóm, không có tổ chức. Việc bảo quản sau thu hoạch còn 
nhiều bất cập, các khoang,  thùng chứa nguyên  liệu  thường có kết cấu không hợp  lý, cách 
nhiệt kém, công  tác vệ sinh, khử  trùng các khoang chứa nguyên  liệu này chưa được quan 
tâm đúng mức, đá dùng cho bảo quản còn chưa đảm bảo chất lượng. Những điều này dẫn 
đến hạn chế về chất lượng sản phẩm lên bến và doanh thu của người đi khai thác. 
 
3. Xem xét hướng phát triển khai thác xa bờ  

Nhằm giảm áp lực khai thác lên nguồn lợi ven bờ, một trong những giải pháp mà Chính phủ 
Việt Nam đã lựa chọn là phát triển nghề khai thác xa bờ. Hiện nay cơ cấu đội tàu xa bờ bao 
gồm 37,5% tàu lưới kéo, 20,5% tàu câu, 20,2% tàu rê, 14,3% tàu vây và 7,5% nghề khác. 
 
Theo điều tra nguồn lợi của Viện nghiên cứu Hải sản ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ và 
Đông‐Tây Nam Bộ  trong giai  đoạn 2000‐2005, năng  suất khai  thác  tăng  lên  theo  độ    sâu. 
Nhìn chung, năng suất khai thác ở dải độ sâu <50m thấp, trong khi năng suất đạt cao nhất ở 
dải độ sâu 100‐200m. 



Chu Tiến Vĩnh, Nguyễn Thị Diệu Thuý, Đặng Văn Thi, Nguyễn Bá Thông, Những thách thức về tính bền vững của nguồn lợi hải sản Việt Nam 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

107

Điều tra nguồn lợi xa bờ vùng biển miền Trung cho thấy nguồn lợi vùng biển này còn tương 
đối giàu  tiềm năng với các họ cá có giá  trị kinh  tế cao như  thu ngừ, kiếm cờ, nhám, nục... 
Riêng cá thu ngừ  luôn chiếm từ 50% đến gần 90% sản  lượng của các chuyến điều tra bằng 
lưới rê trôi (RIMFb,2005). 
 
Theo một nghiên cứu khác của Viện nghiên cứu Hải sản về nguồn lợi ở vùng dốc thềm lục 
địa, đã bắt gặp khoảng trên 100 loài hải sản khác nhau như cá, tôm biển sâu, ghẹ, ốc..., tuy 
sản lượng không cao. Cá chình là một trong những đối tượng thường xuyên bắt gặp, cá đổng 
và nục đỏ đuôi có kích thước khá lớn. Điều đó chứng tỏ nguồn lợi ở đây còn khai thác được 
nếu có các ngư cụ phù hợp. 
 
Trong những năm qua, ngành thuỷ sản đã nỗ lực để phát triển đội tàu khai thác xa bờ. Tuy 
nhiên hiệu quả khai thác của đội tàu này còn rất hạn chế. Hiện nay, đội tàu khai thác xa bờ 
đang phải đối mặt với những khó khăn do chi phí xăng dầu cao, trong khi kỹ thuật và kinh 
nghiệm còn hạn chế,  thiếu  thông  tin về nguồn  lợi, ngư  trường, mùa vụ... Vì vậy hiệu quả 
khai thác kém, trả vốn vay chậm. 
 
Điều tra về hiện trạng khai thác hải sản của Viện nghiên cứu Hải sản cho thấy khả năng khai 
thác xa bờ có  thể không cao như những ước  tính  trước đây. Vì vậy, cần có kế hoạch phát 
triển đội tàu xa bờ một cách thận trọng, dựa trên những nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ về 
nguồn lợi xa bờ cũng như khai thác xa bờ nhằm đảm bảo sự PTBV của nguồn lợi xa bờ cũng 
như đội tàu khai thác xa bờ.   
 
4. Khuyến nghị 

Với những thách thức về thực trạng nguồn lợi như trên, ngành thuỷ sản cần có những chính 
sách quản lý nguồn lợi phù hợp để bảo vệ và phát triển nghề cá một cách bền vững. Một số 
dự án  thí  điểm về bảo  tồn nguồn  lợi  đã  được  thực hiện  ở một  số địa phương nhưng cần 
nhanh  chóng nhân  rộng  ra phạm vi  cả nước.  Để  đảm bảo duy  trì nguồn  lợi hải  sản,  các 
khuyến nghị sau đây cần được xem xét và thực hiện: 
 
1.  Tăng cường công  tác  tuyên  truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận  thức của cộng đồng 

trong việc thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi, để họ hiểu và tự giác chấp hành. Đối 
với một bộ phận ngư dân chỉ chuyên sử dụng các nghề khai thác có hại, Nhà nước cần có 
chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp để họ có một sinh kế bền vững. 

2.  Tăng cường công tác quản  lý tàu thuyền và việc khai thác của ngư dân thông qua việc 
kiểm kê, đánh giá hiện trạng lực lượng tàu thuyền khai thác hải sản hàng năm theo các 
tiêu chí thống nhất. Hiện nay các đội tàu nhỏ dưới 20CV hầu như các tỉnh không quản lý 
được. Việc cấp giấy phép khai thác cũng chỉ do cấp tỉnh quản lý nên tình trạng khai thác 
quá mức ở các ngư trường chung là tất yếu. 

3.  Cần nghiên cứu cụ thể về cơ cấu các đội tàu để xác định đội tàu nào cần giảm, duy trì 
hoặc phát  triển và phát  triển như  thế nào cho hợp  lý. Những nghiên cứu này cần dựa 
trên các căn cứ về nguồn lợi, khả năng kinh tế và kỹ năng khai thác của ngư dân. Đối với 
những nghề cần giảm số lượng tàu thuyền, phải đề xuất chính sách hỗ trợ kinh tế rõ ràng 
cho ngư dân. 
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4.  Duy trì hàng năm các chuyến điều tra về nguồn lợi để xác định hiện trạng nguồn lợi cả ở 
vùng nước ven bờ và xa bờ, đồng thời, nâng cao độ chính xác của các dự báo ngư trường 
cũng như khả năng khai thác cho từng năm. 

5.  Tăng cường công tác thống kê thuỷ sản, thông qua các chỉ số nghề cá để xác định áp lực 
khai thác lên nguồn lợi, từ đó có các điều chỉnh phù hợp trong quản lý nghề cá. 

6.  Dựa trên cơ sở khoa học, xác định các khu vực cần bảo tồn, mùa vụ cấm khai thác và các 
loài cần bảo vệ. Giảm tối đa các phương pháp khai thác làm hại nguồn lợi, cải tiến ngư 
cụ, du nhập, ứng dụng loại nghề khai thác chọn lọc và có hiệu quả. 

7.  Mô hình quản lý cộng đồng cần được xem xét, nghiên cứu và đưa vào ứng dụng trong 
quản lý nghề cá nước ta. 

8.  Cần tăng cường bảo vệ môi trường, cấm các nghề khai thác huỷ diệt nguồn lợi, quy định 
về kích thước, ngư cụ sử dụng, tái tạo và xây dựng thêm các khu rừng ngập mặn, bãi cỏ 
biển, rạn san hô… Có biện pháp quản lý các chất thải ô nhiễm ra biển từ việc phát triển 
các công trình, các  loại hình kinh tế ven biển   cũng như hoạt động nuôi trồng thuỷ hải 
sản. 

9.  Xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, nâng cao năng lực dịch vụ hậu cần, tổ chức 
tốt công tác thu mua, ứng dụng phương pháp bảo quản sản phẩm như: nước biển lạnh, 
đá lỏng, đá có máy lạnh bổ sung, đá khô….và phải đặc biệt quan tâm tới công tác vệ sinh 
môi trường. 
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CHALLENGES FOR SUSTAINABILITY OF MARINE FISHERIES RESOURCES IN   
VIET NAM 

Abstract 

Although  the overall production of marine  fisheries  in Viet Nam has been  increased  in 
the  recent  years,  fishing  capacity  was  been  declined  steadily.  In  1985,  it  reached  to 
1.11tons/hp/year,  but  fell  into  0.35  tons/hp/year  in  2003. One  of main  causes was  the 
unplanned development of fisheries sector and unceasing increasing numbers of fishing 
vessels. Moreover, management of fishing activities in Viet Nam has not been adequately 
strict and it has been lacking in enforcement teams. Fisheries sector therefore needs more 
efforts and proper policy system for protection and development of sustainable fisheries. 
In  order  to  reduce  fishing pressure  on  the  inshore  resources, development  of  offshore 
fishing was defined as one of the main solutions by the government. 
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Tóm tắt 

Phát  triển  thuỷ  sản  bền  vững  là một  định hướng  và mục  tiêu phát  triển  quan  trọng  của 
ngành thuỷ sản ở cấp độ toàn quốc cũng như cấp độ địa phương. Tuy nhiên, để đo  lường 
được mức độ PTBV của ngành cũng như quan  trắc và dự báo được  tiến  trình PTBV  trong 
tương lai, rất cần thiết phải xây dựng bộ chỉ số PTBV. Đây sẽ là một công cụ quan trọng và 
khả thi để xác định thực trạng PTBV của ngành thuỷ sản ở địa phương cũng như toàn quốc. 
Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu chủ yếu là bước đầu xây dựng bộ 
chỉ số PTBV cho nghề cá của tỉnh Quảng Ninh nhằm phục vụ cho công tác đánh giá tính bền 
vững của ngành thuỷ sản tỉnh trên cả 3 khía cạnh: kinh tế, xã hội và môi trường.  
 
Việc xây dựng và phát triển bộ chỉ số PTBV cho ngành thuỷ sản Quảng Ninh được tiến hành 
bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận theo vấn đề. Theo đó, các vấn đề nảy sinh và cản 
trở tiến trình PTBV của ngành thuỷ sản tỉnh được xác định để từ đó định hướng các mục tiêu 
và giải pháp phát triển nhằm hướng tới PTBV. Theo đó, các chỉ số sẽ được xây dựng để phục 
vụ công tác quan trắc và đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển này 
nhằm đo lường mức độ PTBV của ngành ở những thời điểm nhất định. 
 
Tiến trình này bao gồm các bước từ đánh giá hiện trạng phát triển của ngành thuỷ sản tỉnh 
để xác định các vấn đề cản trở tiến trình PTBV, đến xây dựng mục tiêu phát triển và đề xuất 
sơ bộ các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường để lượng hoá các mục tiêu.  
 
Do điều kiện về thời gian và kinh phí, nên nghiên cứu này được tiến hành với phương pháp 
chủ yếu là tổng quan các tài liệu liên quan để xây dựng phương pháp cũng như xác định các 
chỉ số. Việc điều  tra  thực địa cũng như  tham vấn các cơ quan  liên quan và cộng đồng địa 
phương  chưa  được  thực hiện. Chính vì vậy, nghiên  cứu này nên  được  tiếp  tục  thực hiện 
nhằm mở rộng sự tham gia của phía địa phương cũng như các bên liên quan khác để hoàn 
thiện bộ chỉ số. 
 
1. Mở đầu 

Là một tỉnh ven biển vịnh Bắc Bộ, Quảng Ninh có 250 km chiều dài bờ biển với nguồn  lợi 
thuỷ sản phong phú và nhiều tiềm năng cho phát triển thuỷ sản. Thời gian qua, ngành thuỷ 
sản  tỉnh đã đạt được nhiều  thành  tựu đáng kể, góp phần cải  thiện  thu nhập và điều kiện 
kinh tế của người dân địa phương cũng như đóng góp cho nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, 
ngành thuỷ sản Quảng Ninh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề thách thức như ô nhiễm 
môi trường, sự suy giảm nguồn lợi, khai thác nguồn lợi quá mức cho phép, phát triển nuôi 
trồng thuỷ sản (NTTS) một cách tự phát và nằm ngoài quy hoạch, cơ sở hạ tầng chưa đồng 
bộ và những vấn đề nảy sinh  trong cơ chế quản  lý. Điều đó đang cản  trở  tiến  trình PTBV 
ngành thuỷ sản tỉnh. Vì vậy, nhằm xây dựng các mục tiêu và chỉ tiêu PTBV cho ngành thuỷ 
sản Quảng Ninh, các vấn đề này cần được phân  tích và nghiên cứu cụ  thể  thông qua việc 
đánh giá hiện  trạng phát  triển nghề cá của  tỉnh. Bộ chỉ số phát  triển nghề cá sẽ được xây 
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dựng để tạo ra một công cụ đo lường hiện trạng PTBV cũng như mục tiêu PTBV của ngành 
thuỷ sản Quảng Ninh. Bài viết này sẽ trình bày phương pháp và kết quả xây dựng bộ chỉ số 
PTBV từ việc đánh giá hiện trạng, xác định vấn đề, mục tiêu và chỉ tiêu phát triển đến sơ bộ 
xác định các chỉ số PTBV cho ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh. 
 
2. Phương pháp xây dựng bộ chỉ số 

Phương pháp xây dựng bộ chỉ số ban hành bởi FAO (1999) và Stig Møller Christensen (2006) 
được áp dụng để xây dựng bộ chỉ số PTBV cho nghề cá Quảng Ninh. Phương pháp này bao 
gồm 7 bước cơ bản. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn lực nên nghiên cứu này chủ 
yếu được thực hiện qua nghiên cứu tài liệu tổng quan, không thực hiện điều tra thực địa nên 
chỉ áp dụng 6 bước cơ bản của phương pháp này như sơ đồ sau: 
 

Hình 1. Các bước xây dựng bộ chỉ số 

Nguồn: Stig M. Christensen (2006) 

 
3. Kết quả nghiên cứu 

3.1 Thực trạng phát triển thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh 

3.1.1 Khai thác hải sản (KTHS) 

Nguồn lợi cá biển của Quảng Ninh chủ yếu là cá nổi nhỏ. Nguồn lợi ven bờ có nhiều loài có 
giá trị kinh tế như các loài nhuyễn thể và giáp xác. Trữ lượng hải sản vùng gần bờ có độ sâu 
từ 30 m trở vào khoảng 40.000 tấn và sản lượng cho phép khai thác khoảng 12.000 tấn, trong 
đó cá nổi khoảng 7.000 tấn và cá đáy khoảng 5.000 tấn. Đội tàu khai thác của tỉnh đa số hoạt 
động ven bờ với công suất nhỏ. Số lượng tàu thuyền tăng trưởng nhẹ, khoảng 10,53%/năm 
trong giai đoạn 2000‐2004,  từ 4.350  tàu năm 2000  lên 7.170  tàu năm 2004,  trong đó, số  tàu 

Đánh giá thực trạng phát triển NTTS 

Xác định các vấn đề nảy sinh trong NTTS liên quan 
đến phát triển bền vững 
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thuyền máy tăng 6,6%/năm, từ 4.000  lên 5.520 tàu. Công suất trung bình  là 22 CV/tàu năm 
2004. Đáng chú ý là số lượng tàu thủ công lại tăng trưởng với tốc độ cao hơn trong giai đoạn 
vừa qua, khoảng 37,5%, đạt 1.670 tàu năm 2004. Như vậy, có thể thấy, áp lực lên nguồn lợi 
hải sản ven bờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm mà còn có xu hướng tăng lên trong thời gian 
qua. 
 
Cơ cấu nghề nghiệp của  tỉnh Quảng Ninh  trong  thời gian qua không có biến động nhiều. 
Nghề truyền thống vẫn là nghề lưới kéo, chiếm 24% số đơn vị nghề. Từ năm 1989, sau khi 
mở cửa biên giới Việt‐Trung, sự giao lưu buôn bán giữa hai nước phát triển, các đối tượng 
hải sản có khả năng xuất khẩu được tập trung khai thác nên nghề rê đánh tôm, mực, ghẹ và 
nghề câu phát triển mạnh, nghề rê chiếm 38% số đơn vị nghề, nghề câu chiếm 17% số đơn vị 
nghề. Còn  lại  là nghề  chụp mực,  te, xiệp, vây, vó và  các nghề khác  (Phạm Thị Hồng Vân, 
2005).  
 
Sản lượng KTHS của tỉnh liên tục tăng qua các năm, đạt tốc độ tăng bình quân 17%/năm, cao 
hơn tốc độ tăng tàu thuyền và công suất. Tuy nhiên, do tác động của sự tăng giá xăng dầu 
như hiện nay, hiệu quả sản xuất của lĩnh vực khai thác biển đang bị ảnh hưởng đáng kể. 
 
3.1.2. Nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) 

• NTTS mặn, lợ  

NTTS  tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt NTTS mặn,  lợ có sự  tăng  trưởng đáng kể  trong  thời gian 
qua. Giai đoạn 2000‐2004, diện tích mặt nước sử dụng cho NTTS của tỉnh liên tục tăng qua 
các năm, đạt 16.700 ha năm 2004, trong đó diện tích NTTS mặn, lợ là 14.200 ha, chiếm 85% 
tổng diện tích, diện tích nuôi biển là 1.500 ha với khoảng 5.300 lồng nuôi trên các vùng eo, 
vịnh kín và ven các đảo. Đây là kết quả của việc chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo 
một số đối  tượng nuôi chủ  lực như  tôm sú,  tôm chân  trắng  trong các năm 2002‐2003 cũng 
như sự đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân vào lĩnh vực NTTS.  
 
Đối tượng nuôi chủ yếu  là tôm sú, cá song, cá chẽm, cá rô phi đơn tính, rong biển và giáp 
xác. Hình thức nuôi chủ yếu là bán thâm canh với năng suất bình quân đạt 0,2‐0,3 tấn/ha/vụ. 
Trong đó, năng suất cá nuôi trong ao đầm nước lợ trung bình đạt 3‐4 tấn/ha/vụ, cá biệt một 
số ao nuôi có thể đạt 10 tấn/ha/vụ. Sản lượng nuôi mặn, lợ năm 2003 đạt 5.000 tấn, trong đó 
tôm sú chiếm khoảng 50%, chủ yếu là nuôi ở dạng quảng canh cải tiến, diện tích nuôi thâm 
canh chiếm  tỷ  lệ nhỏ. Năm 2004, diện  tích nuôi  tôm  thâm canh  là 500 ha, chiếm 4,4%, bán 
thâm canh là 1.000 ha, chiếm 8,8%, còn lại là diện tích nuôi quảng canh cải tiến. Năng suất 
tôm sú trung bình đạt 3 tấn/ha/vụ (Phạm Thị Hồng Vân, 2005) 
 

• NTTS nước ngọt  

NTTS nước ngọt của tỉnh Quảng Ninh tuy có quy mô không lớn như NTTS mặn, lợ và không 
có diện tích sản xuất theo hướng hàng hoá, nhưng lĩnh vực này đã có những đóng góp đáng 
kể vào việc cải  thiện dinh dưỡng và  thu nhập  tại chỗ cho các hộ gia đình ở khu vực nông 
thôn, miền núi. NTTS nước ngọt của Quảng Ninh bao gồm các dạng chủ yếu như nuôi ao, hồ 
nhỏ, ruộng trũng và mặt nước lớn.  
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Tỷ lệ sử dụng diện tích ao, hồ cho NTTS của tỉnh mới chỉ chiếm 47% diện tích có khả năng, 
chủ yếu là diện tích ao hồ nhỏ. Diện tích có khả năng phát triển NTTS tập trung chủ yếu ở 
huyện Đông Triều và Yên Hưng (chiếm 58% diện tích có khả năng NTTS của tỉnh), diện tích 
sử dụng cho NTTS so với diện tích có khả năng của hai huyện này cũng đạt tỷ lệ trên 51%. 
Các loại hình mặt nước chủ yếu phân bố xen kẽ, rải rác trong các khu dân cư nên gây khó 
khăn cho việc phát triển NTTS nước ngọt thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung.  
 
Tốc độ chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang NTTS còn chậm, đến năm 2004  
mới chuyển đổi được 500 ha  (chiếm gần 19% diện  tích có khả năng), chủ yếu  tập  trung ở 
Đông Triều, Uông Bí và Yên Hưng do hạn chế vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng. 
 
NTTS mặt nước lớn chưa phát triển do chưa có mô hình nuôi chuẩn cũng như mô hình quản 
lý phù hợp. 
 
Đối tượng nuôi thủy sản nước ngọt hiện nay rất đa dạng, ngoài những loài cá nuôi truyền 
thống như: mè, trôi, trắm, chép,... một số đối tượng nuôi mới như cá rô phi đơn tính, cá chim 
trắng, cá chép  lai, cá tra và một số  loài thủy đặc sản như ba ba, ếch, cá sấu,....đã được đưa 
vào sản xuất. Nuôi những đối tượng này cho kết quả khá tốt. Tuy nhiên phương thức nuôi 
chủ yếu vẫn là quảng canh cải tiến. Năm 2003, toàn tỉnh đạt sản lượng 2.300 tấn, năng suất 
bình quân 1,1‐1,2 tấn/ha/vụ. 
 
3.1.3. Các vấn đề trong khai thác và NTTS 

Tương tự như nghề cá cả nước, các vấn đề cản trở sự PTBV của ngành thuỷ sản Quảng Ninh 
cũng bao gồm các vấn đề như khai thác quá mức và cạn kiệt nguồn lợi gần bờ, ô nhiễm môi 
trường và dịch bệnh trong NTTS, phát triển không theo quy hoạch và vượt quá sức tải môi 
trường, nguồn giống cá biển nuôi phụ thuộc quá nhiều vào tự nhiên do công nghệ sản xuất 
giống nhân tạo một số loài cá biển tuy đã có kết quả ban đầu song vẫn chưa chủ động cung 
cấp đủ giống cho sản xuất. 
 
Khai thác quá mức và cạn kiệt nguồn lợi gần bờ được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng liên 
tục của số lượng tàu thuyền thủ công và công suất nhỏ trong tỉnh thời kỳ 2000‐2004 (như đã 
đề cập ở trên). Đồng thời, sản lượng khai thác các loài cá có giá trị kinh tế cao có dấu hiệu 
suy giảm trong giai đoạn này. 
 
Các vấn đề  trong NTTS nảy sinh vừa do  tác động của các hoạt động kinh  tế ngoài ngành 
NTTS như  khai  thác mỏ, du  lịch,  đô  thị hoá và  ô nhiễm môi  trường,  đồng  thời  cũng do 
nguyên nhân của chính ngành NTTS với sự phát triển ngoài quy hoạch, vượt quá sức tải môi 
trường và không tuân thủ nghiêm ngặt các công nghệ nuôi tiên tiến như GAP, CoC,…Trong 
đó, dư thừa và lắng đọng thức ăn và sử dụng không đúng các loại hoá chất, kháng sinh và 
chế phẩm sinh học là những vấn đề nổi cộm. Trong khi  đó, hệ thống cảnh báo môi trường 
và dịch bệnh cho NTTS chưa được hoàn thiện và hoạt động còn hạn chế nên đã cản trở tác 
động dự báo ô nhiễm môi trường và phòng ngừa dịch bệnh cho NTTS. 
 
Liên quan đến vấn đề thị trường tiêu thụ, mặc dù Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi 
cho việc tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản vì có ngành du lịch phát triển và dễ tiếp 
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cận các thị trường quốc tế như Trung Quốc, Hồng Kông và Nhật Bản, nhưng thị trường thuỷ 
sản của tỉnh vẫn còn rất manh mún, chưa được tổ chức chặt chẽ và theo hệ thống. Hệ thống 
phân phối nhỏ lẻ và qua nhiều tầng nấc. Mạng lưới phân phối liên tỉnh chưa hiệu quả và bị 
qua nhiều trung gian nên làm giảm hiệu quả phân phối sản phẩm thuỷ sản với đặc tính đặc 
trưng là tươi sống. Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Quảng Ninh nên chú trọng 
đến việc xây dựng và phát triển thị trường để trở thành một tỉnh trọng điểm về thị trường 
trung chuyển thuỷ sản của vùng. 
 
3.2. Quan điểm và mục tiêu PTBV ngành thuỷ sản Quảng Ninh 

Dựa trên các phân tích về hiện trạng và vấn đề trong phát triển nghề cá của tỉnh, quan điểm 
chung về PTBV nghề cá tỉnh Quảng Ninh được xây dựng với các nội dung chính là chú trọng 
phát triển ngành thuỷ sản tỉnh trên cả 4 lĩnh vực: khai thác, NTTS, chế biến và dịch vụ thuỷ 
sản. Trong đó, ổn định sản lượng KTHS gần bờ, tăng sản lượng KTHS xa bờ; tăng mạnh sản 
lượng NTTS, đặc biệt là nuôi biển và nuôi nước lợ; giữ vững tốc độ tăng giá trị kim ngạch 
xuất khẩu đạt từ 10 – 14%/năm. 
 
Các quan điểm trên được cụ thể hoá trong mục tiêu phát triển của từng lĩnh vực cụ thể như 
sau: 
 
• Đối với  lĩnh vực KTHS: Chuyển đổi cơ cấu nghề KTHS một cách hợp  lý bằng cách mở 

rộng nghề khai  thác xa bờ, sắp xếp  lại khai  thác gần bờ. Phát  triển các dịch vụ hậu cần 
phục vụ KTHS để làm tăng hiệu quả của hoạt động khai thác. Gắn phát triển KTHS với 
bảo vệ nguồn lợi và an ninh trên biển. 

• Đối với  lĩnh vực NTTS: Phát  triển NTTS  trên  tất cả các  loại hình mặt nước  (ngọt,  lợ và 
mặn) nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi và phương thức nuôi. Trong đó, chú trọng phát 
triển nuôi biển để khai thác có hiệu quả tiềm năng và điều kiện tự nhiên của tỉnh. Khuyến 
khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển NTTS và cơ sở hạ tầng phục vụ NTTS. 
Đồng thời gắn phát triển NTTS với bảo vệ môi trường sinh thái. 

 
Như vậy,  có  thể  thấy  rằng,  các mục  tiêu phát  triển ngành  thuỷ  sản  tỉnh Quảng Ninh nói 
chung cũng như KTHS và NTTS nói riêng đều đề cập đến sự hài hoà, đồng bộ  trong cả 3 
mảng phúc  lợi của PTBV  là kinh  tế, xã hội và môi  trường. Các mục  tiêu phát  triển này sẽ 
được cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu phát triển và được đo lường/đánh giá qua bộ chỉ số PTBV 
được trình bày ở phần tiếp theo. 
 
3.3. Bước đầu xây dựng bộ chỉ số PTBV cho ngành thuỷ sản Quảng Ninh 

Để xây dựng các chỉ số PTBV theo ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường phục vụ công 
tác quan trắc và đánh giá mức độ PTBV của ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Ninh theo cả 3 mảng 
phúc  lợi này, các mục  tiêu phát  triển  ở  trên được chia nhỏ  theo  từng khía cạnh cụ  thể và 
được cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu phát triển đến năm 2010. Sau đó, các chỉ số tương ứng sẽ 
được xây dựng sơ bộ để phục vụ cho công tác quan trắc và đánh giá các chỉ tiêu phát triển 
này hàng năm. Các chỉ số được sơ bộ xây dựng như sau: 
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Bảng 1. Chỉ số PTBV về mặt kinh tế cho nghề cá Quảng Ninh 

 
Mục tiêu về mặt 

kinh tế 
Chỉ tiêu đến 2010 Chỉ số Ghi chú 

Cho toàn ngành thuỷ sản tỉnh 
Tăng trưởng sản 
lượng thuỷ sản 
của tỉnh một cách 
hợp lý  
 

Tổng sản lượng 
thuỷ sản sẽ đạt 
46.000 tấn 

Tổng sản lượng thuỷ 
sản (tấn) 
 

Quy hoạch tổng thể phát triển 
thuỷ sản của tỉnh đến năm 2010 
(xây dựng năm 2002) xác định 
chỉ tiêu tổng sản lượng thuỷ sản 
của tỉnh sẽ là 71.000 tấn, nhưng 
để đạt mục tiêu PTBV, sản 
lượng này chỉ nên duy trì ở mức 
46.000 tấn 

Tốc độ tăng 
trưởng hàng năm 
của ngành thuỷ 
sản tỉnh tăng một 
cách hợp lý 

Ngành thuỷ sản 
tỉnh đạt tốc độ 
tăng trưởng bình 
quân năm là 
4,73% /năm 

Tốc độ tăng trưởng 
bình quân năm 
(%/năm) 

 

Tăng kim ngạch 
xuất khẩu thuỷ 
sản 

Đến năm 2010, 
kim ngạch xuất 
khẩu đạt 80 triệu 
USD 

Kim ngạch xuất khẩu 
thuỷ sản (USD) 

 

Đối với lĩnh vực KTHS 
Ổn định sản lượng 
KTHS 

Đến năm 2010 
phấn đấu giữ ổn 
định sản lượng 
khai thác đạt 
12.000 tấn 

Sản lượng KTHS (tấn) Quy hoạch tổng thể phát triển 
thuỷ sản của tỉnh đến năm 2010 
(xây dựng năm 2002) xác định 
chỉ tiêu tổng sản lượng KTHS 
của tỉnh sẽ là 37.000 tấn năm 
2010, nhưng trữ lượng nguồn lợi 
theo đánh giá chỉ đạt 40.000 tấn 
và tổng sản lượng khai thác cho 
phép là 12.000 tấn, bởi vậy để 
đạt mục tiêu PTBV, sản lượng 
này chỉ nên duy trì ở mức 
12.000 tấn (với 7.000 tấn cá nổi 
và 5.000 tấn cá đáy). 

Giữ mức độ tăng 
trưởng nhẹ trong 
tổng sản lượng 
KTHS 

Sản lượng KTHS 
duy trì tốc độ 
tăng trưởng bình 
quân năm là 
2,82% /năm 

Tốc độ tăng trưởng sản 
lượng KTHS bình quân 
năm (%/năm) 

 

Phấn đấu đạt mức 
độ tăng trưởng 
bước đầu trong 
sản lượng KTHS 
xa bờ 

Đến năm 2010, 
phấn đấu đạt sản 
lượng khai thác 
xa bờ là 26.000 
tấn 

Sản lượng KTHS xa bờ 
(tấn) 

 

Ổn định sản lượng 
khai thác ven bờ 

Đến năm 2010 
phấn đấu giữ ổn 
định sản lượng 
khai thác ven bờ 
ở mức 11.000 tấn 

Sản lượng khai thác 
ven bờ (tấn) 

 

Tăng kim ngạch 
xuất khẩu từ 
KTHS một cách 
hợp lý 

Đến năm 2010, 
kim ngạch xuất 
khẩu từ KTHS 
đạt 50 triệu USD 

Kim ngạch xuất khẩu 
từ KTHS (USD) 

 

Giữ ổn định đội 
tàu khai thác (số 
lượng tàu thuyền 
khai thác) 

Đến năm 2010, 
duy trì số lượng 
tàu thuyền khai 
thác khoảng 

Số lượng tàu thuyền 
(chiếc) 
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4.300 chiếc 
Giảm số lượng tàu 
thuyền thủ công 
khai thác ven bờ 

Đến năm 2010, 
giảm số lượng 
tàu thuyền thủ 
công khai thác 
ven bờ xuống 
còn 3.644 chiếc 

Số lượng tàu thuyền 
thủ công khai thác ven 
bờ (chiếc) 

 

Tăng số lượng tàu 
khai thác xa bờ 

Đến năm 2010, 
tăng số lượng tàu 
khai thác xa bờ 
lên 645 chiếc 

Số lượng tàu khai thác 
xa bờ (chiếc) 

 

Tăng cường đầu 
tư cho đóng mới 
tàu xa bờ 

Đến năm 2010, 
đầu tư cho đóng 
mới tàu xa bờ đạt 
23 tỷ đồng 

Vốn đầu tư cho đóng 
mới tàu xa bờ (đồng) 

 

Tăng cường đầu 
tư cho công tác 
nâng cấp tàu 
thuyền 

Đầu tư cho nâng 
cấp tàu thuyền 
đạt 1 tỷ 
đồng/năm 

Vốn đầu tư cho nâng 
cấp tàu thuyền (đồng) 

 

Thúc đẩy đầu tư 
và hỗ trợ công tác 
chuyển đổi nghề 
nghiệp và tạo sinh 
kế thay thế cho 
ngư dân khai thác 
ven bờ 

Đầu tư cho công 
tác chuyển đổi 
nghề nghiệp và 
tạo sinh kế đạt 
2,8 tỷ đồng/năm 
 

Vốn đầu tư cho chuyển 
đổi nghề nghiệp (đồng) 

 

Tăng cường hỗ trợ 
các ngư dân ven 
bờ chuyển đổi 
nghề nghiệp sang 
NTTS 

Phấn đấu hỗ trợ 
5-10 triệu 
đồng/hộ gia đình 

Vốn hỗ trợ các gia đình 
ngư dân ven bờ chuyển 
đổi nghề nghiệp sang 
NTTS (đồng) 

 

Xây dựng 1 trung 
tâm/khu vực dịch 
vụ nghề cá cấp 
tỉnh tại Cửa Ông 

Số lượng các trung 
tâm/khu vực dịch vụ 
nghề cá cấp tỉnh được 
xây dựng 

 

Xây dựng 1 trung 
tâm/khu vực dịch 
vụ nghề cá cấp 
vùng tại Cửa Ông 

Số lượng các trung 
tâm/khu vực dịch vụ 
nghề cá cấp vùng được 
xây dựng 

 

Xây dựng 2 cảng 
cá của khu vực 

Số lượng cảng cá được 
xây dựng 

 

Đầu tư nâng cấp 
30 bến cá nhỏ 
hiện tại trong tỉnh 

Số lượng bến cá được 
đầu tư nâng cấp 

 

Nâng cấp 1 chợ 
cá nổi ở đảo Cô 
Tô 

Số lượng các chợ cá 
nổi được nâng cấp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phát triển cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ 
cho KTHS 
 

Xây dựng mới 1 
chợ cá nổi ở đảo 
Vân Đồn 

Số lượng các chợ cá 
nổi được xây dựng 

 

    
Đối với lĩnh vực NTTS 
Tăng sản lượng 
nuôi hợp lý 

Phấn đấu năm 
2010 đạt sản 
lượng nuôi 
33.000 tấn  

Sản lượng nuôi (tấn)  

Tăng tốc độ tăng 
trưởng trong 
NTTS 

Phấn đấu đạt tốc 
độ tăng trưởng 
7,19%/năm 

Tốc độ tăng trưởng sản 
lượng NTTS bình quân 
năm (%/năm) 

 

Giữ ổn định diện 
tích NTTS và hạn 

Phấn đấu năm 
2010 giữ ổn định 

Diện tích nuôi (ha)  
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chế mở rộng diện 
tích nuôi tại các 
vùng nhạy cảm 
sinh thái 

diện tích NTTS ở 
mức 21.700 ha  

Giữ ổn định diện 
tích NTTS mặn lợ 

Phấn đấu ổn định 
diện tích nuôi 
mặn, lợ ở mức 
16.970 ha 

Diện tích nuôi mặn, lợ 
(ha) 

 

Mở rộng hợp lý 
diện tích nuôi 
nhuyễn thể 

Năm 2010, diện 
tích nuôi nhuyễn 
thể đạt 2.100 ha 

Diện tích nuôi nhuyễn 
thể (ha) 

 

Mở rộng hợp lý 
diện tích nuôi 
nước ngọt tại 
những vùng có 
điều kiện 

Năm 2010, diện 
tích nuôi nước 
ngọt là 2.600 ha 

Diện tích nuôi nước 
ngọt (ha) 

 

Phát triển nuôi 
lồng biển 

Phấn đấu năm 
2010 đạt 10.000 
lồng nuôi biển 

Số lồng nuôi biển 
(lồng) 

 

Tăng kim ngạch 
xuất khẩu từ 
NTTS 

Phấn đấu đến 
năm 2010 đạt 
kim ngạch xuất 
khẩu 30 triệu 
USD 

Kim ngạch xuất khẩu 
từ NTTS (USD) 

 

Nhập khẩu/cung 
cấp đủ lượng thức 
ăn công nghiệp 
cần thiết cho 
NTTS 

Đến năm 2010 
cung cấp 29.000 
tấn thức ăn công 
nghiệp 

Khối lượng thức ăn 
công nghiệp cung 
ứng/nhập khẩu (tấn) 

 

Phân chia và giao 
quyền sử dụng 
mặt nước biển cho 
người nuôi 

Định mức giao 
mặt biển là 0,5-1 
ha/hộ 

Diện tích mặt biển 
được giao cho người 
nuôi và ngư dân (ha) 

 

Giao quyền sử 
dụng đất vùng 
triều cho người 
nuôi 

Định mức giao 
đất là 2-4 ha/hộ 

Diện tích đất được giao 
cho người nuôi (ha) 

 

 
Bảng 2. Chỉ số PTBV về mặt xã hội cho nghề cá Quảng Ninh 

Mục tiêu về mặt xã 
hội 

Chỉ tiêu đến 2010 Chỉ số Ghi chú 

Cho toàn ngành thuỷ sản tỉnh 
Tạo thêm việc làm 
cho cộng đồng địa 
phương 

Ngành thuỷ sản giải quyết việc 
làm cho 54.000 lao động nghề 
cá 

Số lượng lao động 
tham gia trong ngành 
thuỷ sản 

 

Tăng tốc độ tăng 
trưởng việc làm 

Đạt tốc độ tăng trưởng việc làm 
nghề cá 8,13% /năm 

Tốc độ tăng trưởng 
việc làm nghề cá 
(%/năm) 

 

Đối với lĩnh vực KTHS 
Tạo việc làm cho 
cộng đồng địa 
phương 

Giải quyết việc làm cho 36.000 
lao động khai thác 

Số việc làm được tạo 
ra từ KTHS (lao động) 

 

Tăng tốc độ tăng 
trưởng việc làm từ 
KTHS 

Đạt tốc độ tăng trưởng việc làm 
từ KTHS 6,8% /năm 

Tốc độ tăng trưởng 
việc làm từ KTHS      
(% /năm) 

 

 
 
 
 
 

Mỗi năm phấn đấu đào tạo và 
tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật 
quản lý cho 50 lượt cán bộ quản 
lý thuỷ sản của tỉnh 

Số lượng lượt cán bộ 
quản lý thuỷ sản được 
đào tạo và tập huấn kỹ 
thuật liên quan đến 
KTHS (lượt 

 



Cao Lệ Quyên, Bước đầu xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững nghề cá Quảng Ninh 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

117

người/năm) 
Mỗi năm phấn đấu đào tạo và 
tập huấn ngắn hạn kiến thức 
thuyền trưởng cho 200 lượt 
thuyền trưởng các tàu khai thác 

Số lượng lượt thuyền 
trưởng được đào tạo 
và tập huấn kỹ thuật 
liên quan (lượt 
người/năm) 

 
 
Thúc đẩy đào tạo và 
tập huấn kỹ thuật cho 
KTHS 

Mỗi năm phấn đấu đào tạo và 
tập huấn ngắn hạn kiến thức kỹ 
thuật liên quan cho 400 lượt 
ngư dân/thuỷ thủ/công nhân kỹ 
thuật KTHS 

Số lượng lượt thuỷ 
thủ/công nhân kỹ thuật 
được đào tạo và tập 
huấn kỹ thuật liên 
quan (lượt người/năm) 

 

Phấn đấu đạt định mức đầu tư 
300 triệu đồng/năm cho tập 
huấn/đào tạo kỹ năng quản lý 
thuỷ sản cho cán bộ tỉnh 

Vốn đầu tư tập huấn 
kỹ năng quản lý cho 
cán bộ tỉnh 
(đồng/năm) 

 

Phấn đấu đạt định mức đầu tư 
400 triệu đồng/năm cho tập 
huấn/đào tạo kỹ năng thuyền 
trưởng 

Vốn đầu tư tập huấn 
kỹ năng thuyền trưởng 
cho các thuyền trưởng 
(đồng/năm) 

 

 
 
Tăng đầu tư cho đào 
tạo tập huấn bồi 
dưỡng kỹ thuật ngắn 
hạn 

Phấn đấu đạt định mức đầu tư 
1.500 triệu đồng/năm cho tập 
huấn/đào tạo kỹ thuật cho thuỷ 
thủ/công nhân kỹ thuật 

Vốn đầu tư tập huấn 
kỹ thuật cho thuỷ 
thủ/công nhân kỹ thuật 
(đồng/năm) 

 

Đối với lĩnh vực NTTS 
Tạo việc làm cho 
cộng đồng địa 
phương 

Giải quyết việc làm cho 18.000 
lao động liên quan đến NTTS 

Số việc làm được tạo 
ra từ lĩnh vực NTTS 
(lao động) 

 

Tăng tốc độ tăng 
trưởng việc làm từ 
NTTS 

Đạt tốc độ tăng trưởng việc làm 
từ NTTS 3,1% /năm 

Tốc độ tăng trưởng 
việc làm từ NTTS (% 
/năm) 

 

 
Đối với các chỉ số PTBV về môi trường: Chỉ số PTBV về môi trường cho lĩnh vực NTTS nên 
kế thừa các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn ngành (TCN) về chất lượng nước sử 
dụng và chất lượng nước thải ra môi trường. Hiện nay chúng ta đã có TCVN về chất lượng 
nước biển ven bờ. Tiêu chuẩn này nên được sử dụng kết hợp với các nghiên cứu khác có liên 
quan trong ngành để có thể đề xuất sơ bộ các chỉ số PTBV về môi trường cho NTTS nhằm 
kiểm soát chất lượng nước đầu vào cho NTTS mặn, lợ (Bảng 3). Tuy nhiên, ngành thuỷ sản 
vẫn chưa có TCN cho chất lượng nước thải từ NTTS ra môi trường, bởi vậy, ngành nên sớm 
ban hành TCN về lĩnh vực này để phục vụ công tác quan trắc và kiểm soát môi trường liên 
quan đến NTTS. 
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Bảng 3. Chỉ số PTBV về môi trường cho NTTS nước lợ ven bờ 
 

TT Thông số Đơn vị tính Công thức hoá học Mức yêu cầu 
1 Nhiệt độ t0  25 - 350C 
2 Độ pH   6,5 – 8,5 
3 Độ trong   0 – 5 
4 Độ mặn 0/00  10 – 30 

5 Chất rắn lơ lửng mg/l  50 
6 BOD5(200C) mg/l  < 10 
7 Oxy hoà tan mg/l  > 5  
8 Xyanua mg/l CN-1 0,01 
9 Sulfua hydro mg/l H2S <0,02 

10 Asen mg/l As 0,01 
11 Ðộ cứng  mg/l CaC03 > 80 
12 Cadimi mg/l Cd 0,005 
13 Chì mg/l Pb 0,05 
14 Mangan mg/l Mn 0,1 
15 Đồng mg/l Cu 0,01 
16 Sắt (II) mg/l Fe 0,1 
17 Crom (VI) mg/l Cr 0,05 
18 Crom (III) mg/l Cr 0,1 
19 Kẽm mg/l Zn 0,01 
20 Thuỷ ngân mg/l Hg 0,005 
21 Ammonia (tính theo 

N) 
mg/l NH3-N 0,5 

22 Váng dầu mỡ   Không 
23 Nhũ dầu mỡ mg/l  1 
24 Coliform MPN/100ml  1000 

Nguồn: TCVN 5943:1995, 28TCN110:1998 và 28 TCN 171 : 2001  
 
4. Thảo luận, kết luận và kiến nghị 

Ba bộ chỉ số liên quan đến 3 mảng phúc lợi kinh tế, xã hội và môi trường của ngành thuỷ sản 
tỉnh Quảng Ninh như đã nêu trên chỉ là những đề xuất bước đầu và mang tính tham khảo 
cho các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách phát triển thuỷ sản ở cấp trung ương 
cũng như địa phương. Đó  là những chỉ số đơn giản nhất và  thường xuyên được cập nhật 
nhất đang được áp dụng hiện nay (quan  trắc  theo  từng năm) nhằm quan  trắc và đánh giá 
mức độ phát  triển của ngành  thuỷ sản ở cấp  trung ương cũng như ở các địa phương. Tuy 
nhiên,  liệu những chỉ số này với các mục  tiêu và chỉ  tiêu được gắn kèm  theo đã  là chỉ số 
PTBV hay chưa và bền vững ở mức độ nào  (cao,  trung bình hay  thấp) vẫn  là một câu hỏi 
ngỏ. Điều này cần được trả lời và đánh giá một cách tương đối thông qua việc tham vấn các 
bên  liên quan đến ngành  thuỷ sản  tỉnh Quảng Ninh cũng như  tham vấn kỹ càng với cộng 
đồng và các cán bộ quản lý địa phương thông qua phương pháp cho điểm và gắn trọng số 
cho các chỉ tiêu. Sau đó, các kết quả tham vấn về điểm và trọng số đối với mỗi nhóm chỉ số 
và chỉ số riêng biệt sẽ được tổng hợp lại thành chỉ số PTBV kép (tổng hợp) cho từng mảng 
phúc lợi (kinh tế, xã hội và môi trường) và sau đó thành chỉ số PTBV tổng hợp chung cho cả 
ngành thuỷ sản tỉnh để lượng hoá được ngành thuỷ sản tỉnh đang PTBV ở mức độ nào. Tuy 
nhiên, công đoạn này đã không được thực hiện trong báo cáo này do phạm vi cũng như bản 
chất  của nghiên  cứu. Bởi vậy, những hoạt  động này  được  đưa vào kiến nghị và  đề  xuất 
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ngành thuỷ sản tiếp tục nghiên cứu trong những năm tới nhằm góp phần hoàn thiện bộ chỉ 
số PTBV của ngành thuỷ sản ở cấp trung ương cũng như ở địa phương. 
 
Ngoài  ra,  tính khả  thi  của việc  áp dụng  các  chỉ  số  đã  đề  xuất  ở  trên  cũng  cần  được  thử 
nghiệm tại địa phương trong một thời hạn nhất định trước khi có quyết định áp dụng chính 
thức. Đồng  thời, việc  thử nghiệm sẽ góp phần điều chỉnh và hoàn chỉnh bộ chỉ số này để 
đảm bảo các chỉ số được xây dựng sẽ có tính khả thi nhất trong việc áp dụng. 
 
Thực  tế, ngành  thuỷ sản  tỉnh Quảng Ninh nói riêng và ngành  thuỷ sản nói chung còn cần 
nhiều loại chỉ số khác trong quá trình quan trắc và đánh giá mức độ bền vững của quá trình 
phát triển của ngành (như bộ chỉ số FAO đã xây dựng) như các chỉ số về trình độ quản lý, 
thể chế chính sách, chất lượng nguồn nhân lực,… Tuy nhiên, việc xây dựng và áp dụng ngay 
các  loại chỉ số này trong quá trình quan trắc và đánh giá hàng năm mức độ phát triển của 
ngành vào  điều kiện  của Việt Nam  tại  thời  điểm này  có  thể  là quá  tham vọng do nhiều 
nguyên nhân khác nhau như hạn chế về kinh phí, nhân lực, phương pháp thu thập và tính 
toán,… Bởi vậy, các nhà quản lý và hoạch định chính sách nên cân nhắc việc lựa chọn chỉ số 
nào đơn giản nhất, dễ thu thập và ít tốn kém nhất, phù hợp nhất với điều kiện của Việt Nam 
để tiến hành thử nghiệm trong giai đoạn hiện nay. 
 
Đồng thời, để việc áp dụng các chỉ số PTBV vào việc đánh giá mức độ PTBV của ngành thuỷ 
sản đạt hiệu quả cao, rất cần có sự quan  tâm, chỉ đạo của các nhà hoạch định chính sách, 
chính quyền và các cấp quản lý của địa phương trong việc thực thi các chính sách liên quan, 
cũng như cần phải điều chỉnh hoạt động thống kê hiện thời, sự phối hợp giữa các bên liên 
quan như cơ quan thống kê, Bộ (Sở) Thuỷ sản và chính quyền địa phương, cũng như cần có 
đầu  tư  sâu hơn  cho  các nghiên  cứu  cơ bản như điều  tra nguồn  lợi,  đánh giá  sức  tải môi 
trường,…Chính vì vậy, việc áp dụng bộ chỉ số PTBV vào việc quan trắc và đánh giá mức độ 
PTBV của ngành  thuỷ  sản  trung ương cũng như địa phương  (Quảng Ninh) vẫn đang cần 
được nghiên cứu sâu hơn và kỹ hơn. 
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PRIMARY FORMULATION OF INDICATORS FOR SUSTAINABLE FISHERIES 
DEVELOPMENT IN QUANG NINH PROVINCE 

Abstract 

Sustainable  fisheries  development  is  an  important  goal  of  the  current  policies  and 
fisheries management,  the  identification  and  evaluation  of  appropriate  socio‐economic 
and  environment  indicators  is  essential  to  be  able  to monitor  and  evaluate  fisheries 
development.  In  order  to  identify  proper  set  of  sustainable  indicators,  the  process 
requires the assessment of the existing status and issues of the fisheries sector as well as 
the development objectives for the sector. Those objectives will be detailed with a number 
of specific targets. Those development objectives and targets again will be measured by a 
number of sustainable indicators. 
 
Therefore, in order to implement these kinds of tasks for the studied area of Quang Ninh 
province,  this paper firstly examined  the current status of and  the  issues emerged from 
provincial  fisheries development. The development  objectives  for  the  sector were  also 
defined  in order to provide basic foundation for the  indicator development. The targets 
for  development  objectives were  attached  together with  the  identified  indicators.  The 
methodology developed by FAO (1999) and Stig Møller Christensen (2006) were applied 
and  justified  in  order  to  identify  and  develop  the  necessary  indicators  for  all  three 
development dimensions of economic, social and environment aspects  for Quang Ninh 
fisheries  sector.  The  paper  ended  by  concluding  that  the  set  of  indicators  developed 
should  be  used  for  annual  monitoring,  reviewing  and  evaluating  process  in  the 
administrative system of the provincial institutions as well as the monitoring work of the 
vertical fisheries management system of fisheries sector from central to local levels. 
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QUẢN LÝ CÁC VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC                                       
TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ CÁ Ở VIỆT NAM 

 
Trần Ngọc Cường  

 
Tóm tắt 

Đất ngập nước (ĐNN) Việt Nam rất đa dạng về kiểu loại, phong phú về tài nguyên, có giá trị 
đa dạng sinh học cao, có nhiều chức năng và giá  trị  (kinh  tế, văn hoá, xã hội, môi  trường 
v.v...). ĐNN phân bố ở hầu khắp các vùng sinh thái của nước ta, là nơi cư trú, sinh sống, sinh 
sản của rất nhiều loài cá, gắn bó lâu đời với cộng đồng dân cư, có vai trò to lớn đối với đời 
sống nhân dân. 
 
Vai  trò và giá  trị sử dụng của ĐNN đối với nghề cá ngày càng gia  tăng  trong khi đó chất 
lượng môi  trường và hệ sinh  thái ĐNN  tại các vùng NTTS, rừng ngập mặn,  thảm cỏ biển, 
rạn san hô,... bị suy thoái ngày càng mạnh, đa dạng sinh học đang có xu hướng suy giảm. 
Các  đe dọa  đối với nghề  cá gia  tăng: Sức ép dân  số, khai  thác quá mức và bất hợp  lý về 
phương  thức,  cơ  chế, bộ máy quản  lý,...Nhận  thức  chung về  chức năng và giá  trị  của  các 
vùng ĐNN đối với nghề cá ngày càng được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 
sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững ĐNN.            
          
Để bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN trong đó có mục tiêu phát triển bền vững nghề cá ở 
Việt Nam, Cục Bảo vệ môi trường đã đề xuất và áp dụng một số phương pháp tiếp cận quản 
lý  tài nguyên ĐNN như: Quản  lý dựa  trên cơ sở  tiếp cận hệ sinh  thái; Quản  lý  tài nguyên 
dựa vào cộng đồng; và Đồng quản lý tài nguyên.  
 
1. ĐNN, quản lý ĐNN và nghề cá ở Việt Nam  

ĐNN ở Việt Nam được quy định bao gồm những vùng đầm lầy, than bùn hoặc vùng nước 
bất kể  là tự nhiên hay nhân tạo, thường xuyên hay tạm thời, có nước chảy hay nước tù,  là 
nước ngọt, nước lợ hay nước biển, kể cả những vùng nước biển có độ sâu không quá 6m khi 
triều thấp. Theo định nghĩa này, ĐNN ở Việt Nam được chia thành hai nhóm chính: ĐNN 
nội địa và ĐNN ven biển, trong đó mỗi nhóm lại có nhiều kiểu và dạng khác nhau: ĐNN nội 
địa  có  đồng  bằng  châu  thổ  ngập  nước  thường  xuyên,  lạch  nước,  sông  suối  chảy  thường 
xuyên / tạm thời, hồ nước ngọt, than bùn, đầm lầy, hồ nước mặn, đầm nuôi thuỷ sản; ĐNN 
ven biển có ĐNN cửa sông, bãi triều, đầm phá và vùng nước biển có độ sâu nhỏ hơn 6m khi 
triều kiệt. ĐNN phân bổ ở cả ba miền (Bắc, Trung, Nam) và các vùng sinh thái của Việt Nam 
với tính đa dạng cao về hình thái, chức năng, giá trị và mục đích khai thác sử dụng, trong đó 
các vùng có vai  trò quan  trọng  là ĐNN vùng đồng bằng sông Hồng, hệ  thống đầm phá ở 
miền Trung, ĐNN châu thổ sông Cửu Long, các hồ chứa và các dạng ĐNN có tính nhạy cảm 
cao về mặt sinh thái như rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển.  
 
Từ hàng ngàn năm nay, cuộc sống của người dân Việt Nam và sự phát  triển của quốc gia 
gắn  bó  chặt  chẽ  với  các  vùng  ĐNN,  đặc  trưng  nhất  bởi  nghề  trồng  lúa  và  đánh  cá.  Tài 
nguyên đa dạng sinh học thuỷ sinh của các vùng ĐNN chính là cơ sở của nghề cá, hay nói 
cách khác, năng suất nghề cá phụ  thuộc hoàn  toàn vào quy mô và chất  lượng    tài nguyên 
sinh học của các vùng ĐNN. Quản lý và bảo tồn có hiệu quả các vùng ĐNN chính là nguyên 
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tắc đảm bảo cho sự phát triển bền vững (PTBV) nghề cá ở Việt Nam. Theo các nghiên cứu, 
các con sông ở Việt Nam nói chung có năng suất sinh học cao, ví dụ, sông Cửu Long ở Nam 
Bộ hàng năm có thể cung cấp khoảng 30.000 – 48.000 tấn cá. 
 
Ước  tính nghề cá ở Việt Nam mang  lại nguồn  thu nhập cho khoảng 8  triệu người và một 
phần thu nhập cho 12 triệu người dân khác. Lợi ích này dựa trên sự phong phú của khu hệ 
cá và thuỷ sản khác, với sản lượng cao từ biển, sông, hồ và đầm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
nội địa và xuất khẩu. Theo thống kê, tổng sản lượng khai thác và NTTS năm 2003 của Việt 
Nam đạt gần 2,8 triệu tấn, đưa kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 2 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 
trong các ngành sản xuất của đất nước. Các nghiên cứu về  lượng giá kinh  tế cũng đã cho 
thấy các vùng ĐNN ven biển Việt Nam có giá trị cao, ví dụ: vùng bãi triều Tây Nam Cà Mau 
đạt 4.593,91USD/ha, vùng cửa sông Tiền, sông Ba Lạt và đầm phá Tam Giang  ‐ Cầu Hai  là 
2.301,21USD/ha. Tổng giá trị khai thác loài ngao năm 2004 ở khu ĐNN Ramsar Xuân Thuỷ 
ước đạt 7‐10 triệu USD. 
 
Những  giá  trị  kinh  tế mà nghề  cá mang  lại phản  ánh  sự  đa dạng  và phong phú  của  tài 
nguyên đa dạng sinh học các vùng ĐNN. Theo thống kê, các hệ sinh thái nước ngọt ở Việt 
Nam có 546 loài cá, 147 loài trai ốc và 190 loài giáp xác trong tổng số 2611 loài đã ghi nhận 
được. Các vùng ĐNN nội địa lớn như Đồng Tháp Mười, U Minh và hệ thống sông suối có 
nhiều loài động, thực vật đặc hữu. Vùng biển Việt Nam đã ghi nhận được trên 2000 loài cá, 
sinh vật đáy và các loài hải sản khác sống chung cùng 350 loài san hô tạo rạn, 15 loài cỏ biển, 
667 loài rong biển và 94 loài thực vật ngập mặn. Những loài này đã tạo nên sự độc đáo về 
sinh cảnh của các vùng ĐNN với các giá trị đa dạng sinh học cao. Không chỉ có các loài thuỷ 
sinh vật, các vùng ĐNN nội địa và ven biển còn là nơi cư trú của nhiều quần thể chim, thú 
và sinh vật khác. Bên cạnh  trực  tiếp cung cấp các giá  trị kinh  tế  từ nguồn  lợi đánh cá, các 
vùng ĐNN ‐ nhất là các vùng ven biển và cửa sông với các hệ sinh thái nhạy cảm và quan 
trọng như rừng ngập mặn, rạn san hô còn có chức năng phòng hộ (ngăn gió, chắn sóng) và 
giúp ổn định địa hình để bảo vệ bờ, đê, kè và duy trì các chức năng sinh thái (như lọc nước) 
cho các vùng nuôi trồng thuỷ sản.  
 
Nhận  thức  được  tầm quan  trọng và giá  trị  của  các vùng ĐNN  đối với  sự nghiệp bảo  tồn 
thiên nhiên/bảo vệ môi  trường, xoá  đói giảm nghèo, phát  triển  các ngành nghề  thuỷ  sản, 
nông nghiệp và du lịch, cũng như các thách thức và đe dọa đối với sự mất mát và suy thoái 
của các vùng ĐNN, thời gian vừa qua (lần đầu tiên) Chính phủ Việt Nam đã ban hành một 
số công cụ chính sách và pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động quản lý, bảo tồn và PTBV 
các vùng ĐNN. Cụ thể: 
 
• Nghị định 109/2003/NĐ‐CP do Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2003 về bảo tồn 

và PTBV các vùng ĐNN 
• Quyết  định  04/2004/QĐ‐BTNMT  của  Bộ  trưởng  Bộ  Tài  nguyên  và Môi  trường  ngày  5 

tháng 4 năm 2004 phê duyệt Kế hoạch hành động về bảo tồn và PTBV các vùng ĐNN giai 
đoạn 2004‐2010 

• Thông tư 18/2004/TT‐BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 23 tháng 8 
năm 2004 về Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/2003/NĐ‐CP của Chính phủ về bảo tồn 
và PTBVcác vùng ĐNN 

• Chiến lược quản lý hệ thống các khu bảo tồn ở Việt Nam đến 2010 
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Theo Nghị định 109/2003/NĐ‐CP, Chính phủ đã phân công nhiệm vụ và chức năng của các 
bộ, ngành và địa phương trong bảo tồn và PTBV các vùng ĐNN, trong đó: 
 
• Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo tồn và PTBV 

các vùng ĐNN; Lập kế hoạch tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng 
môi trường các vùng ĐNN trên phạm vi cả nước; Chủ trì việc điều tra, nghiên cứu,  lập 
quy hoạch bảo  tồn và PTBV và  trình Thủ  tướng Chính phủ  thành  lập các khu bảo  tồn 
ĐNN, các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia liên quan đến nhiều ngành và 
nằm trên địa bàn nhiều tỉnh; Xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 
các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về các khu bảo tồn ĐNN; thanh tra, kiểm tra 
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo tồn ĐNN và là cơ quan đầu mối quốc gia chỉ 
đạo thực hiện Công ước Ramsar. 

• Bộ Nông nghiệp và Phát  triển nông  thôn và Bộ Thuỷ sản có nhiệm vụ tổ chức điều  tra, 
nghiên  cứu,  lập quy hoạch bảo  tồn và khai  thác bền vững  các vùng ĐNN  có  tính  chất 
chuyên ngành, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh; Chỉ 
đạo  tổ  chức quản  lý các khu bảo  tồn ĐNN chuyên ngành có  tầm quan  trọng quốc gia, 
quốc tế. 

• Uỷ ban Nhân dân  các  tỉnh,  thành phố  trực  thuộc TƯ  tổ  chức quản  lý  các khu bảo  tồn 
ĐNN không thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ và thuộc địa bàn của tỉnh, thành phố 
mình. 

 
Như vậy, nội dung khai thác bền vững các vùng ĐNN, gồm có cả nghề cá, đã được Chính 
phủ quy định cho các bộ chuyên ngành, và do vậy cần phải được lồng ghép vào trong công 
tác quản lý các vùng ĐNN. 
 
Hiện nay Cục Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang tiến hành rà soát và 
kiểm kê lại hệ thống 68 vùng ĐNN có giá trị đa dạng sinh học và môi trường đã đề xuất năm 
2001, gồm cả hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo, các đầm, phá, cửa sông, các sân chim, các 
khu rừng ngập nước và các  trảng cỏ ngập nước  theo mùa  ‐ những nơi này nghề cá  là một 
sinh kế quan trọng của người dân. Kết quả của đánh giá này sẽ đưa ra các khuyến nghị cho 
việc quy hoạch và sử dụng ĐNN một cách bền vững trong thời gian tới, gồm cả nghề cá. 
 
Trong khuôn khổ hệ thống các khu bảo vệ, nhiều vùng ĐNN, chủ yếu là rừng ngập mặn, rạn 
san hô, cỏ biển và hồ nước nội địa ‐ những nơi có các giá trị sinh học quan trọng (các loài đặc 
hữu, quý hiếm,…)  đã  được quy hoạch  thành  các khu bảo  tồn  thiên nhiên, vườn quốc gia 
(Tràm Chim, U Minh Thượng, U Minh Hạ, Cà Mau, Lung Ngọc Hoàng, Núi Chúa, Côn Đảo, 
Phú Quốc), khu dự trữ sinh quyển (Cần Giờ, Cát Bà, Cát Tiên, Xuân Thuỷ‐Tiền Hải) và khu 
Ramsar (Xuân Thuỷ, Bàu Sấu). Tất cả các khu bảo vệ này hiện đang được quản lý theo Quy 
chế quản lý rừng đặc dụng, và do vậy hoạt động đánh bắt cá/thuỷ sản bị cấm hoàn toàn hoặc 
hạn chế. Hiện nay vẫn chưa có quy chế quản lý ĐNN riêng phù hợp với đặc thù của các loại 
hình ĐNN. 
 
Việc tạo dựng các mô hình về quản  lý, bảo tồn và khai thác ĐNN bền vững  là hết sức cần 
thiết. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các tổ chức quốc tế (UNDP, 
IUCN, GEF) thực hiện chương trình về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ĐNN 
sông Mê Kông  ở  cả Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Vườn quốc gia Tràm Chim 
(Đồng Tháp) và Láng Sen (Long An) là những mô hình thí điểm của chương trình nói trên. 



Trần Ngọc Cường, Quản lý các vùng đất ngập nước trong phát triển bền vững nghề cá ở Việt Nam 
 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

124 

Bên cạnh đó, nhiều dự án phục hồi các vùng ĐNN bị suy thoái (như đầm tôm) bằng  trồng 
lại rừng ngập mặn nhằm phục vụ các chức năng sinh thái của ĐNN ở Tiền Hải, Giao Thuỷ, 
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh. Đây là một đáp ứng (hay can thiệp) cần thiết trong 
bối cảnh 25% tổng diện tích ĐNN của Việt Nam đang được sử dụng cho mục đích NTTS (với 
nhiều rủi ro có thể xảy ra).  
 
2. Các vấn đề và thách thức quản lý ĐNN bền vững cho phát triển nghề cá 

Có hai xu thế biến động của ĐNN Việt Nam đã và đang có mối quan hệ nhân quả đến sự 
phát triển của nghề cá ở Việt Nam, đặc biệt là biến động của rừng ngập mặn cửa sông, ven 
biển và các hệ sinh thái nhạy cảm vùng biển ven bờ (như rạn san hô, cỏ biển). Đó cũng chính 
là các  thách  thức  đặt  ra cho công  tác quản  lý, bảo  tồn và  sử dụng bền vững ĐNN  ở Việt 
Nam. 
 
2.1 Suy giảm diện tích nhanh chóng do chuyển đổi mục đích sử dụng ĐNN 

Các vùng rừng ngập mặn là nơi cư trú, kiếm ăn và đẻ trứng của nhiều loài cá, tôm và giáp 
xác, do vậy có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nghề cá của Việt Nam, cùng với 
chức năng phòng hộ giúp bảo vệ hệ thống đê kè và ao đầm của các vùng NTTS dưới sự tác 
động của sóng, gió,... Tuy nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển và cửa sông của Việt 
Nam đã và đang bị suy thoái nghiêm trọng bởi chiến tranh tàn phá và các hoạt động phát 
triển kinh tế và dân sinh, đặc biệt là việc phá rừng ngập mặn để nuôi tôm trong hai thập kỷ 
gần đây. 
 
Trong hơn 50 năm (từ 1943 đến 1999) trên 62% diện tích rừng ngập mặn của Việt Nam đã bị 
biến mất  trên phạm vi  toàn quốc, giảm  từ 409.000ha xuống còn 155.000ha. Trong vòng 20 
năm gần đây (1985‐2005) diện tích rừng ngập mặn đã mất đi là 183.724ha. 
 
Trong 10 năm từ 1991 đến 2001, theo thống kê của Bộ Thủy sản, tổng diện tích NTTS vùng 
biển và ven bờ của Việt Nam tăng gần gấp đôi. Đến năm 2003, tổng diện tích NTTS đã tăng 
lên 1,1 triệu ha. Tuy nhiên sự gia tăng này lại chính là rừng ngập mặn bị phá với tốc độ rất 
nhanh, ước tính 15.000ha/năm trong giai đoạn 1985‐2000.  
 
Tương tự, các rạn san hô và nguồn lợi cá sống trong vùng san hô cũng đang tiếp tục bị suy 
thoái. Các khảo sát trên 200 khu vực có san hô dọc bờ biển Việt Nam cho thấy chỉ còn 1% rạn 
san hô ở trong điều kiện tốt (độ che phủ trên 75%) và trên 30% ở trong điều kiện kém (độ che 
phủ dưới 25%). Vì thế nguồn lợi sinh vật rạn san hô, chủ yếu là các loài kinh tế và sinh vật 
cảnh  (như  tôm hùm Panulirus sp., hải sâm Holothuria  scabra, bào ngư Haliotis spp.) đã suy 
giảm nhanh chóng về cả mức độ đa dạng và trữ lượng do các hoạt động khai thác hủy diệt, 
phá vỡ rạn lấy san hô nung vôi và ô nhiễm biển.  
 
Do sự suy  thoái của các vùng ĐNN nên nguồn  lợi  thủy sản đang suy giảm nhanh chóng, 
nhất là các hệ sinh thái thủy sinh trên đất liền và gần bờ. Theo thống kê của Bộ Thủy sản, sản 
lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng ở Việt Nam đã tăng liên tục từ năm 1990 đến 2001, 
tuy nhiên lượng đánh bắt mỗi mẻ lại suy giảm rõ rệt. 
 
Nhiều vùng ĐNN ở Việt Nam cũng đã bị khai phá để xây dựng các khu công nghiệp, bến 
cảng, bến cá và khu dân cư, như Đầm Vạc (Vĩnh Yên) đã bị san lấp để xây dựng nhà cửa và 
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cơ sở hạ tầng; ĐNN vùng cửa sông Cấm (Hải Phòng) đã bị san  lấp để xây dựng khu công 
nghiệp Đình Vũ. Vì vậy, các vùng ĐNN hiện  tại chỉ còn  lại ở dạng các mảnh nhỏ, cô  lập, 
ngăn cản sự sinh sôi, di chuyển và phát triển của các thủy sinh vật. Trước đây năng suất cá 
của đồng bằng sông Hồng tương đối cao, hiện nay vùng này hầu như không còn nhiều cá do 
việc xây dựng các hệ thống chặn dòng, kiểm soát lũ lụt diện rộng và dẫn đến mất các vùng 
đẻ và ương cá con. 
 
2.2 Biến động về chất lượng môi trường ĐNN  

Môi trường nước, đất và sinh vật của nhiều vùng ĐNN đang bị hoặc có xu hướng bị ô nhiễm 
nghiêm trọng, làm suy thoái tài nguyên đa dạng sinh học ĐNN và suy giảm năng suất sinh 
học và sản  lượng đánh bắt của ngư dân. Chất  lượng môi  trường suy giảm do các nguyên 
nhân sau: ô nhiễm do chất thải công nghiệp (ví dụ: ở sông Sài Gòn, Đồng Nai và sông Thị 
Vải); ô nhiễm dầu ở các cửa sông, cảng biển; ô nhiễm do sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật 
trong nông nghiệp (ví dụ: hàm lượng các hoá chất, thuốc trừ sâu ở vùng cửa sông Hồng vào 
mùa mưa đều vượt quá giới hạn cho phép NTTS khoảng 23‐28 lần lúc triều thấp); ô nhiễm 
chất hữu cơ (ví dụ: hiện tượng phì dưỡng hữu cơ làm cho tảo độc phát triển gây chết cá hàng 
loạt ở Bình Thuận, Nha Trang); và sử dụng các hoá chất độc hại trong khai thác tài nguyên 
(dùng xyanua, chất nổ đánh cá, dùng thuỷ ngân tuyển vàng ở các vực nước thượng nguồn). 
 
Cùng với các biến động tiêu cực nói trên là các mối đe dọa làm suy thoái nguồn lợi cá ở các 
vùng ĐNN, đặc biệt là các hình thức đánh bắt thuỷ sản mang tính huỷ diệt như dùng thuốc 
nổ, xung điện và chất độc đã và đang  làm suy giảm nhanh chóng số  lượng cá  thể các  loài 
thủy  sinh vật và  sinh  cảnh  của  chúng  ở  cả vùng duyên hải và nội  địa, kể  cả những  loài 
không phải là mục tiêu đánh bắt. Các hình thức này gây tổn hại nghiêm trọng cho đa dạng 
sinh học của các vùng ĐNN tương đối khép kín và đặc thù như các bàu/đầm hay thủy vực 
nhỏ, nước tĩnh trong các khu bảo tồn. Theo thống kê, hơn 80% các rạn san hô ở Việt Nam bị 
đe dọa bởi các hình thức đánh bắt hủy diệt nói trên. 
 
Đánh bắt cá nội địa  trên các vùng ĐNN như sông, hồ, đập và ruộng  lúa hiện vẫn đang  là 
sinh kế quan trọng của dân cư vùng nông thôn ở Việt Nam. Số liệu của Tổng cục Thống kê 
cho thấy, sản lượng đánh bắt cao nhất là 244.000 tấn vào năm 2001 đã giảm  còn 209.000 tấn 
năm 2003 do khai thác hủy diệt, hạn hán và các biến đổi môi trường.  
 
Ngoài ra, việc xâm nhập hoặc nuôi trồng các  loài ngoại  lai/nhập nội cũng có xu hướng trở 
thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với công tác bảo tồn các vùng ĐNN ở Việt Nam, nhất là 
các hệ sinh thái nước ngọt gắn liền với các hoạt động NTTS.  
 
Tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước, việc quản lý ĐNN ở Việt Nam còn mang tính chuyên 
ngành nên chưa có một hệ thống công cụ kỹ thuật tổng hợp liên ngành trong quản lý ĐNN. 
Nghề cá hiện đang được quản lý chuyên biệt bởi ngành thuỷ sản trên “vùng ngập nước” có 
nhiều ngành liên quan như Tài nguyên ‐ Môi trường, Thuỷ lợi, Du lịch, Nông nghiệp,… Vì 
vậy, cần có một cơ chế điều phối, phối hợp cho quản lý liên ngành ĐNN nhằm giảm thiểu 
các mâu  thuẫn  lợi  ích giữa các ngành mà có  thể  (và chắc chắn) dẫn  tới việc quản  lý và sử 
dụng kém hiệu quả tài nguyên ĐNN. 
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3. Tiếp cận quản lý đất ngập nước cho PTBV nghề cá 

Để PTBV nghề cá ở Việt Nam, việc tăng cường quản lý và bảo tồn các vùng ĐNN là hết sức 
cần thiết. Dựa trên các nghiên cứu và đánh giá gần đây, Cục Bảo vệ môi trường đã đề xuất 
một số phương pháp tiếp cận quản lý tài nguyên ĐNN như Quản lý dựa trên cơ sở tiếp cận 
hệ sinh thái; Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng; và Đồng quản lý tài nguyên. 
 
3.1 Quản lý dựa trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái 

Việc bảo tồn sinh cảnh và hệ sinh  thái ĐNN (và kể cả hệ sinh thái rừng) đóng một vai trò 
quan trọng  trong việc đảm bảo năng suất và hoạt động của nghề cá. Chỉ có duy  trì tốt các 
sinh cảnh cho các loài thủy sản và các hệ thống tự nhiên xung quanh, cũng như quản lý bền 
vững việc khai thác nguồn tài nguyên này thì giá trị kinh tế của nghề đánh cá và sự tồn tại 
lâu dài của nó mới được cải thiện. Thời gian vừa qua, một số mô hình quản lý này đã được 
thử nghiệm áp dụng tại vùng ĐNN Bàu Sấu, Tam Giang‐Cầu Hai và Thị Nại. Đây là phương 
pháp quản lý mang tính tổng hợp và toàn diện, đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích thu được từ 
tài nguyên và quá  trình sinh thái  trong khi vẫn duy  trì được khả năng của hệ sinh  thái để 
cung cấp các lợi ích đó một cách lâu dài. 
 
3.2 Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng 

Cách tiếp cận này được khuyến cáo ở cấp cơ sở khi nhận thức mới về vai trò của cộng đồng 
địa phương  trong quản  lý  tài nguyên  được  đề  cao – người dân vừa  là người  trực  tiếp  sử 
dụng, vừa là người trực tiếp quản lý tài nguyên. Vì vậy, việc giao tài nguyên cho cộng đồng 
quản  lý  (có quyền  sở hữu) gắn với  trách nhiệm và nghĩa vụ  theo pháp  luật quy  định, và 
hưởng lợi đầy đủ từ tài nguyên do cộng đồng (hộ, thôn, dòng họ) cần phải được giải quyết 
rõ ràng.   
 
3.3 Đồng quản lý tài nguyên  

Cách tiếp cận này phản ánh quá trình phi tập trung hoá trong quản lý tài nguyên, và như đã 
nói ở trên, có thể làm giảm thiểu các mâu thuẫn lợi ích giữa các ngành và bên liên quan trong 
quản lý ĐNN. Vì vậy, cần phải có một cơ chế đồng quản lý với các chế tài và hướng dẫn kỹ 
thuật cụ  thể cho các ngành, ví dụ giữa ngành Nông nghiệp và Phát  triển nông  thôn, Thuỷ 
sản,Tài nguyên và Môi trường đối với các vùng ĐNN cụ thể,  cũng như huy động Nhà nước 
và nhân dân cùng làm trong quản lý ĐNN.  
 
4. Kết luận và kiến nghị 

ĐNN Việt Nam rất đa dạng và phong phú về kiểu  loại phân bố rộng khắp các vùng sinh 
thái, có giá trị to lớn đối với phát triển nghề cá. 
 

ĐNN Việt Nam là những hệ sinh thái rất nhạy cảm, kém thích nghi với những thay đổi đột 
ngột, dễ mất cân bằng. ĐNN Việt Nam đã và đang bị suy thoái (môi trường sống, nơi sinh 
cư của nhiều loài sinh vật bị phá huỷ, đặc biệt là của rất nhiều loài cá, bị ô nhiễm, đa dạng 
sinh học và các nguồn tài nguyên ĐNN bị suy giảm nghiêm trọng). 
 

Những thách thức chủ yếu đối với ĐNN Việt Nam là: Dân số tăng nhanh, phương thức canh 
tác và khai thác lạc hậu, sự nghèo đói tại các vùng ĐNN; Hệ thống chính sách và pháp luật 
để quản lý ĐNN còn thiếu đồng bộ và chưa hoàn thiện; Việc quản lý thiếu thống nhất, thiếu 
sự phối hợp và  thiếu  tính  liên ngành; Khai  thác,  sử dụng và bảo  tồn  ĐNN  chưa hợp  lý; 
Nguồn vốn đầu tư cho đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, xây dựng các mô hình PTBV 
vùng ĐNN, cho việc bảo tồn, bảo vệ môi trường và tài nguyên vùng ĐNN còn ở mức thấp, 
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không hợp lý; Chưa có được đầy đủ dữ liệu về ĐNN.                                                                                           
Để sử dụng hợp lý, quản lý bền vững ĐNN nhằm PTBV nghề cá ở Việt Nam, cần: 
‐  Đẩy mạnh việc  thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ‐CP của Chính phủ về bảo  tồn và 

PTBV các vùng ĐNN, Kế hoạch hành động về bảo  tồn và PTBV ĐNN giai đoạn 2004‐
2010 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt năm 2004 

‐  Đẩy mạnh nghiên cứu về ĐNN, trong đó đặc biệt chú trọng việc nghiên cứu và dự báo 
các xu thế biến động ĐNN có tác động đến nghề cá ở Việt Nam 

‐  Xây dựng và triển khai các mô hình sử dụng khôn khéo ĐNN (mô hình nông‐lâm‐ngư 
kết hợp, mô hình nông‐ngư kết hợp v.v...) 

‐  Hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế, bộ máy cơ chế, công cụ và phương thức quản lý 
‐  Tăng cường nâng cao nhận thức, giáo dục về ĐNN, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho 

công tác nghiên cứu và quản lý ĐNN, đáp ứng được yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học 
và PTBV nghề cá ở Việt Nam.           

 
Tài liệu tham khảo chính 

1.  Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2005. Báo cáo diễn biến môi trường môi trường Việt Nam 
2005: Đa dạng sinh học.  Lưu trữ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. 

2.  Cục Bảo vệ môi trường, 2005. Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm 
thực hiện Công ước RAMSAR. Lưu trữ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. 

3.  Cục Bảo vệ môi  trường. 2004. Vận dụng phương pháp  tiếp cận hệ sinh  thái  trong việc 
thực  thi Công  ước  Đa dạng  sinh học  ở Việt Nam. Lưu  trữ  tại Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Hà Nội. 

4.  Dự án ngăn ngừa xu hướng suy  thoái môi  trường Biển Đông và vịnh Thái Lan. 2005. 
Tổng quan Rừng ngập mặn Việt Nam. Lưu trữ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội. 

 

WETLAND MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE FISHERIES DEVELOPMENT IN     
VIET NAM 

Abstract 

In  Viet  Nam,  wetland  is  diversified  in  types,  rich  in  natural  resources  with  high 
biodiversity,  function  and  values  (e.g.  economic,  cultural,  social  and  environmental 
values...). Wetland distributes  in  the eco different  logical areas of Viet Nam. Wetland  is 
also the habitat of many species, particularly fish species.  
Wetland’s  role  and  value  in  fisheries  are  more  and  more  increases.  However, 
environment  and  ecosystems  have  been  degraded  rapidly  in  aquaculture  areas, 
mangroves, sea grass, coral reefs... The threats to fishery is increasing such as: population 
growth,  over‐exploitation,  irrational  methods  of  exploitation,  as  well  as  illogical 
mechanism and management approach…. General awareness on wetland’s function and 
value is enhanced but could not meet needs for wise use and sustainable development of 
wetlands. 
In  order  to  achieve  the  goal  of  conservation  and  sustainable  development  of wetland 
including  the  goal  of  sustainable  development  of  fisheries,  Viet  Nam  Environment 
Protection  Agency  (VEPA)  has  proposed  and  applied  some  wetland  management 
approaches  such  as:  Ecosystem  approach,  community‐based  natural  resources 
management and co‐management of natural resources. 
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CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỊNH HƯỚNG                                                      
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH THUỶ SẢN 

 
Nguyễn Chu Hồi  

 
Tóm tắt 

Thuỷ sản là một ngành kinh tế có lợi thế phát triển ở Việt Nam, đặc biệt nó gắn rất chặt chẽ 
với sinh kế người dân. Hai mươi năm đổi mới vừa qua, ngành đã đạt được những thành tựu 
quan trọng: Đưa thuỷ sản thành ngành sản xuất hàng hoá có giá trị gia tăng cao; Lôi cuốn 
được nhiều thành phần kinh tế tham gia, đem lại công ăn việc làm cho hàng triệu lao động 
và góp phần xoá đói giảm nghèo...  
 
Tuy nhiên, ngành  cũng  đang phải  đối mặt với nhiều  thách  thức  trên  chặng  đường PTBV 
(PTBV): Môi trường tiếp tục bị suy thoái và ô nhiễm, dịch bệnh vẫn xuất hiện và chưa có giải 
pháp ngăn ngừa triệt để; Đa dạng sinh học thuỷ sinh vật giảm dần, nguồn  lợi thuỷ sản có 
nguy cơ cạn kiệt ở một số thuỷ vực, các hệ sinh thái và nơi cư trú tự nhiên của các loài thuỷ 
sản bị phá huỷ; Sinh kế của cộng đồng lao động nghề cá chưa được cải thiện là bao, vai trò 
của ngư dân trong quản lý nghề cá chưa được cải thiện, các vấn đề về “ngư nghiệp, ngư dân, 
ngư  trường” chưa được giải quyết đồng bộ; Hiệu quả kinh  tế và sức cạnh  tranh của hàng 
hoá thuỷ sản chưa mạnh, chưa ổn định.  
 
Chính vì vậy, việc xây dựng định hướng chiến lược PTBV ngành thuỷ sản Việt Nam được Bộ 
Thuỷ sản quan tâm chỉ đạo thực hiện sớm. Trên cơ sở phân tích các thành tựu, bối cảnh phát 
triển nghề cá thế giới và các thách thức/rào cản  liên quan đến PTBV ngành trong thời gian 
tới, bản chiến lược này sẽ xác định các mục tiêu, đề ra các nguyên tắc chỉ đạo PTBV ngành và 
các giải pháp chủ yếu để lồng ghép PTBV vào các kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành.  
 
Bài báo này giới thiệu cở sở khoa học định hướng PTBV ngành thuỷ sản được trình bày tại 
Hội thảo toàn quốc về PTBV ngành thuỷ sản. 
 
1. Các vấn đề chung  

1.1. Quan niệm về PTBV  

Nhận thức về PTBV xuất hiện từ khá sớm, gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường và sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, khái niệm PTBV theo đúng nghĩa của nó mới chính 
thức được đề xuất vào năm 1987 trong báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” và từng bước 
được khẳng  định  trong  các Hội nghị Thượng  đỉnh về môi  trường và phát  triển  ở Rio de 
Janeiro (1992), Braxin và ở Johannesburg (2002), Nam Phi. Theo đó, PTBV được hiểu “là sự 
phát  triển  nhằm  đáp  ứng  được  những  nhu  cầu/yêu  cầu  hiện  tại,  nhưng  không  gây  trở 
ngại/làm tổn hại cho/đến việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau”.  
 
Rõ ràng, về bản chất, PTBV trước hết phải là một quá trình phát triển, mà trong đó quan hệ 
không gian giữa ba mảng phúc lợi – kinh tế, xã hội và môi trường luôn được điều chỉnh tối 
ưu, cũng như mối quan hệ theo trục thời gian về nhu cầu và lợi ích giữa các thế hệ được giải 
quyết hài hoà. Có thể nói, PTBV không dễ dàng đạt được trong thực tế, vì yếu tố phát triển 
luôn thay đổi, thậm chí thay đổi rất nhanh so với khả năng điều chỉnh. Bởi thế, PTBV chỉ là 
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mục tiêu mong đợi về mặt xã hội, nhưng lại là nhu cầu và xu thế tất yếu trong tiến trình phát 
triển của xã hội loài người, của các ngành kinh tế, vùng lãnh thổ và các địa phương.  
 
Ở nước ta, ngay từ rất xa xưa cha ông ta đã nhắc đến một trong những khía cạnh của PTBV 
khi nói: “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, còn ngày nay PTBV đã trở thành đường  lối, 
quan điểm và mục tiêu của Đảng và chính sách của Nhà nước, một phần đã được thể hiện 
trong Chỉ  thị số 36/CT‐TW về  tăng cường công  tác bảo vệ môi  trường  trong  thời kỳ công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1998) và Nghị quyết số 41/NQ‐TW về bảo vệ môi trường 
(2004).  Đặc  biệt,  ngày  17  tháng  8  năm  2004,  Thủ  tướng Chính  phủ  đã  ra Quyết  định  số 
153/2004/QĐ ‐TTg ban hành Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam (Chương trình Nghị 
sự 21 của Việt Nam), trong đó, thuỷ sản là một trong những ngành kinh tế được xác định cần 
phải ưu tiên nhằm PTBV (Phần 2, Chương trình Nghị sự 21 ở Việt Nam).   
 
1.2. Ngành thuỷ sản và nhu cầu PTBV 

Việt Nam  là một quốc gia biển (chỉ số biển khoảng 0,01 gấp 6  lần so với chỉ số  trung bình 
toàn cầu) với một vùng biển rộng (gấp 3 lần diện tích đất liền), bờ biển dài (trên 3.260 km), 
nhiều đảo (gần 3000 đảo lớn nhỏ), gần 10 triệu ha đất ngập nước (ĐNN) với nhiều kiểu loại 
khác nhau và đặc trưng cho môi trường nước ngọt, lợ và mặn. Đặc trưng phân hoá lãnh thổ 
như vậy đã tạo ra cho đất nước ta tính đa dạng về cảnh quan thiên nhiên và nguồn lợi thuỷ 
sinh vật – tiền đề cho sự phát triển một ngành thuỷ sản mạnh. Thuỷ sản nước ta có thể phát 
triển ở tất cả các loại hình mặt nước và trên các vùng tự nhiên ‐ sinh thái khác nhau từ vùng 
núi,  trung du,  đồng bằng  đến các vùng biển  đảo. Sản xuất  thuỷ  sản cũng  là một nghề có 
truyền thống  lâu đời, rất gần gũi với người dân ở các vùng nông thôn ven biển, vùng sâu, 
vùng xa; là chỗ dựa sinh kế cho các cộng đồng dân cư, đặc biệt người dân nghèo. Vì thế, khi 
đề cập đến vai trò của thuỷ sản, Thủ tướng Phan Văn Khải (2001) đã nhấn mạnh: “Việt Nam 
có nhiều tiềm năng để phát triển thuỷ sản và cần phải phát triển thuỷ sản nhanh hơn, mạnh 
hơn... Mục tiêu cuối cùng của thuỷ sản là để nâng cao lợi thế cạnh tranh của đất nước và để 
phục vụ lợi ích người lao động”. 
 
Thời gian qua, ngành thuỷ sản đã có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc dân, 
tạo công ăn việc  làm cho hàng triệu người  lao động nông thôn và đứng vào hàng 10 nước 
xuất khẩu nhiều thuỷ sản của thế giới. Cho nên, thuỷ sản được xác định là một trong những 
ngành kinh tế mũi nhọn ở nước ta. Ngày 11/1/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 10/2006/QĐ‐TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 
và định hướng đến năm 2020. Theo đó, ngành thủy sản phải phấn đấu trở thành một ngành 
sản xuất hàng hoá lớn, sản phẩm thuỷ sản phải có sức cạnh tranh cao trên các thị trường để 
tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Trong khi xuất phát điểm vốn là một nghề cá quy mô 
nhỏ với phương  thức canh  tác  truyền  thống, với  thực  trạng sản xuất của ngành còn manh 
mún, bị cắt khúc giữa các khâu, dựa vào kinh tế hộ gia đình. Tài nguyên thiên nhiên – nền 
tảng để phát  triển  thuỷ sản,  luôn bị chia sẻ giữa các mục đích phát  triển khác nhau. Mâu 
thuẫn giữa các yếu tố phát triển như vậy đã tạo ra thách thức rất lớn đối với mục tiêu PTBV 
và sẽ làm nảy sinh không ít khó khăn trong quá trình phát triển ngành.  
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1.3 Tính bền vững trong phát triển ngành thuỷ sản 

Trên thực tế, thuỷ sản nước ta mang đặc tính của một ngành kinh tế có hoạt động sản xuất 
đa dạng, tập trung sản xuất hàng hóa xuất khẩu, phát triển dựa vào nền tảng nguồn lợi tự 
nhiên và một nghề cá nhân dân. Vì vậy, trong quá trình phát triển, kinh tế thuỷ sản nước ta 
thường chịu nhiều rủi ro cả về mặt “thị trường”, cả về “môi trường”, đặc biệt trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế thế giới và gia tăng các tác động xấu từ các hoạt động của con người. Rõ 
ràng, để ổn định mức tăng trưởng kinh tế của ngành trong thời gian dài, không có cách nào 
khác là phải đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển, đặc biệt trong các hoạt động 
sản xuất chủ yếu, như: NTTS, khai thác thuỷ sản, chế biến thủy sản, sản xuất giống... Tính 
bền vững  trong các hoạt động sản xuất  thủy sản chính  là độ đo về mức cân bằng giữa ba 
mảng phúc lợi: kinh tế, xã hội và môi trường; độ đo về trách nhiệm của các thế hệ hôm nay 
đối với  các  thế hệ mai sau. Có  thể nói, nhìn  từ giác  độ môi  trường,  thuỷ  sản vừa  là  ʺnạn 
nhânʺ, vừa  là  ʺthủ phạmʺ;  từ giác độ kinh  tế, thuỷ sản vừa  ʺđem  lại hiệu quả kinh  tế  lớnʺ, 
vừa ʺchịu rủi ro caoʺ và từ giác độ xã hội, thuỷ sản vừa là ʺcông cụ xóa đói giảm nghèo hữu 
hiệuʺ, vừa ʺtác động phân hoá giàu nghèo nhanhʺ. Cho nên, tính bền vững trong phát triển 
thuỷ sản cũng chính là triển khai giải quyết đồng bộ ba mảng vấn đề: ngư dân (xã hội), ngư 
nghiệp (kinh tế thủy sản) và ngư trường (môi trường và nguồn lợi thủy sản). 
 
Tiềm năng phát triển thuỷ sản có thể còn rất lớn nếu cơ sở nguồn lợi và các hoạt động sản 
xuất thuỷ sản được quản  lý và điều hành theo hướng hiệu quả và bền vững. Chính vì thế, 
ngành  thuỷ  sản  đã  được Chính phủ quan  tâm  chọn  làm một  trong 4 ngành  thí  điểm xây 
dựng và thực hiện chiến lược PTBV trong thời gian tới.  
 
2. Đánh giá thực trạng PTBV ngành thuỷ sản Việt Nam 

Để có căn cứ hoạch định chiến lược PTBV ngành, trước hết phải đánh giá đúng thực trạng 
PTBV ngành thuỷ sản trong 20 năm đổi mới vừa qua, cả về thành tựu và yếu kém. Việc đánh 
giá được tiến hành trên ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái, và theo các 
lĩnh vực sản xuất như: khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản, bảo vệ môi trường và nguồn 
lợi thủy sản, cũng như các dịch vụ liên quan.  
 
2.1 Thành tựu cơ bản trong 20 năm đổi mới của ngành thuỷ sản 

Từ một nghề thủ công, lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, một số lĩnh vực như chế biến, xuất 
khẩu, dịch vụ hậu cần chủ yếu do Nhà nước đảm nhận, thuỷ sản đã trở thành một ngành sản 
xuất hàng hoá với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Đã phát huy được lợi thế của tự nhiên, 
đổi mới chính sách kinh tế định hướng thị trường với tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục và 
khá ổn định. So với năm 1985, sản lượng thuỷ sản tăng 4,24 lần (từ 808 ngàn tấn lên 3.432.800 
tấn), trong đó sản lượng nuôi trồng tăng mạnh ‐ 6,22 lần. Giá trị xuất khẩu thuỷ sản tăng liên 
tục và đã trở thành một ngành kinh tế đi đầu trong hội nhập kinh tế thế giới, đưa nước ta lên 
vị trí 10 nước xuất khẩu thuỷ sản nhiều nhất thế giới. Nếu như năm 1985 cả nước xuất khẩu 
thuỷ sản mới chỉ được 90 triệu USD, thì năm 2005 đã đạt 2.650 triệu USD, tăng khoảng 30,5 
lần. Hàng  thủy sản Việt Nam đã xuất đi 105  thị  trường khác nhau, chủ động  trong các  thị 
trường chủ yếu như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản.  
 
Phát triển kinh tế thuỷ sản kéo theo khả năng thu hút lao động, từ 740 ngàn người năm 1985 
lên đến 4 triệu người năm 2005. Cơ cấu lao động cũng thay đổi rõ rệt, từ tập trung chủ yếu 
ven biển trong ngành khai thác ven bờ, nay không những chuyển mạnh sang khai thác xa bờ 
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mà số tăng lao động thủy sản còn tập trung trong nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần 
thủy sản. Công nghiệp chế biến từ co cụm ở một số ít khu đô thị hoặc khu công nghiệp, nay 
đã trải ra trên địa bàn cả nước. Năm 1985, năng lực chế biến công nghiệp chỉ với 72 nhà máy 
đông lạnh, cấp đông được 381 tấn/ngày, chủ yếu là làm đông khối, xuất nguyên liệu thô, đến 
năm 2005 cả nước đã có 439 nhà máy đông lạnh với tổng công suất cấp đông 4.262 tấn/ ngày, 
chuyển sang sản xuất các sản phẩm giá trị gia tăng bằng các dây chuyền tiên tiến ở tầm khu 
vực và thế giới.  
 

Về cơ bản đã bảo đảm an toàn vệ sinh đối với các mặt hàng thuỷ sản. Đến nay, có 171 doanh 
nghiệp nằm trong danh sách 1 vào thị trường EU, 300 doanh nghiệp đủ điều kiện vào Hoa 
Kỳ, 295 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn vào Trung Quốc và 251 doanh nghiệp chế biến đáp ứng 
các yêu cầu an toàn vệ sinh đối với thị trường Hàn Quốc. Bức tranh sản xuất kinh doanh các 
mặt hàng nội địa sau 20 năm đã khác rất nhiều, đặc biệt xuất hiện trên thị trường nhiều mặt 
hàng nội địa mới với dạng sản phẩm mới từ các nguồn nguyên liệu mới có (ví dụ, từ cá tra, 
cá basa, một số loài cá biển và hải sản khác…). Đã có sự gần nhau đáng kể về thị hiếu và an 
toàn vệ sinh giữa thủy sản xuất khẩu và thủy sản tiêu thụ nội địa. 
 

Cùng với sự gia tăng các chỉ tiêu kinh tế‐xã hội, năng lực sản xuất của ngành cũng tăng lên 
không ngừng, đặc biệt về hạ tầng cơ sở với tổng số 10.500 mét cầu cảng; gia tăng hàm lượng 
công nghệ và chuyển dịch cơ cấu  theo hướng bền vững. Tuy nhiên, phần chủ yếu vẫn do 
phát huy nội lực của các thành phần kinh tế. Năm 1985 cả nước chỉ có 29.323 tàu thuyền lắp 
máy khai thác hải sản với công suất trung bình 1 phương tiện 16,9 CV, sau 20 năm đã tăng 
lên 90.880 đơn vị với bình quân 58,5 CV một phương tiện. Đã tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trong ngành theo hướng giảm áp lực đánh bắt gần bờ, nâng cao hiệu quả đánh bắt.  
 

Năng lực khoa học công nghệ, vốn và sáng tạo trong tổ chức và sản xuất đã góp phần nhất 
định vào tăng năng suất NTTS với tốc độ tăng sản lượng nhanh gấp 3 lần tăng diện tích (sản 
lượng tăng 6,22 lần, trong khi diện tích nuôi tăng 2,63 lần). Sau 20 năm, sản xuất giống tôm 
nhân tạo đã trở thành một ngành sản xuất hàng hoá với sản lượng khoảng 30 tỷ con giống 
(PL15) một năm. Cũng đã sản xuất  thành công giống nhân  tạo nhiều đối  tượng khác, chủ 
động được con giống phục vụ phát triển nuôi trồng. Hình thức nuôi thâm canh còn mới mẻ 
trong đầu những năm 1990, nay đã phổ biến ở nhiều địa phương, đặc biệt  trong sản xuất 
tôm nguyên liệu, cá tra, cá basa hàng hoá. Nuôi biển cũng bắt đầu trở thành quen thuộc ở các 
địa phương có nhiều eo, vịnh. 
 

NTTS đã phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá đáp ứng yêu cầu thị trường, có sự 
tăng trưởng cả về sản  lượng và giá trị. Việc chuyển đổi 377.269 ha ruộng trũng, đất hoang 
hoá trồng lúa kém hiệu quả sang NTTS ở 44 tỉnh thành đã đem lại giá trị sử dụng một đơn vị 
đất tăng gấp 4‐10 lần, góp phần khẳng định ưu thế cạnh tranh của kinh tế thuỷ sản. Thông 
qua đó, cũng khẳng định vị trí quan trọng của thuỷ sản trong lĩnh vực phát triển nông thôn 
với mức đóng góp từ 10% trước đây tăng lên 21%. Đặc biệt đã góp phần xoá đói giảm nghèo 
và cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn.  
 

Quản lý ngành đã có bước tiến đáng kể, tạo ra khuôn khổ pháp lý đối với phát triển thuỷ sản 
thông qua Pháp  lệnh Bảo vệ nguồn  lợi thuỷ sản (1989), Luật Thuỷ sản (2003) và nhiều văn 
bản pháp quy khác. Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong nghề cá khu vực trong 
bối cảnh hội nhập: thành viên của SEAFDEC, cam kết thực hiện Công ước quốc tế về Luật 
Biển năm 1982, các Quy tắc ứng xử nghề cá có trách nhiệm... Cuối năm 2003, nước ta cũng đã 
ký và hiện đang thực thi có kết quả Hiệp định Hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ giữa Việt 
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Nam‐ Trung Quốc. Các hoạt động nghề cá diễn ra thường xuyên và rộng khắp trên biển đã 
thực sự góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển.  
 
Đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường thuỷ sinh; 
trong giám sát và cảnh báo dịch bệnh; trong kiểm soát bảo đảm an toàn vệ sinh sản phẩm 
thuỷ sản từ “ao nuôi” đến “bàn ăn”. 
 
2.2. Tồn tại và thách thức đối với PTBV nghề cá  

Mức độ khai thác nguồn lợi hải sản ở vùng đặc quyền kinh tế có thể đã sát hoặc thậm chí cao 
hơn mức sản lượng bền vững cho phép. Trữ lượng cá ở vùng biển nước ta chừng 3,2‐4,2 triệu 
tấn với khả năng khai thác bền vững tương ứng khoảng 1,4‐1,7 triệu tấn, trong khi tổng sản 
lượng khai thác năm 2005 đã xấp xỉ 1,8 triệu tấn. Các nghiên cứu cho thấy, hiệu suất đánh 
bắt (tấn/CV/năm) hoặc giữ nguyên hoặc giảm, ở vùng biển ven bờ giảm từ 0,92 (năm 1990) 
xuống 0,34 tấn/CV/năm (năm 2003).  
 

Nguồn  lợi hải  sản  cũng  có xu hướng giảm dần về  trữ  lượng,  sản  lượng và kích  thước  cá 
đánh bắt. Một số loài cá kinh tế thông thường vẫn đánh bắt với số lượng lớn, đến nay đã trở 
nên khan hiếm như loài cá trích (Clupanodon), tôm hùm, bào ngư, điệp và mực. Hàng trăm 
loài thuỷ sản đã được liệt vào danh sách sẽ nguy cấp, bị đe doạ và trên 80 loài được đưa vào 
Sách Đỏ Việt Nam. Nguyên nhân là do chưa chặn đứng được tình trạng đánh bắt bằng các 
phương pháp huỷ diệt như đánh mìn, dùng hoá chất độc, xiệp điện, cào bay, lưới mắt nhỏ, 
khai thác trái vụ; phá huỷ các nơi cư trú tự nhiên quan trọng ở vùng biển và ven bờ như các 
rạn san hô, các thảm cỏ biển và rừng ngập mặn. 
 

Nhằm giảm áp lực đánh bắt gần bờ, chủ trương tổ chức đội tàu vươn khơi đánh bắt xa bờ, 
nơi được xem là chưa bị khai thác tới mức tới hạn trong phạm vi Biển Đông, cùng với đẩy 
mạnh NTTS vùng nước lợ ven biển là đúng. Tuy vậy, các hoạt động này còn gặp nhiều rủi ro 
trong quá  trình  triển khai, đòi hỏi phải  tính  toán kỹ  lưỡng bước đi và chuẩn bị chính sách 
đồng bộ. Đẩy mạnh NTTS ven biển theo phương thức mở rộng diện tích sẽ tiếp tục dẫn đến 
việc thu hẹp các nơi cư trú tự nhiên ven biển, gây mất cân bằng sinh thái lâu dài ở vùng bờ, 
trong khi tác động từ các hoạt động phát triển trên lưu vực sông tiếp tục gia tăng. Về nguyên 
tắc, cả nguồn lợi ngoài khơi lẫn gần bờ đều phụ thuộc rất nhiều vào tính bền vững của các hệ 
sinh thái và các nơi cư  trú ven biển này. Cho nên, cùng với sự thiếu hụt hạ tầng, yếu kém 
trong quản lý và sự gia tăng tự phát đã đưa đến một thách thức mới liên quan tới tính bền 
vững về môi trường là tránh khai thác quá mức nguồn lợi vùng biển gần bờ, lại gây ra suy 
thoái môi  trường và sự cố môi  trường ở một số khu vực ven biển. Tình hình như vậy nếu 
chậm khắc phục sẽ tác động trở lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 
 

Nghề cá nước ta mang đặc thù của một nghề cá nhân dân, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, quản lý 
theo ngư hộ, ít đầu tư cho công nghệ và môi trường,... nhưng nhận thức của chính người sản 
xuất thuỷ sản về các vấn đề liên quan tới PTBV nghề cá còn rất thấp. Vì thế, thói quen khai 
thác nguồn lợi thuỷ sản và sử dụng lợi ích đa dạng sinh học còn lạc hậu, ít thân thiện với môi 
trường. Tình trạng tự phát, thiếu quy hoạch trong sản xuất thể hiện rõ trong nhiều lĩnh vực 
hoạt động của ngành đã không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường, mà còn làm xuất hiện hiện 
tượng “lan nhiễm” rất phổ biến, nhất là vào thời điểm thời tiết khí hậu không thuận trong 
năm. Tình trạng dịch bệnh thuỷ sản phát sinh và phát tán nhanh, nguồn lợi bị khai thác huỷ 
diệt, hiệu quả kinh tế trong khai thác và nuôi trồng bị tác động mạnh, đôi nơi kém hiệu quả.  
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Đầu tư dàn trải đã hạn chế yêu cầu phát huy thế mạnh đa dạng của từng địa phương hay 
từng vùng trong quy hoạch kinh tế ‐ xã hội của đất nước. Chưa kết hợp hài hoà mục đích 
tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội ven biển. Phối hợp liên ngành trong phát 
triển giữa các ngành kinh tế cùng có thế mạnh ở mỗi địa phương luôn gặp sự chồng chéo về 
chia sẻ các nguồn  lực, chồng chéo về vị  trí địa  lý. Ví dụ  thủy sản với du  lịch, với dầu khí, 
giao thông vận tải… 
 

Trong quá trình phát triển, phát sinh mâu thuẫn giữa một bên là thực trạng sản xuất manh 
mún chủ yếu dựa vào kinh tế hộ gia đình, sản xuất bị cắt khúc lâu nay giữa các khâu khai 
thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần, còn bên kia là yêu cầu sản xuất hàng hoá lớn 
đáp ứng các nhu cầu cao, ổn định và khắt khe của các thị trường xuất khẩu.  
 
Do thiếu phương tiện quản lý người khai thác trên biển, thiếu hệ thống thông tin tổ chức sản 
xuất gắn liền với thông báo về thiên tai và tổ chức phòng tránh cứu nạn, các công trình tránh 
trú bão, nên còn gặp khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân ven biển, trong hoạt 
động phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai.  
 
Sự hạn chế về năng lực quản lý nhà nước của ngành từ trung ương xuống địa phương đang 
là thách thức lớn đối với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực bền vững. Giữa tính thống nhất 
trong quản  lý nhà nước và yêu  cầu  thực hiện  chủ  trương phân  cấp  đang  còn nhiều  lúng 
túng. Một số công việc  liên quan  tới cải cách hành chính còn chậm được  thay đổi. Tại 115 
huyện và thị xã ven biển với gần 20 triệu dân sinh sống dựa vào nuôi trồng và các nghề chài 
lưới, hệ  thống quản  lý chuyên môn về  thuỷ sản rất mỏng, mức độ xã hội hoá một số hoạt 
động với quản lý nhà nước lâu nay còn thấp. Quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ‐ một công 
cụ quan trọng và cần thiết chưa được phát huy tốt. 
 
Cuối  cùng,  sự  chậm  trễ, phân  cách,  tản mạn,  kém hiệu  lực  của hệ  thống  chính  sách  liên 
ngành của Nhà nước đối với ngành  thuỷ sản và của các chính sách  trong ngành về PTBV, 
cũng như năng lực thể chế quản lý ngành còn có những mặt hạn chế đã ít nhiều ảnh hưởng 
đến mục tiêu PTBV.  
 
3. Một số xu hướng chung của nghề cá thế giới   

Mặc dù  trong những năm qua, giá các  sản phẩm  thuỷ sản  đều  tăng, nhưng nhờ mức  thu 
nhập và  tốc  độ đô  thị hoá  cũng  tăng  cao nên mức  tiêu  thụ  thực phẩm  thuỷ  sản  trên  đầu 
người của  thế giới vẫn đạt khoảng 25kg  trong năm 2001,  tăng gấp 5  lần so với năm 1961. 
Cùng với sự gia tăng dân số, mức tiêu thụ thuỷ sản trên đầu người tăng khiến mức tiêu thụ 
thuỷ sản của thế giới cao gần ba lần so với năm 1961. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản 
ngày  càng  tăng, nên  lượng  cung  cũng  đã không ngừng  tăng  lên,  trong  đó phần  lớn  là  từ 
NTTS. Trong khi sản  lượng thực phẩm thuỷ sản từ khai thác chỉ tăng 1,2% năm kể từ đầu 
năm 1970 thì sản lượng NTTS đã tăng ở mức chóng mặt, đạt trên 6%/năm. NTTS không chỉ 
tăng nhanh hơn khai thác mà còn hơn cả các khu vực sản xuất thực phẩm động vật khác như 
thịt gia súc, gia cầm.  
 
Phần  lớn mức  tăng  sản  lượng NTTS nói  trên  là nhờ Trung Quốc, nước  có mức  tăng  sản 
lượng vượt xa mức trung bình của thế giới. Bởi vậy, từ 28% trong những năm 1980, tỷ trọng 
NTTS của Trung Quốc đã vươn lên, chiếm 50% tổng sản lượng NTTS thế giới (năm 1990) và 
hơn 2/3 vào năm 2000. Do đặc trưng của sự phân hoá lãnh thổ, một số nước trong khu vực 
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Đông Nam Á, mặc dầu  trong 10 năm gần đây sản  lượng NTTS có  tốc độ  tăng  trưởng khá 
cao, song sản  lượng khai thác hải sản vẫn đóng một vai trò quan trọng, chiếm từ 60% đến 
96% trong tổng sản lượng thuỷ sản.  
 
Trong  thời gian  tới, sản  lượng  thuỷ sản khai  thác sẽ  tăng rất chậm,  thậm chí có  thể không 
tăng. Vì vậy, NTTS vẫn phải là khu vực phát triển để có thể đáp ứng được nhu cầu thuỷ sản 
đang tăng lên. Có một quan điểm khá lạc quan cho rằng nếu lịch sử của nông nghiệp lặp lại 
với NTTS thì NTTS chắc chắn sẽ tìm ra cách để đáp ứng nhu cầu thuỷ sản của thế giới. Các 
tiến bộ khoa học, kỹ thuật cùng với cơ hội thu được lợi nhuận cao nhờ giá thuỷ sản tăng sẽ 
làm cho diện tích, sản lượng và năng suất NTTS tăng. Tuy nhiên, hoạt động NTTS cũng phải 
đối mặt với rất nhiều khó khăn, như những vấn đề môi trường, các rủi ro dịch bệnh và phản 
ứng của xã hội đối với các tác động xấu từ NTTS. Các khó khăn như vậy đã cản trở sự phát 
triển của NTTS, khiến khu vực này phát  triển không như mong muốn và đương nhiên có 
ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của người nghèo và đến an ninh lương thực. 
 

Vấn đề suy giảm nguồn lợi và phá huỷ môi trường biển và các hệ sinh thái ‐ cơ sở tài nguyên 
cho phát triển nghề cá biển cũng đang trở thành một trở ngại lớn đối các nước ven biển trong 
khu vực. Để khắc phục tình trạng suy giảm nguồn lợi hải sản vùng gần bờ, các nước trong 
khu vực đã có những thay đổi lớn trong chiến lược khai thác hải sản của họ. Cụ thể là việc 
điều chỉnh  lại cơ cấu nghề nghiệp,  tập  trung chuyển đổi, cải  tiến ngư cụ  theo hướng khai 
thác  có  chọn  lọc,  đồng  thời phát  triển khai  thác nguồn  lợi hải  sản  xa bờ và  đã  đạt  được 
những kết quả nhất định. 
 

Cùng với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế thế giới, thị trường thuỷ sản sẽ không 
ngừng mở rộng, nhất là trong bối cảnh môi trường mất ổn định, có vấn đề, bệnh dịch phát 
sinh trong khu vực các sản phẩm từ gia súc, gia cầm thì cơ hội cho các sản phẩm thuỷ sản sẽ 
tăng trưởng và chiếm lĩnh thị trường thực phẩm. Đặc biệt các sản phẩm từ biển, nhất là từ 
vùng biển sâu. 
 

Công  ước Liên hợp quốc về Luật biển  (1982) quy  định hạn  chế đánh bắt hải  sản  trên  các 
vùng biển sẽ xiết chặt hơn để bảo vệ môi  trường và nguồn  lợi, do đó khả năng phát  triển 
nghề khai thác hải sản bị hạn chế. Vì vậy, xu hướng phát triển nghề nuôi trên biển là tất yếu 
khách quan để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về sản phẩm thuỷ sản trên toàn cầu. Nhu cầu 
hàng thủy sản trên thị trường quốc tế sẽ rất lớn, nhưng đòi hỏi về chất lượng sản phẩm thuỷ 
sản từ khai thác biển ngày càng cao, nhất là từ vùng biển sâu, và sản phẩm thuỷ sản từ nghề 
nuôi biển sẽ được ưa chuộng và có giá  trị  lớn hơn nhiều so với các sản phẩm  thuỷ sản  từ 
nghề nuôi nội địa.  
 

Theo dự báo của IFPRI, nhu cầu thực phẩm thuỷ sản toàn cầu khoảng 130 triệu tấn vào năm 
2020 với tốc độ tăng bình quân năm 1,5%, ở các nước đang phát triển  là 1,8% (bao gồm cả 
Trung Quốc) và khoảng 73%  tổng sản  lượng  thuỷ sản  thực phẩm vào năm 2020 sẽ  từ các 
nước đang phát triển. NTTS sẽ đóng góp 41% (khoảng 54 triệu tấn) tổng cung thuỷ sản thực 
phẩm. Nếu phá huỷ điều kiện sinh thái thì sản lượng thuỷ sản thực phẩm sẽ giảm  đi 17%. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đối với thuỷ sản khai thác là 0,7%, ở các nước đang 
phát triển tương ứng là 1,0%, còn nuôi trồng là 2,8%. Mức tiêu thụ thuỷ sản thực phẩm theo 
đầu người của thế giới vào năm 2020 là 17,1 kg/năm. 
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Giá các sản phẩm  thuỷ sản dự báo sẽ  tăng khoảng 15%  trong vài  thập niên  tới đối với các 
mặt hàng  thuỷ sản giá  trị cao như cá biển và các  loài giáp xác. Với các  loài có giá  trị như 
nhuyễn thể và một số loài cá sẽ tăng tương ứng khoảng 4 và 6%. Như vậy, thuỷ sản được dự 
báo sẽ trở thành mặt hàng thực phẩm đắt hơn 20% so với các mặt hàng từ thịt. 
 
Theo dự báo  của Tổ  chức Nông Lương Thế giới  (FAO, 2004), xu hướng  chung phát  triển 
nghề cá thế giới đến năm 2030 là:  
 

Các nước đang phát triển, đặc biệt là ở châu Á, sẽ chiếm ưu thế nổi trội về sản lượng thuỷ 
sản thực phẩm, từ cả đánh bắt và nuôi trồng. Các quần đàn chưa khai thác hết sẽ bị đánh bắt 
nặng nề hơn. 
 
Thương mại Nam  ‐ Nam sẽ tăng với sự tăng mạnh nhu cầu của giới  trung  lưu đô thị. Các 
nhà sản xuất ở các nước phát triển sẽ dần dần rời khỏi ngành thuỷ sản, và chính sách của các 
nước này sẽ tiến tới một chế độ nhập khẩu thuỷ sản thiện ý. Thuỷ sản sẽ trở thành một mặt 
hàng có giá trị ngày càng cao và sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ việc tiêu thụ sản phẩm 
đông lạnh cấp thấp sang tiêu thụ các sản phẩm giá trị gia tăng.  
 
Mâu thuẫn về môi trường sẽ tiếp diễn: mối quan ngại về tính bền vững sẽ tăng và thúc đẩy 
các thể chế và quy chế về môi trường, trước hết ở các nước phát triển và sau đó là các nước 
đang phát triển. Đánh bắt quá mức sẽ là mối quan tâm chính còn lại, và việc sử dụng các loài 
cá nổi để sản xuất dầu cá và bột cá sẽ trở thành một vấn đề chính sách quan trọng. Mối liên 
quan giữa ô nhiễm và an toàn thực phẩm trong ngành thủy sản, bao gồm cả các nguồn gây ô 
nhiễm từ bên ngoài ngành cũng sẽ nhận được sự chú ý rộng rãi trên thế giới. 
 
Công nghệ đánh bắt và nuôi trồng sẽ giải quyết các thách thức mới ở cả các nước phát triển 
và đang phát triển: giảm nhu cầu dầu cá và bột cá trong nuôi trồng; giảm thiểu các tác động 
môi trường của nuôi thâm canh; việc tìm kiếm các giải pháp thay thế để đáp ứng các yêu cầu 
an  toàn  thực phẩm đòi hỏi phải đầu  tư  tập  trung và cách  tiếp cận  thận  trọng; và áp dụng 
công nghệ thông tin để tăng cường quản lý nghề cá. 
 
Xây dựng thể chế trong ngành thủy sản là một nhu cầu cấp thiết để giảm nghèo thông qua 
phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, vì nó sẽ góp phần cải thiện tính bền vững về môi 
trường và an toàn thực phẩm. 
 
4. Thuỷ sản Việt Nam đến năm 2020 và xa hơn? 

Trên cơ sở những bài học thực tế và phân tích các lợi thế so sánh trong phát triển ngành thủy 
sản nước ta, cũng như các bài học kinh nghiệm và xu hướng phát triển nghề cá thế giới, có 
thể gợi mở một số hướng chiến lược phát triển ngành thuỷ sản nước ta đến năm 2020 và xa 
hơn:  
‐  Nước ta đi lên từ một nước nghèo, cho nên các ưu tiên phát triển thường hướng vào khai 

thác, sử dụng nguồn tài nguyên “tươi sống”, trong bối cảnh đó các ngành kinh tế phát 
triển dựa vào nguồn  tài nguyên  thiên nhiên như ngành  thuỷ  sản  sẽ vẫn  đóng vai  trò 
quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân trong vài thập niên tới và đặc biệt quan trọng 
đối với việc cải thiện sinh kế người nghèo và cuộc sống của người dân sống ở các vùng 
nông thôn ven biển, hải đảo và vùng sâu vùng xa. Vì thế, giải quyết các vấn đề xã hội bức 
xúc cho ngư dân, phát triển các mô hình sản xuất thuỷ sản gắn với sinh kế người nghèo, 
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giúp họ thoát nghèo, khuyến khích và tạo điều kiện cho họ tham gia quản lý nghề cá ở 
địa phương  là một nhiệm vụ chính  trị của ngành nhằm  thực hiện chiến  lược  toàn diện 
xoá đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ.  

‐  Biển nước ta chiếm vị trí địa chính trị rất quan trọng trên bình đồ thế giới và khu vực, là 
nơi dự trữ cuối cùng về tài nguyên và các nguồn lực cho phát triển đất nước, đặc biệt là 
nguồn lợi hải sản. Vì thế, biển phải là lối thoát của dân tộc ta để sinh tồn và phát triển. 
Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh kinh tế thuỷ sản trong thời gian tới, nhấn mạnh đến phát 
triển một nghề  cá biển  toàn diện  là một hướng  đi  đúng  và phù hợp với  chủ  trương, 
đường lối chiến lược của Đảng và Chính phủ theo tinh thần của Nghị quyết 03 NQ/TW 
ngày 6‐5‐1993 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20/CT‐TW ngày 22‐9‐1997 của Bộ Chính trị, các 
nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về định hướng phát triển ngành thuỷ sản 
và dự thảo nghị quyết Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ X về xây dựng và thực hiện chiến 
lược phát triển kinh tế biển toàn diện. Trong các ngành kinh tế biển, ngư dân là lực lượng 
đông đảo, có khả năng bám biển dài ngày và có mặt trên khắp vùng biển,  là  lực  lượng 
không thể thay thế cho một thế trận “chiến tranh nhân dân” trên Biển Đông. Do đó, cần 
xây dựng cơ chế chính sách và mô hình tổ chức sản xuất thích ứng trên biển để gắn hoạt 
động nghề cá với an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc. 

‐   Tiếp  tục chuyển  đổi cơ cấu  trong ngành  thủy  sản  theo hướng phát huy  thế mạnh của 
nhân  tố biển  trong kinh  tế  thuỷ  sản: khai  thác hải  sản gắn với bảo vệ môi  trường và 
nguồn lợi; đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ và duy trì đánh bắt gần bờ hợp lý, đẩy mạnh 
nuôi trồng hải sản trên biển hiệu quả và bền vững; chú trọng đến chế biến và dịch vụ hải 
sản. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tăng năng suất nuôi thuỷ sản 
nước lợ trên cơ sở không gia tăng tổng diện tích nuôi trồng ven biển.  

‐   Tăng cường phối hợp  liên ngành  trong việc hoạch định chính sách quản  lý, chiến  lược 
phát triển, quy hoạch phát triển thuỷ sản và điều phối chuyển đổi cơ cấu đầu tư kịp thời 
và hợp  lý cho ngành  trên phạm vi  toàn quốc,  theo vùng và  địa phương. Đặc biệt chú 
trọng phối hợp quản lý liên ngành nghề cá và xây dựng mô hình phát triển thuỷ sản lồng 
ghép, như vấn đề thuỷ lợi cho NTTS, mô hình lâm ngư kết hợp, mô hình du lịch nghề cá 
(du lịch sinh thái với phát triển nghề cá giải trí), quản lý tổng hợp các khu bảo tồn biển 
và giám  sát  chất  lượng môi  trường  thuỷ  sản, kết hợp kinh  tế với bảo vệ an ninh  chủ 
quyền trên biển... 

‐   Lấy việc đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến làm động lực, đặc biệt là công 
nghệ sản xuất sạch hơn và công nghệ thuỷ sản sau thu hoạch để gia tăng giá trị của các 
mặt hàng  thuỷ sản;  lấy công nghệ sinh học  làm gốc để giải quyết vấn đề bệnh và môi 
trường ngay từ khâu sản xuất giống thuỷ sản, bảo đảm sản phẩm thuỷ sản sạch; nghiên 
cứu các dạng vật liệu thay thế gỗ trong công nghiệp tàu cá; phát triển công nghệ thông 
tin trong quản lý nghề cá và hiện đại hoá các hoạt động sản xuất, điều tra nghiên cứu và 
quy hoạch thuỷ sản để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá ngành thuỷ sản.  

‐   Tiếp tục đổi mới cơ chế thị trường để tăng “cầu” và thúc đẩy các hoạt động sản xuất trên 
mọi lĩnh vực thuỷ sản; coi trọng đồng thời cả thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa 
thông qua thực hiện tốt chiến lược hợp tác quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế; đa dạng 
hoá cơ cấu sản phẩm  thuỷ sản chế biến, đồng  thời phát  triển sản xuất một số  loại sản 
phẩm chủ lực mang tính đặc trưng của thuỷ sản Việt Nam, có giá trị và sức cạnh tranh 
cao để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu. 

‐   Lấy đổi mới quản lý và tổ chức lại sản xuất làm nhiệm vụ trọng tâm. Xác định mô hình tổ 
chức khai thác hải sản xa bờ liên hoàn, gắn với hoạt động dịch vụ trên biển và bảo vệ an 
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ninh quốc phòng, chuẩn bị mô hình nghề cá viễn dương; chú trọng các giải pháp bảo vệ 
nguồn  lợi, bảo  tồn đa dạng sinh học biển và nội địa  (phục hồi và  tạo rạn san hô nhân 
tạo,...), phục hồi  lại một số hệ sinh thái quan trọng với thủy sản để PTBV. Tiếp tục đổi 
mới mô hình tổ chức sản xuất trong nuôi trồng, chế biến thủy sản, sản xuất giống...Đồng 
thời tiếp tục cải cách hành chính, chú trọng tiêu chuẩn hoá cán bộ để từng bước quản lý 
theo tiêu chuẩn, cũng như thay đổi chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thời 
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chủ động các phương án cứu hộ cứu nạn cho ngư dân 
hoạt động trên biển, phòng tránh và giảm thiểu tác hại của thiên tai trong các hoạt động 
sản xuất thủy sản.  

‐   Khai  thác hiệu quả cơ sở hạ  tầng hiện có, rà soát quy hoạch để phát  triển nâng cấp hệ 
thống cơ sở hạ  tầng nghề cá, bảo đảm  tăng giá  trị dịch vụ cho các hoạt động nghề cá, 
hình  thành các  tụ điểm nghề cá dọc ven biển và ở những khu vực  trọng điểm nghề cá 
như đồng bằng sông Cửu Long... 

 
5. Mục tiêu và nguyên tắc PTBV ngành thuỷ sản nước ta 

5.1. Mục tiêu chủ yếu   

Ngày 11‐1‐2006, Thủ  tướng Chính phủ đã ký Quyết  định  số 10/ 2006/ QĐ‐TTg phê duyệt 
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
Theo đó thủy sản phải phấn đấu trở thành một ngành sản xuất hàng hoá lớn, tiếp tục phát 
triển vừa nhanh vừa bền vững. Điều này là hết sức khó khăn, vì cùng một lúc phải phấn đấu 
trở thành một ngành kinh tế có sức cạnh tranh cao, vừa phải bảo đảm PTBV. Cho nên, quan 
điểm chung về PTBV của ngành  là: nguồn  lợi  thuỷ sản phải được sử dụng  lâu dài để vừa 
thoả mãn được nhu cầu tăng thị phần xuất khẩu và mức tiêu thụ thuỷ sản nội địa trước mắt, 
vừa duy trì được nguồn lợi cho các kế hoạch phát triển kinh tế thuỷ sản trong tương lai và 
cho các thế hệ mai sau. Từ giác độ của ngành thuỷ sản, có thể hiểu PTBV theo mấy khía cạnh 
cụ thể sau: 
‐  Duy trì chất lượng môi trường và bảo toàn chức năng của các hệ thống sinh thái có tầm 

quan trọng quyết định đối với sự phát triển ngành thuỷ sản hiện nay và trong tương lai. 
‐  Phát triển một ngành kinh tế thuỷ sản hiệu quả, bảo đảm lợi ích lâu dài và một nghề cá 

có trách nhiệm mà nước ta đã cam kết với cộng đồng quốc tế. 
‐  Bảo đảm lợi ích của các cộng đồng dân cư – những người có quyền hưởng dụng nguồn 

lợi thuỷ sản, góp phần xoá đói giảm nghèo cho ngư dân, cân bằng hưởng dụng nguồn lợi 
giữa các thế hệ.  

‐  Tối ưu hoá việc sử dụng đa mục tiêu các hệ thống tài nguyên biển và đất ngập nước liên 
quan tới thuỷ sản, giảm thiểu mâu thuẫn lợi ích và các tác động của các ngành khác đến 
tính bền vững của nguồn lợi thuỷ sản. 

‐  Tăng cường tính cạnh tranh của các mặt hàng thủy sản, góp phần bảo đảm an ninh thực 
phẩm cho đất nước, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản. 

 
5.2. Các nguyên tắc cơ bản  

Trong bối cảnh của một nước đang phát triển, với quy mô của một ngành kinh tế còn nhỏ bé, 
cơ sở hạ tầng kinh tế‐xã hội còn thấp kém, cuộc sống cộng đồng dân cư còn nghèo, thì điều 
kiện cho PTBV ngành thuỷ sản phải là: tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định, thay đổi mô 
hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm 
tài nguyên  thiên nhiên, an sinh xã hội và an toàn sinh  thái. Các nguyên  tắc cơ bản đối với 
PTBV ngành thuỷ sản chủ yếu là: 
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‐  Bảo đảm cân bằng, sử dụng hợp  lý và bảo vệ các hệ sinh  thái quan  trọng đối với phát 
triển ngành kinh tế thuỷ sản. Coi trọng phục hồi và bảo tồn nguồn lợi thuỷ sản.  

‐  Ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến trong tất cả các khâu của quá trình 
sản xuất, phát triển và bảo vệ nguồn  lợi thuỷ sản, khuyến khích và mở rộng hình thức 
nuôi sinh thái, thân thiện với môi trường.  

‐  Bảo đảm vệ sinh môi trường trong tất cả các khâu của quá trình hoạt động sản xuất thuỷ 
sản; đảm bảo các mặt hàng thuỷ sản sạch, an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc 
gia và quốc tế.  

‐  Nâng cao nhận  thức cộng đồng,  tạo điều kiện để cộng đồng  tham gia vào sử dụng và 
quản lý hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản. Áp dụng mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn 
lợi  thuỷ  sản và  các hoạt  động  sản xuất  của ngành  thuỷ  sản  theo hướng Nhà nước và 
nhân dân cùng làm, cũng như phương châm ʺdân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm traʺ. 

‐  Tăng cường năng lực thể chế ‐ chính sách quản lý hiệu quả và bền vững ngành và phối 
hợp liên ngành.  

‐  Lồng ghép các cân nhắc/ vấn đề môi trường vào trong các kế hoạch phát triển kinh tế ‐ xã 
hội của ngành và các địa phương, trong các bước của quá trình quy hoạch và trong các 
dự án đầu tư. 

 
5.3. Các chủ trương và hoạt động ưu tiên đến năm 2010 và năm 2020 

Thời gian  tới, quan  điểm  chỉ  đạo phát  triển  chung  của ngành  thuỷ  sản  là  chú  trọng  chất 
lượng và giá  trị hơn mở  rộng về diện và  tổng sản  lượng. Ngành đã xác định một số hoạt 
động ưu tiên cụ thể liên quan đến PTBV như sau: 
 
a. Về kinh tế 

‐  Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế thủy sản để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế thuỷ sản 
gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên cơ sở tăng cường đổi mới cơ chế chính sách 
và đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ sau thu hoạch, công nghệ 
sinh học, công nghệ thông tin và tự động hoá. 

‐  Bên cạnh việc duy trì và phục hồi nguồn giống thuỷ sản tự nhiên, cần phát triển ổn định 
và chủ động sản xuất giống  thủy sản đối với các  loài nuôi chủ  lực, đa dạng hoá giống 
thuỷ sản nuôi không xâm hại.  

‐  Phát triển các thành phần kinh tế để tập trung phát triển nền kinh tế thuỷ sản hàng hoá 
lớn trong mọi lĩnh vực sản xuất của ngành, tạo ra sức cạnh tranh cao và đáp ứng yêu cầu 
thị  trường. Chủ động mở  rộng và  ổn định  thị  trường  tiêu  thụ sản phẩm  thuỷ sản, coi 
trọng cả thị trường xuất khẩu và nội địa.   

‐  Phát  triển kinh  tế  thuỷ sản phải xuất phát  từ  lợi  thế so sánh về  tài nguyên  thiên nhiên 
theo vùng sinh thái, về các nguồn lực và yếu tố phát triển của ngành, đồng thời phải đặt 
trong bối cảnh hội nhập. 

‐  Chuyển đổi cơ cấu kinh tế thuỷ sản phải hướng vào việc khai thác hiệu quả tiềm năng và 
phù hợp với năng lực tải của các hệ thống tài nguyên và hệ sinh thái thuỷ vực. Củng cố 
vững chắc hoạt động NTTS nước lợ ven biển; chú trọng NTTS trong các thuỷ vực nước 
ngọt ở hai vùng đồng bằng châu thổ, ở các vùng núi và vùng sâu vùng xa phát triển toàn 
diện nghề cá biển, bao gồm cả đánh bắt hải sản, nuôi trên biển, bảo tồn biển và dịch vụ 
nghề cá biển;  

‐   Phát triển kinh tế thuỷ sản phải gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế của các ngành 
liên quan và với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng.  
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b. Về xã hội 

‐  Gắn phát triển kinh tế thuỷ sản với cải thiện đời sống cộng đồng lao động nghề cá và xoá 
đói giảm nghèo cho các cộng đồng người dân nông  thôn, đặc biệt ở ven biển và vùng 
sâu, vùng xa. Coi trọng yếu tố con người trong mục tiêu phát triển và quản lý ngành. 

‐  Nâng cao nhận thức cho cộng đồng nghề cá về PTBV, về quy tắc ứng xử nghề cá có trách 
nhiệm, về môi trường và dịch bệnh trong phát triển thủy sản.  

‐  Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực toàn ngành, toàn diện 
và  lâu dài để nâng cao trình độ quản  lý và khả năng tiếp thu kiến thức cũng như công 
nghệ mới trong các lĩnh vực sản xuất thuỷ sản, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế.   

‐  Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở 
tăng cường giao quyền sử dụng, sở hữu và quản  lý nguồn lợi thuỷ sản xuống cơ sở và 
cộng đồng lao động nghề cá. 

‐  Bảo đảm về mặt pháp lý và tăng cường quyền của người dân trong quá trình quản lý và 
tạo điều kiện để người dân thật sự  “biết, bàn, làm và kiểm tra” các hoạt động thuỷ sản ở 
cơ sở. 

‐  Chú trọng xây dựng và thực thi các chính sách xã hội đối với ngư dân trong các trường 
hợp rủi ro, trong việc tham gia bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển... 

 
c. Về sinh thái-môi trường 

‐  Bảo toàn các quá trình sinh thái quan trọng đối với phát triển thủy sản lâu dài. Nghiên 
cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển những giống cây trồng và vật nuôi 
có năng suất, chất lượng và có sức chống chịu bệnh cao, không thoái hoá, không làm tổn 
hại đến đa dạng sinh học thuỷ sinh vật. Bảo tồn nguồn gen, giống cây trồng và vật nuôi 
bản địa. 

‐  Bảo tồn và phục hồi các loài thuỷ sản quý hiếm và các hệ sinh thái thuỷ vực quan trọng 
đối với đa dạng sinh học thuỷ sinh vật và nguồn lợi thủy sản. Phát triển sản xuất thức ăn 
hữu cơ, dễ phân huỷ, không tồn dư và tác hại đến môi trường nuôi và môi trường xung 
quanh, phục vụ cho việc phát triển ngành thủy sản thích nghi sinh thái.  

‐  Đưa các cân nhắc/vấn đề môi trường vào giai đoạn sớm của quá trình phát triển thuỷ sản 
(giai đoạn quy hoạch), xúc  tiến quản  lý  tổng hợp nghề cá và  tăng cường phối hợp  liên 
ngành để giảm thiểu các tác động từ ngành khác vào thuỷ sản. 

‐  Đẩy mạnh sản xuất sạch hơn trong các hoạt động sản xuất thủy sản: chế biến sản phẩm 
thuỷ sản sạch, giống  thuỷ sản sạch bệnh, vùng nuôi an  toàn  (truy nguyên nguồn gốc), 
nuôi hữu cơ, cấp hạn ngạch cho vùng khai thác hải sản... 

‐  Áp dụng các công cụ giám sát và kiểm soát môi  trường  trong các hoạt động  thuỷ sản 
(quan  trắc cảnh báo môi  trường và dịch bệnh, đánh giá  tác động môi  trường, đánh giá 
tính bền vững...). 

 
6. Các giải pháp chủ yếu 

‐  Quy hoạch khai thác và nuôi trồng hợp lý trong khuôn khổ quản lý tổng hợp vùng bờ và 
theo cách tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm tính bền vững trên cơ sở sử dụng khôn khéo và 
tiết kiệm tài nguyên nước và đất ngập nước trong phát triển thuỷ sản.  

‐  Hình thành hệ thống thuỷ lợi phục vụ NTTS nhằm bảo đảm bắt buộc tách hệ thống kênh 
cấp nước sạch và thoát nước thải cho các khu vực ao đầm nuôi tập trung. 
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‐  Chia biển thành các tuyến, tăng cường phân cấp quản lý từ trung ương đến địa phương 
và giao quyền hưởng dụng mặt nước/đất đối với hoạt động nghề cá cho cộng đồng để 
các vùng biển đều “có chủ”. 

‐  Điều chỉnh và định biên số lượng tàu khai thác phù hợp với những thông tin cập nhật về 
nguồn lợi hải sản tại các vùng biển. 

‐  Tiến  tới  cấp hạn ngạch cho  các  chủ phương  tiện khai  thác hải  sản,  trước  tiên  cấp hạn 
ngạch cho từng tàu khai thác hải sản xa bờ. 

‐  Quy định và kiểm soát chặt chẽ việc cấm đánh bắt hoàn toàn hoặc có thời hạn tại một số 
vùng biển. Cấm hẳn hoặc hạn chế số lượng các loại nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng 
xấu tới nguồn lợi. 

‐  Tăng cường công nghệ sau  thu hoạch  thuỷ sản, bảo đảm sản phẩm nuôi sạch bệnh và 
thực hiện đánh mã số vùng NTTS. 

‐  Cải thiện sinh kế của người dân địa phương, nâng cao nhận thức cho họ về môi trường 
và tài nguyên biển, đất ngập nước... 

‐  Chuyển đổi nghề nghiệp cho các ngư dân đánh cá nhỏ (tiểu ngư) sang NTTS hoặc nghề 
khác. 

‐  Xây dựng và triển khai hiệu quả hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thuỷ 
sản và cứu hộ cứu nạn cho ngư dân trên biển và vùng ven biển trên cả nước.  

‐  Tăng cường phối hợp liên ngành trong khai thác và quản lý nghề cá và tài nguyên biển. 
Xúc tiến đồng quản lý nghề cá trong tất cả các khâu, như: khai thác, nuôi trồng, bảo vệ 
nguồn lợi và môi trường. Tổ chức lại nghề cá nhỏ ven bờ theo mô hình hợp tác xã hoặc tổ 
hợp nghề cá cộng đồng... 

‐  Tăng cường xây dựng các cảng/bến cá ở các vùng cửa sông ven biển hoặc ven đảo. Xây 
dựng các chợ cá đầu mối và các trung tâm thương mại (siêu thị thuỷ sản) ở những nơi 
thích hợp để bảo đảm lưu thông và tiêu thụ kịp thời thuỷ sản sau thu hoạch. 

‐  Hoàn  thiện và  tăng  cường hiệu  lực  của  các văn bản pháp quy  trong nước và quốc  tế 
trong quản lý nghề cá có trách nhiệm và bền vững.  

‐  Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng về số lượng và chất lượng theo yêu cầu mới, đặc biệt 
về quản lý nghề cá.  
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SCIENTIFIC BASELINES FOR DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE FISHERIES SECTOR IN VIET NAM  

Abstract 

Viet Nam has the advantage in developing fisheries economy, especialy the fisheries has 
strong  impact  to  the  livelihood  of  the  local  people.  In  the  past  20  years,  with  the 
innovative  reform,  the  sector  has  reached  to  very  impresion  achievements:  fisheries 
become one of key economic sectors of the country with high added velue of its products;  
a  number  of  economical  backgrounds  has  been  involved  in  fisheries  production, 
provided the employment for million labours and contributed to poverty reduction. 
 

However, the fisheries sector is facing to a number of challenges in the way of sustainable 
development (SD) such as: degraded and polluted environment, the epidemic diseases in 
the aquaculture are usually appeared and no way to prevent; loss of aquatic biodiversity, 
the aquatic  living resources  in some water‐bodies are  in risk and exhaustion, destroyed 
habitat and ecosystems; the livelihood and role of the fishery labours still not improved, 
the  3  issue  groups:  “fisheries  labours,  fisheries  economics  and  environment/aquatic 
resources” have not been comprihensively solved; Economically effect and competition 
of the fisheries products are still limited and unstained. 
 

Therefore,  Directions  of  Sustainable  Fisheries  Development  (Agenda‐21  for  Fisheries 
Sector)  has  been  interested  in  and  prepared  by  the  Ministry  of  Fisheries.  Based  on 
assessment  of  the  achievements,  the  context  of  global  fisheries,  challenges/obtacles 
related to the fisheries sector, the strategy focusing to vision, goals and objectives, as well 
as  guiding  principles  of  sustainable  fisheries  development,  especially  solutions  to 
integrate the SD issues into 5 years and annual plans of the fisheries sector.    
 

The  paper  presents  the  scientific  baselines  of  directions  of  SD  of  the  fisheries  sector 
presented  at  the National Workshop  of  the  Fisheries  Sustainable Development  in Viet 
Nam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nguyễn Chu Hồi, Cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững ngành thuỷ sản 
 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

142 

 



PH N II
NG QU N LÝ NGH  CÁ QUY MÔ NH





Nguyễn Duy Chỉnh, Phân chia tuyến biển và giao quyền quản lý tuyến biển ven bờ cho các cộng đồng ngư dân 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

143

PHÂN CHIA TUYẾN BIỂN VÀ GIAO QUYỀN QUẢN LÝ                 
TUYẾN BIỂN VEN BỜ CHO CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯ DÂN 

     
Nguyễn Duy Chỉnh 

 
Tóm tắt 

Biển và tài nguyên biển có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế và an ninh quốc 
phòng ở nước ta. Tài nguyên biển hàng năm góp phần nuôi sống hàng chục triệu người dân 
vùng ven bờ có đời sống phụ  thuộc hoặc  trực  tiếp, hoặc gián  tiếp vào nghề cá. Tuy nhiên, 
hiện nay cơ chế  tiếp cận  tự do  là một  trong những nguyên nhân  làm suy giảm nguồn  lợi 
thủy sản . Quan niệm “điền tư, ngư chung” đã ăn sâu vào tiềm thức của mọi người dân Việt 
Nam,  trong khi  trên  thế giới việc phân chia vùng biển và giao quyền quản  lý cho cấp địa 
phương đã được áp dụng khá phổ biến đồng  thời, nhiều dân  liệu khoa học cho  thấy  tính 
hiệu quả của việc phân chia này trên các phương diện: phục hồi nguồn lợi, sử dụng hợp lý 
mặt nước và cải thiện đời sống cho dân. Bài viết này tập trung phân tích sự cần thiết phải 
phân chia tuyến biển ở Việt Nam, kinh nghiệm phân chia tuyến biển của các nước trên thế 
giới, và  đề xuất một  số định hướng  để phân chia  tuyền biển  trong  điều kiện  ở Việt Nam 
cũng như đề xuất các cơ chế, về tổ chức thực hiện, chủ yếu thông qua việc áp dụng tiếp cận 
đồng quản lý  và phân cấp quản lý các tuyến biển. 
 
1. Sự cần thiết phải phân chia tuyến biển 

Khoảng 35% dân số Việt Nam đang sinh sống và phụ thuộc vào môi trường ven biển. Sự quá 
phụ thuộc của người dân vào tài nguyên biển để mưu sinh là một trong những nguyên nhân 
gây suy thoái các hệ sinh thái và môi trường ven biển. 
 
Ở nước ta, dưới các triều đại phong kiến trước đây, nhà vua ban cho các  làng xã ven biển, 
hoặc  cá nhân quan  lại  có  công với  triều  đình  được  làm  chủ một vùng biển nhất  định,  có 
quyền tự khai thác hoặc cho người khác khai thác với một mức lệ phí theo thông lệ. Khi đó 
ngư dân đánh cá biển rất ít, họ chỉ khai thác bằng nghề thủ công gần bờ. 
 
Ngày nay, trong ngư dân đang tồn tại quan niệm “điền tư, ngư chung“. Từ nhận thức trên, 
tại vùng biển  của nước  ta  đang diễn  ra  tình  trạng  “tự do khai  thác hải  sản”. Ai  cũng  có 
quyền sắm  thuyền,  lưới để ra biển khai  thác. Trong vòng 10 năm  từ 1995 đến 2005 số  tàu 
thuyền máy  đã  tăng  từ  68.000  chiếc  lên  91.000  chiếc,  tổng  công  suất  tăng  gấp  3  lần  từ 
1.700.000 CV lên 5.300.000 CV. Năng suất đánh bắt bình quân  năm giảm từ 0,55 T/CV năm 
1995 xuống còn 0,34T/CV năm 2005. Tình trạng cạnh tranh giữa các loại nghề, giữa tàu cỡ lớn 
và tàu cỡ nhỏ, giữa tàu của địa phương này với địa phương khác trong cùng một ngư trường 
ngày càng gay gắt. Trình độ dân trí thấp, dân số tăng nhanh, để giải quyết việc làm cho số 
lao  động mới bổ  sung, ngư dân  lại  sắm  thêm  thuyền,  lưới  để  ra biển đánh cá. Nhưng do 
thiếu vốn, họ  chỉ  sắm  được  tàu  thuyền nhỏ, khai  thác  ở vùng biển ven bờ,  làm gia  tăng 
cường độ khai thác ở vùng biển này, năng suất đánh bắt giảm, buộc lòng họ phải sử dụng 
kết hợp chất nổ, xung điện, chất độc để đánh cá trên diện rộng, đe dọa từng ngày, từng giờ 
nguồn lợi hải sản, đặc biệt là vùng biển gần bờ, 85% diện tích san hô ở Việt Nam có nguy cơ 
bị đe dọa phá huỷ. Các lực lượng bảo vệ nguồn lợi hải sản với số người và trang bị hạn chế 
không có khả năng ngăn chặn tình trạng trên. 
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Cặn dầu, nhớt,  túi nylon đựng cá và các  loại chất  thải khác  trên  tàu đánh cá được xả một 
cách thản nhiên xuống biển là việc thường thấy ở các bến cá. Nhiều làng cá không có nhà vệ 
sinh hoặc do thói quen, ngư dân tự do đi vệ sinh ngoài bãi biển làm môi trường vùng biển 
gần bờ càng thêm ô nhiễm. 
 
Vì vậy, muốn bảo vệ nguồn lợi hải sản, bảo vệ an toàn các hệ sinh thái và môi trường biển, 
cần có hệ thống hoạt động nhịp nhàng giữa cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa 
phương cùng cộng đồng ngư dân trên cơ sở phân quyền quản lý và trách nhiệm rõ ràng. 
 
2.  Kinh nghiệm phân chia vùng biển của các nước trong vùng 

Các nước có biển xung quanh nước ta đều đã lần lượt chia biển thành các tuyến và quy định 
loại tàu và loại nghề được phép hoạt động trong mỗi tuyến biển. 
 
Ví dụ: Inđônêxia chia biển thành 4 tuyến: tuyến ven bờ từ 3 hải lý trở vào bờ chỉ  cho thuyền 
thủ công và thuyền gắn máy công suất nhỏ hoạt động. Từ 3 đến 20 hải  lý cho tàu đánh cá 
dưới 350 CV hoặc chiều dài tàu dưới 20 m. 
 
Trên 20 hải lý cách bờ tới 200 hải lý là vùng hoạt động của tàu lớn hơn 350 CV hoặc chiều dài 
lớn tàu hơn 20m. 
 
Các nước Brunây và Malaixia chia biển thành 4 vùng: vùng I tính từ bờ tới 3‐5 hải lý, vùng II 
tới 12‐ 20 hải lý, vùng III tới 30‐45 hải lý, vùng IV từ giới hạn vùng III tới hết vùng biển đặc 
quyền kinh tế. Tàu hoạt động trong mỗi vùng biển được sơn màu khác nhau để ngư dân và 
các đơn vị giám sát dễ nhận biết. 
 
Thái Lan và Philippin phân chia biển thành 2 vùng: vùng biển gần bờ của Thái Lan được giới 
hạn từ 12 hải lý trở vào bờ, của Philippin giới hạn từ 15 hải lý. Vùng biển xa bờ của hai nước 
này là vùng biển đặc quyền kinh tế nằm ngoài vùng biển gần bờ. 
 
Vùng biển gần bờ của Myanma ở phía bắc được tính từ 5 hải lý trở vào bờ, ở phía nam tính 
từ 10 hải lý.  

 
3. Phân chia tuyến biển và phân cấp quản lý ở Việt Nam 

Vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam được chia thành 4 tuyến: 

+  Tuyến liền bờ cách đường bờ biển 6 hải lý, đây là đới rừng ngập mặn và cỏ biển. Tuyến 
này giao cho cộng đồng ngư dân quản lý, chính quyền kết hợp với cộng đồng ngư dân 
để xác định ranh giới quản lý vùng biển cho từng cộng đồng  

 
Tuyến liền bờ chia thành 2 phân tuyến: 
‐  Phân tuyến I: cách 3 bờ hải lý, đó là giới hạn đới rừng ngập mặn, là nơi sinh trưởng cho 

tôm cá nhỏ, cấm mọi hoạt động khai thác hải sản tự nhiên, được sử dụng để nuôi trồng 
hải sản. 
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‐   Phân tuyến II: cách bờ từ 3 đến 6 hải lý. Trong phân tuyến này, mỗi cộng đồng ngư dân 
tự xác định số lượng tàu, chủng loại nghề và số lượng lao động đánh cá nhằm khai thác 
bền vững nguồn lợi hải sản của vùng biển do cộng đồng mình quản lý. 

 
+   Tuyến gần bờ giới hạn từ 6 đến 24 hải lý. Tuyến này do tỉnh có biển quản lý. Trên cơ sở 

điều tra nguồn lợi hải sản, mỗi tỉnh xác định số lượng tàu, chủng loại nghề, số lượng lao 
động đánh cá cho vùng biển  thuộc  tỉnh quản  lý. Sở Thuỷ  sản  là cơ quan nhà nước có 
trách nhiệm tổ chức và giám sát việc thực hiện. 

 
+   Tuyến xa bờ được tính từ đường cách bờ 24 hải lý đến hết vùng đặc quyền kinh tế của 

Việt Nam, tuyến này do nhà nước trung ương quản lý. Bộ Thuỷ sản là cơ quan nhà nước 
có  trách nhiệm  tổ chức điều  tra nguồn  lợi hải sản, để định ra số  lượng  tàu, chủng  loại 
nghề và số lượng lao động đánh cá trong toàn tuyến biển, trong đó tập trung vào các ngư 
trường trọng điểm. 

 
Do đặc điểm cá biển Việt Nam đa loài và sản lượng mỗi loài không lớn nên Việt Nam không 
nên áp dụng giải pháp cấp “hạn ngạch” như một số nước. Bộ Thuỷ sản dựa vào quy hoạch 
khai thác hải sản, để cấp giấy phép cho các tàu khai thác hải sản tuyến xa bờ. Tàu khai thác 
hải sản xa bờ không được phép vào khai thác ở tuyến gần bờ và liền bờ. 
 
+   Tuyến viễn dương nằm ngoài vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam phải theo thông 

lệ quốc tế và các hiệp định, hợp đồng do Việt Nam ký kết với các nước. Các tàu cá Việt 
Nam khai thác ở vùng biển này chịu sự quản lý của Bộ Thuỷ sản. 

 
4.  Cộng đồng ngư dân và hướng quản lý vùng biển ven bờ 

Việt Nam có 28 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó có 115 huyện, thị xã có bờ biển và có tham 
gia khai thác hải sản, bao gồm 628 xã, thị trấn phân bố theo các vùng như sau: 
 
‐  Vùng Bắc Bộ gồm 5 tỉnh từ  Quảng Ninh đến Ninh Bình gồm 20 huyện, thị xã với 100 xã, 

phường. 
 
‐  Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có 30 huyện, thị xã 

với 187 xã, phường. 
 
‐  Vùng Nam Trung Bộ gồm 7 tỉnh từ thành phố Đà Nẵng đến Ninh Thuận có 32 huyện, thị 

xã với 160 xã, phường. 
 
‐  Vùng Đông Nam Bộ gồm 3 tỉnh, thành phố: Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ 

Chí Minh, có 9 huyện, thị xã với 62 xã, phường. 
 
‐  Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 7 tỉnh từ Tiền Giang đến Kiên Giang có 24 huyện, 

thị xã với 119 xã, phường. 
 
Tổng số dân của 115 huyện, thị xã ven biển trên 17 triệu người, chiếm khoảng  20% dân số 
của cả nước. Dân số sinh sống bằng nghề khai thác hải sản khoảng gần 10%. Ngoài ra còn rất 
nhiều người sống bằng nghề nuôi trồng hải sản và các ngành nghề khác. 
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Trong các cộng đồng ngư dân chỉ có khoảng 30% chuyên khai thác hải sản, còn lại 70% cộng 
đồng ngư dân kết hợp với ngành nghề khác như nuôi trồng, chế biến, thương mại thuỷ sản, 
làm muối, nông lâm nghiệp… 
 
Tại mỗi cộng đồng ngư dân làm nghề khai thác hải sản, nên tổ chức thành tập thể như chi 
hội nghề cá, tập đoàn sản xuất, hợp tác xã… Chính quyền kết hợp với ngư dân tổ chức đại 
hội bàn bạc dân chủ quyết định các vấn đề liên quan đến nghề khai thác hải sản trong phạm 
vi vùng biển được giao, bầu ban quản lý có trách nhiệm tổ chức và giám sát mọi hoạt động 
theo các tiêu chí đã bàn bạc thống nhất. 
 
Đối với cộng đồng ngư dân làm nghề nuôi hải sản, phải tiến hành các thủ tục đăng ký, cấp 
phép  và  quyền  sử  dụng  mặt  nước  biển  phục  vụ  nuôi  trồng  hải  sản  theo  Nghị  định  
27/2004/NĐ‐CP của Chính phủ. Uỷ ban Nhân dân huyện phối hợp với Sở Thuỷ sản, Uỷ ban 
Nhân dân xã, phường và cộng đồng ngư dân  tổ chức việc giao mặt nước biển cho các đối 
tượng được giao, hoặc thuê mặt nước biển theo giấy phép. Trường hợp mặt nước sử dụng 
không đúng mục đích ghi trong giấy phép sẽ bị xử phạt hoặc thu hồi.  
 
5. Kết luận 

Việc phân chia tuyến biển và phân cấp quản lý để xác định từng vùng biển đều có người chủ 
thực sự là đòi hỏi cấp bách phải thực hiện nhằm đưa nghề khai thác và nuôi trồng hải sản 
được quản lý chặt chẽ, nhằm đảm bảo sản xuất bền vững. 
 
Vùng biển ven bờ đang diễn ra cạnh tranh gay gắt trong khai thác và nuôi trồng hải sản. Nếu 
không tổ chức tốt sẽ dẫn đến suy kiệt nguồn  lợi và nghèo đói. Cách  làm có hiệu quả đang 
được nhiều nước áp dụng là tổ chức quản lý theo hình thức cộng đồng. 
 

COASTAL MARINE WATERS ZONING AND ITS DELEGATION FOR LOCAL 
FISHERIES COMMUNITY 

Abstract 

The sea and its resources play very important role in socio‐economic development as well 
as security and national defend in Viet Nam. The marine resources annually contribute to 
feed million of people living along the coast who whether depended directly or indirectly 
to fisheries resources. However, under the “open access” regime, the marine resources is 
declining. The common conception “land is private, fish is common” has been dominated 
in Viet Nam meanwhile  the division of  sea‐line area and decentralization of managing 
fisheries resources  in  the designated area has been adopted    in several countries. Many 
scientific  data  has  shown  that  the  effectiveness  of  this  division  approach  in  term  of 
resource rehabilitation, wise utilization of seawater surface and enhance the livelihood of 
local  fisheries community.  In  this report we highlighted  the rationale of  the division of 
sea‐line  area  in Viet Nam,  some  experiences of  sea‐line division  in other  countries  are 
also analyzed, based on  that we suggested  the guidelines  for division activities and  its 
schemes.  Finally  the  recommendations  for  co‐ordination mechanism  to  carry  out  the 
division are proposed, mainly through co‐management approach and decentralization to 
manage sea designated area. 
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CHƯƠNG TRÌNH FSPS VÀ ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ Ở VIỆT NAM 
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Tóm tắt 

Bài viết này mô  tả quá  trình hợp  tác giữa Chương  trình Hỗ  trợ ngành  thủy sản  (FSPS) do 
DANIDA tài trợ và Bộ Thủy sản (BTS) liên quan tới việc tuyên truyền về đồng quản lý trong 
ngành thủy sản trong những năm gần đây. Dựa trên những bài học kinh nghiệm thu được, 
ví dụ như  từ chương  trình FSPS  I, bài viết này đưa  ra những đề xuất về chiến  lược sẽ áp 
dụng trong việc triển khai đồng quản  lý ở Việt Nam trong tương  lai nói chung và đặc biệt 
trong Chương trình FSPS II (đã bắt đầu triển khai từ tháng 1 năm 2006). 
 
Giới thiệu 

Đồng quản lý (ĐQL) nghề cá chiếm vị trí cao trong Chương trình Nghị sự ở Việt Nam và là 
mục tiêu xác định của Bộ Thủy sản nhằm thúc đẩy ĐQL trong ngành thủy sản. Nhiều nhà tài 
trợ cũng cùng chia sẻ mục tiêu này với Việt Nam, trong đó Cơ quan Hỗ trợ phát triển quốc tế 
Đan Mạch (DANIDA) đã hỗ trợ phát triển cho ngành từ năm 2000 thông qua Chương trình 
Hỗ trợ ngành thủy sản (FSPS).  
 
Chương trình FSPS I đã thí điểm nhiều sáng kiến ĐQL trong khuôn khổ các Hợp phần Nuôi 
trồng và Khai  thác  thủy sản. Các sáng kiến này ở  trong mức độ cho phép nhưng cần  thiết 
phải bao gồm ĐQL quyền sử dụng mặt nước và cải thiện sản lượng NTTS. Có rất nhiều kết 
quả khác nhau và cho tới nay vẫn chưa xây dựng được một mô hình hoàn toàn thành công vì 
2 lý do: 1) Các cơ quan chức năng địa phương thường không hiểu rõ vai trò của họ là các nhà 
ĐQL tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo và 2) Nếu không có cơ chế tài chính ngay lập tức 
thì nghề cá dân gian sẽ không thể đi cùng với các hệ thống ĐQL.      
 
Khái niệm ĐQL mặc dù đã được tranh luận rất nhiều ở Việt Nam từ hơn 10 năm nay nhưng 
vẫn còn là một khái niệm không rõ ràng với rất nhiều cách giải thích khác nhau. Trong nhiều 
năm qua, đã có một số nỗ lực nhằm đưa ra vấn đề ĐQL trên nhiều đối tượng (đối với nghề 
cá nội địa, nuôi trồng thủy sản, nghề cá đầm phá, các khu bảo tồn biển) nhưng vẫn có rất ít 
bài học kinh nghiệm có thể áp dụng để nhân rộng và xây dựng các hướng dẫn giúp đảm bảo 
thực hiện thành công mô hình ĐQL ở Việt Nam trong tương lai.  
 
Với Luật Thủy sản, Nghị định về quyền dân chủ cấp cơ sở, các sáng kiến về ĐQL  khu vực 
và việc chuẩn bị cho pha II của Chương trình FSPS, chứng tỏ đã có nhiều quan tâm đến vấn 
đề ĐQL và khả năng thực hiện trên thực tế. 
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Quá trình hướng tới tiếp cận có sự phối hợp vấn đề ĐQL nghề cá 

Nhóm nghiên cứu 

Việc xây dựng pha II của Chương trình FSPS đã đưa ra những vấn đề then chốt liên quan tới 
khái niệm ĐQL  trong bối cảnh Việt Nam. Để có được câu  trả  lời cho các vấn đề này, một 
nhóm nghiên cứu đã được thành lập với mục tiêu đưa ra một định nghĩa chính xác về ĐQL 
trong bối cảnh nghề cá khai thác và nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.   
 
Nhóm nghiên cứu đã chỉ  ra sự phức  tạp của khái niệm ĐQL và sự đa dạng của các dạng 
ĐQL bao gồm cả quản lý dựa trên cộng đồng (Hình 1). Do còn thiếu kinh nghiệm về ĐQL 
nghề cá ở Việt Nam và vì nhóm nghiên cứu chỉ làm việc trong một thời gian có hạn nên đề 
nghị cần có thêm nhiều cố gắng hơn nữa để nâng cao nhận thức và có được nhất trí về thuật 
ngữ ĐQL. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra định nghĩa về ĐQL và nhóm chuyên gia xây dựng 
Chương trình FSPS II cũng đề xuất sử dụng định nghĩa này và đề xuất cho nhóm công tác 
ĐQL nghề cá của Bộ Thủy sản/ FSPS. 
 
ĐQL  là một quá  trình quản  lý có  sự  tham gia bao gồm các cộng  đồng  địa phương, chính 
quyền các cấp và các bên  liên quan khác ở đó đạt được sự nhất trí về chia sẻ quyền  lợi và 
trách nhiệm về việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo.  

 
   
 
            Quản lý của Chính phủ 
 
 
 
 
                                                                         Quản lý dựa trên cộng đồng 
 
 

 
Quản lý hoàn 
toàn của chính 
quyền trung 
ương và địa 
phương 

ĐỒNG QUẢN LÝ 
(mức độ khác nhau) 

Quản lý hoàn toàn 
dựa trên cộng 
đồng 

 

Hình 1. Mối tương quan giữa ĐQL, quản lý dựa trên cộng đồng và quản lý của chính phủ 
(Pomeroy and Berkes, 1997) 

 
Nhóm công tác ÐQL nghề cá Bộ Thuỷ sản/FSPS 
Dựa trên những đề xuất của nhóm nghiên cứu, sẽ thiết lập một diễn đàn về ÐQL nghề cá và 
tới giữa năm 2005 đã  thiết  lập nhóm công  tác ÐQL nghề cá BTS/FSPS với Viện Kinh  tế và 
Quy hoạch thủy sản là cơ quan chủ quản và có những mục tiêu sau: 

 
1)  Đưa ra các đề xuất cho Bộ Thủy sản về định nghĩa, tính khả thi và ứng dụng trên thực tế 

mô hình ĐQL ở Việt Nam trong ngành thủy sản. 
 
2)  Hỗ trợ Bộ Thủy sản nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực về áp dụng ĐQL. 
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Cuối năm 2005, nhóm công  tác chủ yếu  tập  trung vào vấn đề nâng cao nhận  thức và xây 
dựng năng lực với các hoạt động sau: 
‐  Tham gia các hội nghị khu vực 
‐  Tổ chức một hội thảo quốc gia về ĐQL bao gồm việc thiết lập một mạng lưới ĐQL quốc 

gia 
‐  Tổ chức các chuyến tham quan học tập nước ngoài cho các quan chức trung ương và địa 

phương tới Lào và Thái  Lan 
‐  Nghiên cứu các vấn đề về ĐQL trong ngành thủy sản. 
 
Mạng lưới khu vực và mạng lưới quốc gia 

Một trong những cơ sở lập luận chính của nhóm công tác là đóng góp vào các tiếp cận phối 
hợp ĐQL  liên quan  tới các mục  tiêu phát  triển quốc gia và khu vực. Ở mức độ nhất định 
nhóm công tác đã dựa trên cơ sở này và đạt được nhiều kết quả nhằm đưa Việt Nam ngang 
tầm khu vực và đưa các kinh nghiệm của Việt Nam vào thảo luận ở các diễn đàn khu vực. 
 

Điều này chỉ ra rằng đã có sự chia sẻ kinh nghiệm trong khu vực, đặc biệt ở Cam pu chia, 
quản lý nghề cá ở hồ Tonle Sap đã có một số bài học kinh nghiệm rất hay về các vấn đề liên 
quan đến việc cấp phép ngược với tiếp cận mở. Ở Việt Nam, quá trình khuyến khích nghề cá 
dân gian như một nguồn tạo thu nhập thay thế rất khó khăn phần do trên thực tế, mặc dù 
nghề cá ven bờ rất dễ bị phá vỡ nhưng vẫn chưa xảy ra, vì thế người dân vẫn có thu nhập dù 
ít và vẫn chưa có được sự khuyến khích thay đổi một cách quyết liệt. Liên quan tới ĐQL trữ 
lượng nguồn lợi thủy sản, đòi hỏi phải có thời gian để triển khai và bảo vệ không được khai 
thác trữ  lượng đó trong vòng 2 năm, vì thế nghề cá dân gian thường không phải  là những 
công cụ ĐQL tốt. Tình trạng này càng xấu hơn do có khả năng chính quyền địa phương cho 
các công ty nước ngoài thuê những vùng nước lớn và họ chỉ phải trả phí sử dụng: ví dụ các 
trại nuôi  trai ngọc và  thủy  sản, vì  thế  làm giảm việc khuyến khích ĐQL  tài nguyên hoặc 
khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Trang web  www.apfic.org có trình bày một số ví 
dụ trong khu vực. 
 

Tài  liệu hướng dẫn bổ sung của SEAFDEC gồm 84 trang đã đề cập chi tiết đến các vấn đề 
nêu ra  trong Hướng dẫn khu vực về quản  lý nghề cá có  trách nhiệm, có nghĩa  là ĐQL sử 
dụng các quyền cộng đồng, thống kê nghề cá, các chỉ thị và các khu bảo tồn nghề cá. Trong 
đó dự tính sẽ hỗ trợ hơn nữa các nước thành viên xây dựng hệ thống quốc gia có khả năng 
thực hiện nhất trên nhiều phương diện nhằm cải thiện hệ thống quản lý nghề cá ở quốc gia 
mình thành một nghề cá có trách nhiệm.  
 

Ở cấp quốc gia cũng đã có nhiều nỗ  lực nhằm thiết  lập một mạng  lưới (không chính thức) 
ĐQL có quy mô rộng hơn nhóm công  tác, điều này sẽ đảm bảo sự đa dạng và đầy đủ các 
nguồn thông tin đầu vào để sau này làm cơ sở xây dựng các hướng dẫn cấp quốc gia. Mạng 
lưới này bao gồm những người mà có thể thông qua nghề nghiệp và lĩnh vực của mình cùng 
chia sẻ mối quan tâm tới sự phát triển các hệ thống ĐQL ở Việt Nam. Họ đại diện cho các tổ 
chức ở địa phương, các nhà tài trợ, chính quyền các cấp, các viện nghiên cứu và các tổ chức 
phi  chính phủ. Ý  tưởng xây dựng mạng  lưới này  là nhằm  có  thể  lôi kéo những người  có 
nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ĐQL. Dưới sự hướng dẫn của Viện Kinh tế và Quy hoạch 
thủy  sản, mạng  lưới  đã  được  thiết  lập và hy vọng  rằng họ  sẽ xây dựng dự  thảo và  trình 
thông qua các hướng dẫn về đồng quản lý dựa trên những văn bản tương tự của SEAFDEC, 
Ủy ban sông Mêkông (MRC) và FAO. 
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Nghiên cứu về ĐQL– công cụ giám sát 

Một hoạt động quan trọng khác trong những nỗ  lực tiếp cận phối hợp và  lý giải chung về 
ĐQL là việc bắt đầu nghiên cứu về ĐQL. Mục đích của nghiên cứu này là nhằm xây dựng 
một khuôn khổ chung để có thể áp dụng trong tương lai để phân tích các cơ chế ĐQL và xác 
định các chỉ thị hữu ích liên quan tới việc triển khai ĐQL. Thông qua mối quan hệ chặt chẽ 
giữa nhóm công tác và chuyên gia tư vấn trong nước, khung logic này đã được xây dựng và 
thử nghiệm tại 2 địa bàn: Khu bảo tồn Hòn Mun, tỉnh Khánh Hòa và hồ Lắc, tỉnh Đắc Lắc.  
 

Ngoài  ra  đã xây dựng  được  công  cụ giám  sát bao  trùm nhiều vấn  đề nằm  trong 4 nhóm 
chính: 1) Hệ sinh thái xã hội; 2) Các vấn đề và nhiệm vụ quản lý then chốt; 3) Sự tham gia 
của các bên liên quan và quá trình giải quyết vấn đề; 4) Những mối liên hệ giữa chính phủ 
và các hoạt động truyền thống trong quá khứ.   
 
1) Các yếu tố xác định hệ sinh thái xã hội  

Để  thực hiện việc đánh giá, cần phải xác định các nguồn  tài nguyên và các bên  liên quan, 
cũng như biểu đạt được các vấn đề sinh thái xã hội cụ thể. Điều này rất quan trọng bởi vì 
mục đích quản  lý nguồn  tài nguyên  thường  là ngăn chặn hoặc giải quyết vấn đề nảy sinh 
trong quá trình tác động qua lại giữa các yếu tố này.  Vì thế, bước đầu tiên trong việc đánh 
giá quản  lý nguồn  tài nguyên  là xác  định và khoanh vùng các yếu  tố có  thể  tác  động  lẫn 
nhau cũng như nhận biết các yếu tố có ảnh hưởng gián tiếp đến việc quản lý tài nguyên, ví 
dụ  như  vấn  đề  ô  nhiễm  (trang  web  www.nea.gov.vn/Sukien_Noibat/TLmoi/Bien‐
Datlien/index_Eng.htm trình bày về những vấn đề liên quan tới môi trường biển và ven biển 
phân tích theo các nhóm chính sau: các nguồn ô nhiễm trên đất liền và đại dương, các điểm 
nóng và các khu vực có nguy cơ cao). Mặc dù một số yếu tố có thể nằm trong phạm vi quản 
lý tài nguyên của địa phương, nhưng việc xác định chúng vẫn rất quan trọng để có thể hiểu 
được mối quan hệ giữa các vấn đề, các nguồn tài nguyên và các cơ hội.  
 
2) Công cụ sắp xếp các vấn đề then chốt và nhiệm vụ quản lý 

Bước tiếp theo là xác định các vấn đề liên quan tới các tác động qua lại giữa các yếu tố sinh 
thái xã hội, không chỉ bao gồm các vấn đề gây ra bởi sự tương tác nội bộ mà còn bao gồm cả 
các vấn  đề ngoài khuôn khổ  đã  xác  định,  có nghĩa  là pháp  chế,  sự dao  động  của giá  thị 
trường, phát triển công nghệ, các nguồn vốn (thường là các trở ngại). Do sự đa dạng của các 
yếu tố môi trường xã hội và bản chất của các tương tác (sự sử dụng), các vấn đề được xác 
định ở các địa bàn khác nhau dường như không tương tự nhau và vì thế việc sắp xếp các vấn 
đề có thể dùng như một phương pháp để xác định cơ sở quản lý địa phương. Vì vậy, ở mức 
độ nào đó, các vấn đề phản ánh các yếu tố cần giải quyết. Mặc dù không thể có được cách 
tiếp cận chung để giải quyết vấn đề nhưng quan trọng là hiểu được rằng việc ra quyết định 
quản  lý nhất thiết phải kết hợp nhiều vấn đề chung, ví dụ như các mục tiêu chiến  lược và 
hiểu rõ lý do tác động lẫn nhau (ví dụ như tính bền vững và sinh kế). 
 
3) Các yếu tố xác định sự tham gia của các bên liên quan và quá trình giải quyết vấn đề  

Dựa trên khung kinh tế xã hội và các vấn đề đã xác định, bây giờ đã có thể xác định được các 
cơ chế giải quyết vấn đề  tại địa phương  (quản  lý). Bản chất của các cơ chế này  là rất phụ 
thuộc, không chỉ vào các yếu tố kinh tế xã hội tạo nên các vấn đề mà cả hệ thống luật pháp 
và năng lực của các bên liên quan cùng tác động qua lại trong quá trình giải quyết. Vì thế, 
mỗi cơ chế và bộ máy ra quyết định  liên quan cần phải phù hợp và do đó sẽ  tạo ra nhiều 
dạng ĐQL khác nhau (sự tham gia tại địa phương và ra quyết định) 
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4) Các yếu tố không có sự liên hệ với chính quyền và các hoạt động trong quá khứ 

Cuối cùng, việc đánh giá phải xác định được mối liên hệ bên trong và bên ngoài các cơ chế 
giải quyết vấn đề đã xác định. Nếu không bao gồm mối liên hệ với các yếu tố này, việc hiểu 
rõ các vấn đề cần giải quyết trở nên dễ dàng hơn bởi vì việc quản lý tài nguyên chính là kết 
quả của sự tác động qua lại giữa nhiều cơ chế khác nhau. Việc xác định mối liên hệ này đối 
với các yếu tố thứ cấp, ngoài phạm vi sinh thái xã hội hiện thời trở nên quan trọng vì trong 
nhiều trường hợp, quá trình giải quyết vấn đề bị ảnh hưởng bởi quá khứ (ví dụ như lịch sử, 
truyền thống, hệ thống luật pháp). Vì thế, ĐQL cần được xem như một khái niệm bất biến và 
mềm dẻo bao gồm nhiều kiểu nhưng  thường có sự  tương  tác qua  lại và có các cơ chế giải 
quyết vấn đề.  
Chúng tôi đã chia bốn vấn đề trên thành các vấn đề nhỏ cụ thể hơn nằm trong mỗi vấn đề 
chính nhằm xác định các tiêu chí cụ thể liên quan tới mỗi vấn đề nhỏ và thông qua đó xác 
định xem  làm  thế nào  (và  tại sao)  trường hợp  đưa  ra  lại  liên quan  tới các bộ chỉ  thị khác 
nhau, các vấn đề nhỏ. Khi phân tích sâu hơn các trường hợp khác, hy vọng rằng có thể xác 
định được một vài khuôn mẫu  theo  thang mục  tiêu quản  lý và  thực hiện. Tuy nhiên, hiện 
nay các công cụ giám sát mới chỉ được thử nghiệm tại 2 khu vực và bài học kinh nghiệm là 
công cụ này cần điều chỉnh hơn nữa để đem  lại sự hỗ  trợ hoàn  toàn, ví dụ như cung cấp 
thông tin đầu vào để có thể xây dựng các hướng dẫn trong tương lai.  
 
 
Bảng 1 dưới đây mô tả các công cụ giám sát của khu bảo tồn biển Hòn Mun, tháng 9/2005 
(chi tiết đánh giá có thể tham khảo từ Andersen, K. và cộng sự (2005)). 
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Bảng 1. Ví dụ về công cụ giám sát dự án của Khu bảo tồn biển Hòn Mun. 

(Nguồn: Andersen, K. và cộng sự, dự thảo báo cáo 2005) 
 

 
 
 
 
 

Các yếu tố xác định vấn đề và nhiệm vụ quản lý then chốt 

Vấn đề Tiêu chí  Nhận xét 

Không mục tiêu lâu dài 
nào được thực hiện 

A 

Đã cố gắng thực hiện 
các mục tiêu lâu dài 
nhưng thất bại trong 
việc giải quyết vấn đề  

B 

Các mục tiêu lâu dài đã 
được thực hiện một 
phần và đã giải quyết 
được một số vấn đề  

C 

Các mục tiêu 
lâu dài 
 
Thực hiện các 
mục tiêu lâu 
dài 

Đã giải quyết được các 
vấn đề đặt ra ban đầu 
và xác định được các 
vấn đề mới  
 

D 

Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 11/ 3/ 2002  
Quyết định tạm thời này quy định việc thực hiện hệ 
thống phân vùng. 

Báo cáo tiến độ: Đã lắp đặt phao phân định các 
vùng lõi và vùng đệm, đã thực hiện một chiến lược 
nâng cao nhận thức lớn và nâng cao hiểu biết của 
dân địa phương về các mục tiêu và mục đích của 
khu bảo tồn. Một đội tuần tra cưỡng chế đã được 
thành lập và có trách nhiệm hợp tác với chính 
quyền và các bên liên quan địa phương bảo vệ và 
thi hành các quy chế đã xây dựng. Đã thống nhất 
và thiết lập 6 Ủy ban MPS cấp làng xã với trách 
nhiệm về việc hợp tác và tham gia của địa phương 
và triển khai các hoạt động của dự án. Ngoài ra, dự 
án có thể đẩy mạnh tiến độ thành lập Ban quản lý 
khu bảo tồn vịnh Nha Trang, đây sẽ là một cơ quan 
ngang cấp Sở và chịu trách nhiệm về quản lý khu 
bảo tồn trong tương lai.  

Đoàn đánh giá dự án: cho rằng dự án đã thành 
công và cũng cho rằng mục tiêu thành lập Ban 
quản lý khu bảo tồn vịnh Nha Trang đã xác định 
trong kế hoạch quản lý khu bảo tồn ở mức độ nào 
đó phản ánh các hoạt động đã được dự án thực 
hiện. Quan trọng hơn, trong thời gian triển khai dự 
án, vẫn chưa đưa ra biện pháp nào để đảm bảo 
các hoạt động sẽ được tiếp tục sau dự án. 

Không có xung đột nào 
liên quan đến quản lý 
được xác định giữa các 
bên liên quan 

A 

Một ít xung đột giữa các 
bên liên quan được xác 
định nhưng không ảnh 
hưởng đến việc quản lý 
chung 

B 

Một số xung đột giữa 
các bên liên quan được 
xác định và có một số 
ảnh hưởng nhất định 
đến việc quản lý chung 

C 

 Những phụ 
thuộc và xung 
đột 
 
Các xung đột  
liên quan đến 
việc quản lý 
giữa các các 
bên liên quan 
 

Các xung đột giữa các 
bên liên quan được xác 
định và là trở ngại cho 
việc phát triển chung  

D 

Phỏng vấn Ban quản lý Khu bảo tồn biển: Có một 
số vấn đề khá nghiêm trọng liên quan tới việc xác 
định trách nhiệm của các bên liên quan vì các mục 
tiêu quản lý xác định trong kế hoạch quản lý vẫn 
chưa được thống nhất.  
 
Phỏng vấn Sở Khoa học công nghệ và Cục Khai 
thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản: Nhiệm vụ quản 
lý của các Sở trong việc quản lý Khu bảo tồn biển 
còn chưa rõ ràng và gây nhiều tranh cãi, dẫn tới 
việc hợp tác lỏng lẻo giữa các đơn vị và việc chia 
sẻ thông tin bị giới hạn.  
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Các kinh nghiệm từ Chương trình FSPS I 

Những nỗ lực tiếp cận ĐQL thủy sản và sinh vật đáy gần bờ trong các vịnh và khu vực cửa 
sông cho  thấy nếu không có các cơ chế khuyến khích  tài chính mạnh mẽ ở cả hai mặt của 
sáng kiến ĐQL  thì hệ  thống này sẽ hoàn  toàn  thất bại. Vì Hợp phần Hỗ  trợ NTTS biển và 
nước lợ (SUMA) có mô hình thí điểm liên quan tới nghề cá với NTTS được tăng cường hoặc 
liên quan tới quản lý tài nguyên đáy biển, do đó sẽ có sự phụ thuộc lớn vào chính quyền địa 
phương trong việc nghiên cứu các bãi ương nuôi. Bài học kinh tế là các bãi ương nuôi sẽ sản 
sinh ra giống cho các  loài hai mảnh vỏ có chất  lượng cao. Nếu họ có  liên quan tới việc mở 
rộng kinh doanh, ngoài việc buôn bán giống trong khu vực ĐQL, và nếu họ đảm nhận trách 
nhiệm trước Chính phủ là đối tác ĐQL, việc thí điểm sẽ thành công hơn. Đây là một bài toán 
kinh tế đơn giản; nghề cá dân gian cần có được thu nhập hàng ngày, hàng tuần và sẵn sàng 
cung cấp  lao động. Vì  thế với hệ  thống này, họ được  trả  tiền để bảo vệ và  trông nom bãi 
ương giống bào ngư thương mại và sẽ cho phép quá trình thay đổi dần dần từ việc khai thác 
đơn thuần sang mô hình ĐQL nguồn lợi. Nói cách khác, việc chuyển đổi cách sống sẽ không 
phụ thuộc vào việc tức thì đảm trách những vai trò mới bởi vì khu vực xung quanh bãi ương 
nuôi bào ngư sẽ được dự trữ và quản  lý thông qua chế độ khai thác đã được  lên kế hoạch 
phù hợp với quá trình bổ sung tự nhiên giống từ nghề cá có trữ lượng đã cải thiện. Sau đó sẽ 
bắt đầu mang lại thu nhập sau khoảng thời gian 24 tháng. 
 
Các hệ thống ĐQL khác bao gồm việc sử dụng hệ thống cấp nước biển sạch thông qua các cơ 
sở hạ tầng của Chính phủ và cộng đồng (các cửa cống, các kênh cung cấp nước và hồ lắng 
trầm tích) cho phép các cơ sở NTTS trong quy hoạch sử dụng nước tại các cửa sông để nuôi 
trồng các  loài nước  lợ trên đất  liền. Mô hình này đã được thí điểm ở 4 nơi với các mức độ 
đầu tư và thành công khác nhau (tỉnh Quảng Ninh: xã Hải Lăng, tỉnh Nghệ An: xã Quỳnh 
Lộc và Diễn Vạn, tỉnh Hà Tĩnh: xã Thạch Bàn). Việc triển khai sau này phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố bao gồm sự minh bạch trong hệ thống phân đất, các dịch vụ mở rộng đất đai tốt có 
thể cung cấp  thông  tin cho việc  thực hiện NTTS  tốt, sự sẵn có các đầu vào chất  lượng cao 
(giống và thức ăn không mang mầm bệnh), tiếp cận cơ chế tín dụng nhỏ một cách chính thức 
và cơ quan quản lý dựa trên cộng đồng có đại diện của nông dân thông qua Hội Nông dân 
nhằm đảm bảo cho họ tiếp cận được với thị trường và giá cả hợp lý. Bảng 2 trình bày sự so 
sánh các cơ hội có được giữa các nông dân hoạt động riêng  lẻ và nghề cá dân gian với các 
Hội Nông dân và Hội Nghề cá.  
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Bảng 2. Phân tích một số cơ hội của nông dân/ ngư dân hoạt động riêng lẻ                            
và các hội/ hiệp hội 

 

Vấn đề 
Nông dân sản xuất quy mô nhỏ 

riêng lẻ và nghề cá dân gian 
 

Gia nhập các hội và hiệp hội 
 

Mở rộng sản 
xuất 

 Những nông dân sản xuất quy mô nhỏ 
phân bố rải rác khó thực hiện được  

 Việc mở rộng sản xuất không có hiệu 
quả kinh tế  

 Việc mở rộng sản xuất do các Sở 
Thuỷ sản chủ trì có hiệu quả hơn  

 Có các cán bộ tình nguyện tư vấn về 
mở rộng sản xuất  

Giám sát và 
dánh giá  Thiếu hệ thống giám sát   Có khả năng thực hiện việc giám sát 

và đánh giá có sự tham gia  

Chăn 
nuôi/NTTS  

 Các hoạt động của nông dân không 
có sự điều phối/thiếu gắn kết  

 Trong cùng hội: có động lực và hợp 
tác hoạt động và giám sát tốt hơn  

 Triển khai các Quy tắc ứng xử (CoC), 
thực hành quản lý tốt hơn (BMP), thực 
hành NTTS tốt (GAP) 

Thông tin  Hạn chế trao đổi thông tin   Nông dân được thông tin tốt hơn  

Giá đầu vào  Các nhà cung cấp đưa ra giá đầu vào 
cao hơn  Giá đầu vào tốt hơn 

Giá sản 
phẩm bán ra 

 Giá bán sản phẩm thấp do phải qua 
trung gian  

 Khả năng tiếp cận thị trường nhiều 
hơn  

 Có được giá bán sản phẩm tốt hơn và 
công bằng hơn  

Sự tham gia  Tiếng nói của người nông dân rất ít 
giá trị  

 Đại diện tốt hơn tại chính quyền trung 
ương và địa phương  

Quản lý  Khó có được sự đồng thuận giữa từng 
hộ nông dân hoạt động quy mô nhỏ 

 Các sáng kiến ĐQL và quản lý dựa 
trên cộng đồng có thể thực hiện được  

An toàn thị 
trường, an 
toàn thực 
phẩm và khả 
năng theo 
dõi sản 
phẩm 

 Khó có thể theo dõi sản phẩm trên thị 
trường  

 Khả năng lớn là sẽ đánh mất thị phần 
trên trường quốc tế trong tương lai 

 Dễ dàng theo dõi sản phẩm 
 Có số hiệu nơi sản xuất của nhà sản 

xuất trên toàn cầu 
 Khả năng được chứng nhận trên 

trường quốc tế lớn 

Dịch bệnh 

 Không kiểm soảt được sự bùng phát 
dịch bệnh: chậm trễ trong việc chữa trị 
và trao đổi thông tin với các cơ quan 
chức năng  

 Có hệ thống giám sát và cảnh báo 
sớm dịch bệnh  

 Tăng khả năng đối phó với dịch bệnh  

Tín dụng 
 Các tổ chức tín dụng thiếu hứng thú 

và tin tưởng, xuất hiện các tư tưởng 
bóc lột, cho vay nặng lãi  

 Các nông dân được tin tưởng hơn để 
có thể vay tín dụng  

 Tăng khả năng phát triển kế hoạch 
kinh doanh 

An toàn  Nông dân có nhiều rủi ro hơn   Có các đội tuần tra 

 
 
Chiến lược 

Mặc dù các tổ chức và Hội Nông dân có quy mô, dịch vụ và cơ sở tài chính khác nhau nhưng 
vẫn có một số điểm chung (Hình 2). Bước đầu tiên là các nhóm tự quản của các nhóm nông 
dân chia theo vị trí địa  lý trong cùng một xã, theo các  loài họ nuôi trồng, và/ hoặc theo hệ 
thống nuôi trồng. Bước thứ 2 là tìm kiếm phương thức để thiết lập chính thức một Hội Nghề 
cá hoặc Hội NTTS ở cấp xã do Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định và đại diện cho nhiều hội 
này sẽ đăng ký và làm việc dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy hoặc VINAFIS (Hội Nghề cá Việt 
Nam) và sẽ thực hiện việc kết nối với các cơ quan khác như Ủy ban Nhân dân xã, Sở Thủy 
sản và/ hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
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Hình 2. Cấu trúc chung của Hội Nghề cá và NTTS ở cấp xã và cấp thôn  
Ghi chú: OASIS: Cửa hàng thông tin và cung cấp dịch vụ NTTS 
 
Các bài học kinh nghiệm từ Dự án SUMA chỉ ra rằng việc tổ chức các nhóm sử dụng tại địa 
phương có nhiều thuận lợi cả về mặt kinh tế cấp hộ gia đình cả về việc trải đường cho các 
phương pháp  triển khai  các  loại hình quản  lý với  sự  tham gia  cao nhất  của  các nhóm  sử 
dụng. Tính bền vững tài chính của các tổ chức như vậy sẽ được đảm bảo bằng cách thúc đẩy  
việc hình  thành các Cửa hàng  thông  tin và cung cấp dịch vụ NTTS  (OASIS) ở  làng xã và/ 
hoặc trong các Hội Nghề cá hoặc Hội NTTS (Hình 2 và 3).      
 

 
 

Hình 3. Các chức năng và dịch vụ chính của Cửa hàng thông tin và cung cấp dịch vụ NTTS 
(OASIS) 

 

Tổ nông 
dân 

Tổ nông 
dân 
 

 
 
Tổ nông 
dân 

 
 

Tổ nông 
dân 

 
OASIS 

Tổ nông 
dân 
 

Tổ nông 
dân 
 

 
 
Tổ nông 
dân 

 
 

Tổ nông 
dân 

 
OASIS 

Tổ nông 
dân 
 

Tổ nông 
dân 
 

 
 
Tổ nông 
dân 

 
 

Tổ nông 
dân 

 
OASIS 

Hội NTTS hoặc  
Hội Nghề cá 

 
OASIS 

UNBD xã
Sở TS/Sở 

NN và PTNT 
Hội NCVN

Cấp xã 

Cấp thôn 

Hội NTTS-Nghề cá 
OASIS 

Nông dân 
Tổ/nhóm nông dân 
Khuyến ngư tình 

nguyện

 
Thị trường 

Sở TS/NN và PTNT
TT khuyến 
ngư/nông 
Hội NCVN 

Hội Phụ nữ 
Khối tư nhân 

Các Viện NC NTTS 

Thức ăn, thiết bị, 
và các đầu vào 
khác cho NTTS-

nghề cá

Truy suất nguồn gốc 
An ninh lương thực 

Chia sẻ thông tin 
Khuyến ngư giỏi 
Tiếp cận tín dụng 

Từ nông dân đến 
nông dân 

Chia sẻ thông tin 
Đầu vào-đầu ra 
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Có thể xác định OASIS là hình thức kinh doanh có định hướng và tự chủ tài chính có thể thu 
được hoa hồng nhờ việc cung cấp nguyên  liệu đầu vào cho nông dân và/ hoặc tiếp thị các 
sản phẩm của họ. Trong một  làng  thường có các cửa hàng nhỏ do nông dân  làm chủ. Đó 
cũng là nơi người dân dù đã được đào tạo hay không đều có thể cùng thu thập và trao đổi 
thông tin trong khi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. OASIS có thể cung cấp thông tin về nơi 
nào có thể mua giống có chất lượng (liên hệ với các nơi ương nuôi và lái buôn), nơi bán hàng 
hóa và sản phẩm để mở rộng sản xuất của Sở Thuỷ sản, Sở NN và PTNT và các cơ sở  tư 
nhân, và tổ chức các lớp đào tạo cho nông dân. Các cán bộ khuyến nông hàng tuần có thể tổ 
chức các buổi họp để trả lời các thắc mắc cụ thể của nông dân. Nếu được trang bị máy tính 
và có  thể  truy cập  internet, OASIS có  thể kết nối với  thị  trường  trong nước và quốc  tế và 
cung cấp các thông tin cần thiết về các Hội Nông dân, Hội Nghề cá và Hội NTTS, như vậy có 
thể hợp tác sản xuất và bán sản phẩm trực tiếp cho các nhà máy chế biến mà không phải qua 
trung gian và sản phẩm sẽ được bán đúng giá hơn.  
 
Kinh nghiệm của SUMA cho  thấy rằng các Hội Nghề cá và Hội NTTS ở 4 địa phương  thí 
điểm thu được kết quả rất khác nhau, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ: Hải Lăng, Quỳnh 
Lộc và Diễn Vạn thì tốt, trong khi đó ở Thạch Bàn lại không tốt. Tuy kinh nghiệm cho thấy 
hình thức tổ chức các Hội Nghề cá, Hội NTTS và OASIS mang tính tích cực, nhưng vẫn có 
thể  thấy  rằng  trong  tương  lai, với việc  tăng  cường kết nối với VINAFIS và  các hệ  thống 
chứng nhận chất lượng sản phẩm và hệ thống cảnh báo dịch vụ sớm đi vào hoạt động, thì 
các cơ chế ĐQL này sẽ ngày càng có hiệu quả hơn. 
 
Kết luận 

Nỗ lực của Chương trình FSPS I và Bộ Thủy sản nhằm tiếp cận phối hợp thực hiện mô hình 
ĐQL nghề cá ở Việt Nam vẫn còn ở bước đầu và còn rất nhiều việc phải làm. Việc ký kết pha 
II của Chương trình FSPS sẽ tạo cơ hội tốt để tiếp tục nỗ lực này. Chương trình FSPS II nhấn 
mạnh sự  tham gia của các bên  liên quan  trong việc quản  lý nghề cá và ĐQL chính  là nền 
móng của chương  trình. Có rất nhiều hoạt động đã  lên kế hoạch ở FSPS  II có  thể đưa vào 
nhiệm vụ của nhóm công tác ĐQL, ví dụ như nhóm chuyên trách của Hợp phần Khai thác 
thủy sản sẽ có vai trò trình diễn tiến độ thí điểm ĐQL. 
 
Một số kinh nghiệm thực tế của Chương trình FSPS I và các bài học kinh nghiệm đã chỉ ra 
những  thuận  lợi của việc  tổ chức các nhóm hoặc Hội Nông dân và Hội Nghề cá dân gian. 
Chương trình FSPS II sẽ thực hiện một số thí điểm về việc này và sẽ có cơ hội phát triển hơn 
nữa và cung cấp cơ sở có giá trị cho  lĩnh vực ĐQL trong tương  lai ở Việt Nam. Trong quá 
trình thực hiện, FSPS II sẽ triển khai những thí điểm mới và cần tiếp tục chiến lược triển khai 
ĐQL các thí điểm của chương trình là tập trung vào việc tổ chức các Hội Nông dân và Hội 
Nghề cá dân gian.   
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FSPS’S INITIATIVE CONTRIBUTIONS FOR PROMOTION OF SMALL-SCALE 
FISHERIES 

Abstract 

This  article  describes  the  process  of  the  collaboration  between  the  Danida  funded 
Fisheries  Sector  Programme  Support  (FSPS)  and  the Ministry  of  Fisheries  (MOFI)  in 
relation  to  the promulgation of co‐management  in  the  fisheries sector during  the recent 
years.  Based  on  lessons  learnt  e.g.  from  FSPS  phase  I  the  article  provides 
recommendations  for  strategies  to  be  used  in  the  future  implementation  of  co‐
management in Viet Nam in general and more specifically under phase II of FSPS, which 
commenced January 2006. 
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XÂY DỰNG BẢN HƯỚNG DẪN KHU VỰC VỀ ĐỒNG QUẢN LÝ     
NGHỀ CÁ, ÁP DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG CỦA CỘNG ĐỒNG 

 
Supaporn Anuchiracheeva  

Yasuhisa Kato 

 
Quản lý nghề cá quy mô nhỏ bằng tiếp cận đồng quản lý (ĐQL)  

Nghề cá quy mô nhỏ đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu nghề cá ở khu vực nội địa và 
ven  bờ  ở  khu  vực ASEAN  dù  là  các  hoạt  động  đánh  bắt mang  tính  chuyên  nghiệp  hay 
nghiệp dư. Thực  tế  thì nghề cá quy mô nhỏ  thường bị xem  là yếu kém cả về khả năng  tài 
chính và kỹ thuật mặc dù loại hình này có những đóng góp tích cực vào an toàn lương thực, 
sinh kế bền vững và xóa đói giảm nghèo, Vì thế, sự hỗ trợ có tính nghiêm túc và dài hạn từ 
phía chính phủ được xem là sống còn và vô cùng quan trọng đối với loại hình nghề cá này. 
Điều đó sẽ đảm bảo an ninh kinh tế và xã hội được duy trì ở vùng nông thôn, những vùng 
dễ bị tổn thương và đói nghèo. 
 
Điểm quan trọng nữa, đó là thường ở những vùng nước ven bờ và nội địa, nơi các hoạt động 
khai thác quy mô nhỏ đang vận hành, cũng chính là những nơi cư trú cho các loài thủy sản 
có giá trị kinh tế (là bãi đẻ, bãi ương con non, và nơi kiếm thức ăn) và cho những hệ sinh thái 
nhiệt đới đặc thù nói chung (đặc biệt là rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển). Vì lẽ đó, 
cần thiết phải xây dựng một hệ thống quản lý và cơ chế bảo tồn phù hợp cho những hệ sinh 
thái nhạy cảm này. 
 
Thực tế cho thấy, bất kỳ một hình thức quản lý mới nào sẽ không thể thực hiện có hiệu quả 
nếu như các hoạt động khai  thác  thủy sản vẫn chịu  tác động của cơ chế “tiếp cận  tự do”. 
Trên quan điểm phát triển và cải tiến cách quản lý nghề cá quy mô nhỏ, việc tiếp cận  quản 
lý dựa trên quyền sử dụng của cộng đồng được xem là phù hợp trong khuôn khổ ĐQL bằng 
quyền đánh cá. 
 
Khi ứng dụng “quyền sử dụng của cộng đồng”, quan hệ chủ quyền và hợp  tác  trong việc 
quản lý và sử dụng tài nguyên sẽ được cải tiến đối với loại hình nghề cá quy mô nhỏ . Nếu 
như các nhu cầu quản lý được chia sẻ đầy đủ giữa những người sử dụng nguồn lợi, mức độ 
tuân thủ các quy định và pháp luật nhằm đạt được sự bền vững ổn định nghề cá sẽ được cải 
thiện rất nhiều. 
 
Xây dựng hướng dẫn quốc gia cho hỗ trợ cải tiến quản lý nghề cá quy mô nhỏ thông qua 
tiếp cận ĐQL 

Nhằm hài hòa với những nguyên  tắc và khái niệm  trước đây đã xác  lập  trong Bộ Quy  tắc 
ứng xử nghề cá có trách nhiệm năm 1995 của FAO, Trung tâm Phát triển nghề cá khu vực 
Đông Nam Á (SEAFDEC) đã xúc tiến một loạt các hoạt động mang tính khu vực từ năm 1998 
để triển khai, cụ thể hóa Bộ Quy tắc này thành các chương trình hành động cụ thể phù hợp 
với bối cảnh khu vực ASEAN. Kết quả  là bốn bộ hướng dẫn về quản  lý nghề cá có  trách 
nhiệm trong khu vực đã được xây dựng, bao gồm: khai thác, nuôi trồng, quản lý nghề cá, và 
cuối cùng là hướng dẫn  thực hành sau thu hoạch và thương mại. 
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Để  tiếp nối những họat  động nhằm  “khu vực hóa” Bộ Quy  tắc  ứng  xử nghề  cá  có  trách 
nhiệm,  các quốc gia thành viên của ASEAN‐SEAFDEC đã tổ chức Hội nghị về phát triển bền 
vững (PTBV) nghề cá cho an toàn lương thực trong thiên niên kỷ mới: “cá cho mọi người” 
trong năm 2001. Hội nghị đã xác định các vấn đề quan trọng trong bối cảnh nghề cá khu vực, 
xây dựng khung chính sách cho quản lý nghề cá khu vực, và các hành động ưu tiên để đạt 
mục  tiêu PTBV nghề cá. Tất cả các nội dung này được cụ  thể hóa  trong Nghị quyết và Kế 
hoạch hành động về PTBV nghề cá nhằm mục tiêu an toàn lương thực ở khu vực ASEAN. 
Liên quan đến khía cạnh quản lý nghề cá, Nghị quyết và Kế hoạch hành động này đã nhấn 
mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng một cách tiếp cận quản lý sáng tạo có sự lồng ghép và 
phân cấp một số chức năng quản lý phù hợp cho cấp địa phương, ứng dụng từng bước việc 
quản lý nghề cá dựa trên quyền đánh cá thông qua công cụ cấp giấy phép và quyền đánh cá 
cộng đồng, và xây dựng khung thể chế chính sách phù hợp hỗ trợ quản lý, trong môi trường 
của hệ thống ĐQL. 
 
Tiếp sau đó, Ban Thư ký của SEAFDEC đã phối hợp với các nước thành viên làm rõ và triển 
khai khái niệm quyền  đánh cá và ĐQL  trong nghề cá quy mô nhỏ. Cũng cần nhấn mạnh 
thêm rằng, việc xây dựng và phát triển các  tổ chức cộng đồng ở cấp địa phương  là yếu  tố 
then chốt cho việc  triển khai có hiệu quả hệ  thống ĐQL. Bởi  lẽ, việc xây dựng các  tổ chức 
cộng đồng địa phương sẽ cung cấp nền tảng vững chắc, không chỉ cải thiện các họat động 
quản  lý, mà còn hỗ trợ tích cực cho các cơ quan chính quyền và giúp cải thiện sinh kế cho 
cộng đồng ngư dân nghề cá quy mô nhỏ. Thêm vào đó, mạng lưới cộng đồng nghề cá toàn 
quốc ở cấp địa phương sẽ có tác động tích cực trong xóa đói giảm nghèo, trong cả đời sống 
hàng ngày và  trường hợp khẩn cấp, ví dụ như công  tác phục hồi/tái  thiết  trong  thảm họa 
sóng thần năm 2004. 
 
Để hỗ  trợ nhiều hơn  cho  các họat  động này, Ban Thư  ký  của  SEAFDEC,  thông  qua một 
chương trình đặc biệt 5 năm có tên” Hướng đến phân cấp quản lý vì sự PTBV nghề cá ở khu 
vực ASEAN  (giai  đọan 2002‐2005)”, xây dựng bộ hướng dẫn khu vực về ĐQL  thông qua 
quyền sử dụng của cộng đồng đối với nghề cá quy mô nhỏ ở các nước thành viên khu vực 
ASEAN. Các họat động này được triển khai thông qua hàng loạt các cuộc hội thảo tham vấn 
chuyên gia cấp khu vực. Sản phẩm của nó chính là bộ tài liệu hướng dẫn, hứa hẹn sẽ hỗ trợ 
các quốc gia trong khu vực trong việc cải tiến quản lý nghề cá quy mô nhỏ. 
 
Quy mô và khả năng sử dụng bản hướng dẫn 

Bản hướng dẫn này được xem như là những chỉ dẫn bổ sung cho bản hướng dẫn khu vực về 
nghề cá có trách nhiệm ở Đông Nam Á: quản lý nghề cá. Các hướng dẫn này chủ ý cung cấp 
những chỉ dẫn khu vực cho các nước thành viên nào có quan tâm đến triển khai và cải tiến 
việc quản  lý nghề cá quy mô nhỏ  (tiếp cận ĐQL) sử dụng quyền quản  lý của cộng đồng. 
Cũng cần ghi nhớ thêm  là bản hướng dẫn này, với bản chất tự nhiên của nó, đã khái quát 
hóa các vấn đề/nội dung mang tính khu vực, hơn là tập trung vào vấn đề của một quốc gia 
cụ thể nào đó. Điều này cũng ngụ ý rằng, việc ứng dụng bản hướng dẫn này cần phải được 
điều chỉnh sao cho phù hợp với bối cảnh từng quốc gia bao gồm cả việc sử dụng các thuật 
ngữ, để hài hòa và phù hợp với các bối cảnh về kinh tế, xã hội và pháp lý của mỗi quốc gia 
và từng địa phương. 
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Nội dung của bản hướng dẫn khu vực 

Bản hướng dẫn gồm 5 phần chính, như sau: 
 
1. Hỗ trợ chính sách quốc gia về ĐQL nghề cá quy mô nhỏ áp dụng quyền sử dụng của 
cộng đồng 

Bản hướng dẫn này khuyến khích các nước thành viên xây dựng các chính sách nghề cá để 
hỗ trợ việc triển khai ĐQL đối với nghề cá quy mô nhỏ bằng việc áp dụng công cụ quyền sử 
dụng của cộng đồng. Có hai vấn đề cốt yếu cần được tuyên bố ở cấp chính sách. Thứ nhất, 
một sự gạn lọc về trách nhiệm của các tổ chức cộng đồng địa phương phải được thực hiện 
cùng với việc phân cấp một số chức năng quản lý/trách nhiệm quản lý cho cấp địa phương. 
Chính sách này là cần thiết nhằm cho phép hệ thống ĐQL khởi động vận hành. Thứ hai, xây 
dựng các quy định về tiếp nhận thêm cường lực (tàu thuyền, ngư cụ, ngư dân) vào khai thác 
tài nguyên thủy sản chung phải được thiết lập để giải quyết các vấn đề của cơ chế tiếp cận 
mở. Việc xây dựng các quy định này được xem là một bước tiến tiếp theo, sau đó vấn đề xác 
định và chọn lọc số lượng ngư dân phù hợp, những người sẽ được phép khai thác, cần phải 
được cân nhắc một cách thận trọng. Quá trình chọn lựa ngư dân như trên, cần để cho các tổ 
chức cộng đồng địa phương thực hiện, bởi họ chính là đối tác của chính quyền, là một bên 
của ĐQL đối với tài nguyên thủy sản nhất định. 
 
2. Hỗ trợ khung chính sách 

Để triển khai ĐQL trong nghề cá quy mô nhỏ bằng quyền sử dụng của cộng đồng, đòi hỏi 
phải có những khung pháp lý phù hợp để hỗ trợ tất cả các cấp quản lý: quốc gia, địa phương 
và cộng đồng. 
 
Đối với cấp quốc gia, khung pháp  lý nên bao quát việc xác định và phân cấp một số chức 
năng  quản  lý  cho  chính  quyền  địa  phương  và  các  tổ  chức  quản  lý  nghề  cá  cộng  đồng 
(TCQLCĐ)‐đây  là một đối  tác của quá  trình ĐQL, bao gồm cả vai  trò và các chức năng có 
tính pháp lý của Ban quản lý nghề cá cộng đồng (BQLCĐ). 
 
Định nghĩa 
 
Tổ chức quản lý nghề cá cộng đồng (TCQLCĐ) 
TCQLCĐ là một tổ chức của ngư dân ở mỗi khu vực địa lý được giao, mà ở đó, ngư dân địa phương 
là thành viên. Các chức năng và vai trò của TCQLCĐ nên được thiết kế, hướng dẫn và hỗ trợ thông 
qua các chính sách và pháp lý phù hợp ở cấp quốc gia và thực hiện trên toàn quốc. 
 
Ban quản lý nghề cá cộng đồng (BQLCĐ) 
 
BQLCĐ là một cơ chế/cấu trúc của ĐQL ở cấp cộng đồng, dự kiến là chức năng chính của các 
TCQLCĐ. BQLCĐ họat động như một lực lượng có quyền ra quyết định cho các TCQLCĐ để quản 
lý một khu vực được giao nhất định. Ban này được hình thành trên cơ sở là các đại diện từ các thành 
viên của TCQLCĐ và từ các cơ quan nhà nước liên quan. 
 

 
Khung pháp  lý ở cấp địa phương (các cơ quan nhà nước) nên bao hàm các vai trò và chức 
năng cụ  thể, chi  tiết của  từng BQLCĐ, xác  định khu vực  địa  lý  được giao  riêng  cho  từng 
nhóm, xác định phạm vi các quyền có được (loại ngư cụ, phương pháp đánh bắt, vai trò và 
trách  nhiệm  của  người  sử  dụng  nguồn  lợi,  các  quy  định  cho  họat  động,  vận  hành  của 
TCQLCĐ, và hướng dẫn cho hỗ trợ các họat động kinh tế được triển khai bởi mỗi TCQLCĐ). 
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Cuối cùng, khung pháp lý ở cấp cộng đồng nên phân quyền cho các TCQLCĐ thực hiện các 
họat  động quản  lý nghề cá hàng ngày và cho phép họ  thực  thi những biện pháp quản  lý 
được yêu cầu thông qua việc họat động có hiệu quả của TCQLCĐ. 
 
3.  Quyền khai thác (thủy sản, mặt nước) 

Bản hướng dẫn này tập trung cổ súy cho “quyền sử dụng cộng đồng”. Có nghĩa  là, quyền 
được  tiếp  cận  tới nguồn  lợi  thủy  sản và  sử dụng mặt nước  để NTTS phải  được giao  cho 
những người sử dụng nguồn lợi trong một vùng nước có sự quản lý với một phạm vi nhất 
định thông qua một tổ chức cộng đồng địa phương phù hợp. Quyền sử dụng phải được cấp 
cho một nhóm ngư dân, trong một tổ chức chứ không phải cấp cho một cá nhân; và quyền 
này cũng được hiểu chỉ là quyền sử dụng, chứ không phải là quyền sở hữu. Khi đã là thành 
viên của một tổ chức nghề cá, mỗi ngư dân sẽ được ưu tiên khai thác nguồn lợi thủy sản và 
mặt nước biển trong khuôn khổ trách nhiệm ở phạm vi vùng biển được giao. 
 
4.  Cơ chế ĐQL nghề cá 

Bản hướng dẫn này khuyến khích việc xây dựng cơ chế ĐQL phù hợp, có sự gắn kết với các 
họat động nâng cao năng  lực  tổ chức của TCQLCĐ. BQLCĐ  là cơ chế của ĐQL, sẽ  là nền 
tảng cơ sở cho các cơ quan chính quyền và ngư dân địa phương trong vịệc thực hiện các vai 
trò của mình trong quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ thông qua tiếp cận ĐQL. Vai trò của 
BQLCĐ  thể  hiện  ở  chỗ,  nó  là  lực  lượng  quyền  lực  của TCQLCĐ, do  các  thành  viên  của 
TCQLCĐ bầu  lên và một số đại diện chỉ định của chính quyền, có khả năng ra quyết định 
cho họat động của các TCQLCĐ dưới quyền, bao gồm: 
 
‐  Quyết định cuối cùng cho việc phân chia địa giới của các TCQLCĐ, 
‐  Xây dựng các quy định và quy chế cho việc quản lý nghề cá ở mỗi vùng nước được giao 

đó, 
‐  Theo dõi, giám sát việc sử dụng nguồn lợi thủy sản và diện tích mặt nước biển 
‐  Triển khai các biện pháp và hành động bảo vệ môi trường, 
‐  Xây dựng hệ thống đăng ký và thống kê (tàu thuyền, ngư cụ, ngư dân) đơn giản và phù 

hợp để quản lý số lượng thành viên (gia nhập, rút lui), 
‐  Thanh lọc rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi của thành viên, 
‐  Giải quyết ở cấp địa phương những xung đột giữa các thành viên với nhau bao gồm cả 

những hình phạt hợp lý khi có sự vi phạm các quy định của tổ chức 
‐  Xem xét và phê chuẩn kế hoạch quản lý và phát triển nguồn lợi thủy sản, 
‐  Ủng hộ, phát triển và giám sát các họat động kinh tế của TCQLCĐ 
‐  Quản lý tài chính và triển khai các họat động kinh tế nhằm bảo đảm nguồn tài chính bền 

vững. 
 
5.  Phát triển năng lực tổ chức ĐQL  

Khi quyền sử dụng nguồn lợi được giao cho cộng đồng là các TCQLCĐ, tổ chức này sẽ được 
trang bị với một số  lượng nhân sự phù hợp, với những kiến  thức và kỹ năng cần  thiết để 
triển khai có hiệu quả vai trò và trách nhiệm của tổ chức mình như đã nêu ở trên. 
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Còn gì tiếp sau?  

Việc in ấn và xuất bản hướng dẫn này đang ở giai đọan cuối cùng, nhưng làm thế nào để nó 
có  ích  cho  các nước  thành viên? Trong hội  thảo  lấy ý kiến  chuyên gia kỹ  thuật  ở  Jakarta, 
Inđônêxia, ngày 18‐20 tháng 7 năm 2005, các nước thành viên của SEAFDEC đã thống nhất 
rằng bản hướng dẫn này nên được sử dụng để xúc tiến việc thúc đẩy các họat động quản lý 
nghề cá bằng quyền khai thác và ĐQL ở cấp quốc gia. Các họat động xúc tiến này có thể bao 
gồm cả việc thực hiện các dự án thí điểm, nâng cao năng lực, hợp tác nghiên cứu và kết nối 
mạng  lưới giữa các dự án/sáng kiến có  liên quan. Thêm vào đó, các nước  thành viên cũng 
được khuyến khích để thực hiện các cuộc hội đàm, diễn đàn ở cấp quốc gia nhằm nâng cao ý 
thức, đánh giá và xem xét các dự án đang có và những kinh nghiệm liên quan đến quản lý 
nguồn  lợi  thủy sản ven bờ và nghiên cứu khả năng áp dụng của bản hướng dẫn khu vực. 
Sản phẩm đầu ra của các quá trình đó, có thể sẽ xúc tiến việc hình thành các kế hoạch thực 
hiện cấp quốc gia. 
 
Bên cạnh những đồng thuận đã nhất trí trong cuộc hội đàm, Ban Thư ký của SEAFDEC có kế 
hoạch sẽ thúc đẩy và kiểm chứng tính hiệu quả của bản hướng dẫn khu vực thông qua việc 
thực hiện các dự án thí điểm ở một số nước thành viên khác của ASEAN. SEAFDEC cũng ý 
thức được việc cần  thiết phải có những  thay đổi về khung chính sách và pháp  lý cho phù 
hợp với điều kiện của  từng địa phương cụ  thể ở những cộng đồng nghề cá ven biển. Việc 
chọn lựa triển khai các dự án điểm phải được thực hiện trong mối quan hệ đối tác chặt chẽ 
với các nước thành viên có quan tâm. Điều này đảm bảo sự hợp tác tích cực và cam kết có sự 
tham gia của các cơ quan chính quyền trong việc triển khai các dự án thí điểm này. 
 
Kết luận 

Có một số yếu tố then chốt cần phải được quan tâm thận trọng để quản lý bền vững nguồn 
lợi thủy sản ven bờ vốn đựơc coi là tài sản chung. Đó là: các chính sách và khung pháp lý hỗ 
trợ có hiệu quả, các tổ chức cộng đồng địa phương mạnh, năng động, hăng hái và nhiệt tình 
tham gia quản lý, sự rõ ràng về địa giới nguồn lợi của các tổ chức này để xác lập phạm vi và 
chủ quyền sử dụng của họ. Tiếp cận quản lý nghề cá dựa trên quyền đánh cá và ĐQL đã chỉ 
rõ việc cần thiết phải lưu tâm đến các yếu tố này và đã được SEAFDEC khởi xướng như là 
một  tiếp cận quản  lý sáng  tạo  trong quản  lý nghề cá quy mô nhỏ vùng ven bờ ở khu vực 
Đông Nam Á. Phạm vi và đường hướng của các cách tiếp cận này được thể hiện rất rõ trong 
bản hướng dẫn khu vực về ĐQL bằng  con  đường quyền  sử dụng  của  cộng  đồng  đối với 
nghề cá quy mô nhỏ. Bản hướng dẫn nhằm xúc tiến và hỗ trợ các quốc gia thành viên cách 
thức làm thế nào để cải tiến cách tiếp cận và hệ thống quản lý nghề cá nhỏ ven bờ, mặc dù 
vậy các hướng dẫn này cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với hệ  thống quản  lý của 
từng quốc gia và bối cảnh cụ thể của từng địa phương khi áp dụng, nhằm dựa vào những 
kinh nghiệm và hệ thống sử dụng tài nguyên sẵn có cho lợi ích cao nhất của mỗi nước thành 
viên. 
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NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐỒNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ TẠI                    
CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN 

 
Phạm Thị Hồng Vân  

  
Tóm tắt 

Trước những thành công của phương thức quản lý trên cơ sở cộng đồng (QLTCSCĐ)/đồng 
quản  lý  (ĐQL) nguồn  lợi ven biển nói  chung, quản  lý nghề  cá nói  riêng,  của  thế giới, Bộ 
Thuỷ sản đã rất quan tâm đến phương thức quản lý này và ngay từ những năm đầu của thập 
kỷ 90, Bộ Thuỷ sản đã cho phép Viện Kinh tế và Quy hoạch thuỷ sản hợp tác với các tổ chức 
quốc  tế  tiến hành nghiên cứu vấn đề này. Năm 2005, nhóm công  tác nghiên cứu áp dụng 
phương thức ĐQL trong quản lý nghề cá của Bộ Thuỷ sản được hình thành. Một trong các 
hoạt động là tổ chức tham quan nghiên cứu các mô hình ĐQL nghề cá tại Lào và Thái Lan 
cho một số  thành viên của nhóm công  tác và  thành viên của địa phương  thuộc Mạng  lưới 
nghiên cứu ĐQL nghề cá (dự kiến). Bài viết này sẽ đưa ra những ý kiến ban đầu của nhóm 
công tác xung quanh vấn đề áp dụng ĐQL trong quản lý nghề cá sau chuyến đi: sự phân biệt 
giữa ĐQL và QLTCSCĐ, tác dụng và các bài học để thực hiện tốt QLTCSCĐ/ĐQL nghề cá tại 
Lào và Thái Lan, một số khuyến nghị cho việc áp dụng phương pháp ĐQL  trong quản  lý 
nghề cá tại Việt Nam. 
 
1. Khái niệm về ĐQL và QLTCSCĐ trong quản lý nghề cá 

 Đã có rất nhiều khái niệm về ĐQL hay QLTCSCĐ được biết đến tại Việt Nam. Dưới đây là 
một số khái niệm đã được dùng: 
 
‐  ĐQL được định nghĩa  là sự chia sẻ  trách nhiệm và/hoặc quyền hạn giữa chính phủ và 

những người/cộng đồng địa phương sử dụng nguồn  lợi để quản  lý nguồn  lợi hay hoạt 
động nghề cá (Pomeroy & Williams, 1994). 

‐  Quản lý nguồn lợi ven biển trên cơ sở cộng đồng là cộng đồng nhận trách nhiệm tự quản 
lý phần diện tích nguồn lợi ven biển được giao trong việc giám sát và thực hiện các quy 
định quản lý không trái với pháp luật hiện hành” (VIFEP&ICLARM, 1999). 

‐  ĐQL là quá trình quản lý có sự tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan 
khác  thống nhất chia sẻ quyền và  trách nhiệm  trong sử dụng  tài nguyên một cách bền 
vững” (Nhóm công tác nghiên cứu ĐQL ‐ Bộ Thuỷ sản, 2005). 

‐  Quản lý dựa vào cộng đồng là quá trình quản lý trong đó cộng đồng có quyền và trách 
nhiệm chính trong việc lập kế hoạch, đưa ra quyết định, quy định, giám sát và thực hiện 
việc sử dụng bền vững nguồn lợi” (Nhóm công tác nghiên cứu ĐQL‐ Bộ Thuỷ sản, 2005). 

‐  ĐQL nghề cá có  thể được hiểu như  là phương pháp  tham gia,  trong  đó chính phủ và 
người sử dụng nguồn lợi thuỷ sản chia sẻ trách nhiệm và quyền hạn để quản lý nghề cá 
quốc gia hoặc nghề cá trong một vùng, dựa trên sự hợp tác giữa hai bên và với các bên 
liên quan khác” (Hội thảo của Uỷ hội Nghề cá châu Á‐Thái Bình Dương, 9‐12/8/2005) 

 
Tham quan nghiên cứu một số nơi ở Lào và Thái Lan, nhóm công tác chưa thấy có sự phân 
biệt rõ đâu là mô hình QLTCSCĐ, đâu là mô hình ĐQL. Các mô hình về ĐQL hay QLTCSCĐ 
tại các nơi này đều có giao quyền và trách nhiệm quản lý trong hoạt động sản xuất, vay vốn, 
tiêu thụ sản phẩm,... cho người dân/cộng đồng sử dụng nguồn  lợi, vùng nước, có sự tham 
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gia của cấp quản lý tại địa phương (Phòng Thủy sản, UBND xã), các hiệp hội xã hội (Hội Phụ 
nữ, Hội Phụ lão), các hiệp hội nghề nghiệp (Hội người khai thác thủy sản, Hội người NTTS, 
Hội người chế biến thủy sản), có sự hỗ trợ của các cơ quan (viện, trung tâm), các ngành liên 
quan (công an, dân phòng, ...) ở những mức độ khác nhau trong mỗi mô hình. 
Từ với những định nghĩa đã có về ĐQL và QLTCSCD, kết hợp với thực tế tại các địa điểm 
tham quan nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng:  
 
‐  QLTCSCĐ  là  nhân  tố  trọng  tâm  của  ĐQL.  Chỉ  có  ĐQL  khi  nó  chứa  đựng  nhân  tố 

QLTCSCĐ. 
‐  Không có sự phân biệt rạch ròi giữa ĐQL và QLTCSCĐ. Sự khác biệt tương đối ở đây là 

các mô hình ĐQL có  sự  tham gia nhiều hơn và  tích cực hơn của  chính quyền các cấp 
cũng như các cơ quan liên quan trong các hoạt động quản lý. 

‐  ĐQL không chỉ dừng ở sử dụng nguồn lợi, tài nguyên mà còn mở rộng hơn trên các lĩnh 
vực quản  lý hoạt  động  sản  xuất  (thực hiện  đúng quy  trình NTTS, giảm ô nhiễm môi 
trường),  tín dụng  (ngân hàng cộng đồng), kinh doanh  tiêu  thụ sản phẩm  (chợ cá cộng 
đồng) v.v.. 

 
Như vậy, theo chúng tôi, không cần thiết phải tiếp tục phân biệt rạch ròi giữa QLTCSCĐ và 
ĐQL. Nên sử dụng phổ biến thuật ngữ ĐQL khi áp dụng phương thức quản lý có sự chia sẻ 
quyền  lực  và  trách  nhiệm  giữa  chính  phủ  và  những  người/cộng  đồng  sử  dụng  nguồn 
lợi/hoạt động nghề cá để quản lý nghề cá Việt Nam. Mức độ chia sẻ tuỳ theo mỗi tuyến nghề  
(phân chia trên cơ sở vùng nước và nghề), đặc điểm kinh tế xã hội của mỗi địa phương, vì 
ĐQL bao hàm yếu tố QLTCSCĐ. Mặt khác, ở Việt Nam, Đảng và Chính phủ có chủ trương 
thực hiện “Nhà nước và nhân dân cùng  làm”, “dân biết, dân bàn, dân  làm, dân kiểm tra”, 
“phát huy quyền dân chủ  tập  trung”, do đó  thuật ngữ ĐQL dễ hiểu và gần gũi với người 
dân Việt Nam.   
 
2. Nhu cầu và tác dụng của áp dụng ĐQL/QLTCSCĐ trong quản lý nghề cá tại Lào và 
Thái Lan 

2.1 Địa điểm cần áp dụng ĐQL/QLTCSCĐ 

Các địa điểm trước khi áp dụng phương thức ĐQL/QLTCSCĐ tại Lào và Thái Lan đều có các 
đặc điểm sau: 
‐  Có nhiều  thành phần  sử dụng nguồn  lợi  chung,  có  chung nhu  cầu  (vay vốn, bán  sản 

phẩm, ...). 
‐  Chưa  có biện pháp quản  lý hiệu quả dẫn  đến mâu  thuẫn giữa những người  cùng  sử 

dụng  nguồn  lợi  chung,  suy  giảm  nguồn  lợi,  ô  nhiễm môi  trường,  hoạt  động  kinh  tế 
không hiệu quả và thiếu bền vững. 

‐  Nghề cá quy mô nhỏ (hộ gia đình). 
‐  Có thể phân định được ranh giới (nội địa và ven bờ). 
 
Tác dụng của áp dụng ĐQL/QLTCSCĐ  

Để đánh giá tác dụng của việc áp dụng ĐQL/QLTCSCĐ, qua tham quan các mô hình tại Lào 
và Thái Lan, chúng tôi đưa ra 6 nhóm tiêu chí sau:  
 
1.  Nguồn lợi thuỷ sản 
2.  Đời sống kinh tế hộ gia đình 
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3.  Nhận thức và kiến thức  
4.  Sự phối hợp và mức độ tham gia 
5.  Giải quyết mâu thuẫn 
6.  Chi phí và hiệu quả thực hiện các quy định quản lý 
 
Các địa điểm áp dụng phương thức ĐQL hay QLTSCCĐ đều cho những kết quả tốt theo các 
nhóm tiêu chí trên. 
 
‐  Bảo vệ tốt hơn môi trường, nguồn lợi thủy sản: Do các quy định quản lý được tuân thủ 

tốt hơn, giảm  thiểu  các phương  tiện khai  thác hủy diệt, giảm ô nhiễm môi  trường  từ 
NTTS và hoạt động sinh hoạt, ... 

‐  Đời sống cộng đồng được cải thiện: Do bảo vệ tốt hơn nguồn lợi và môi trường nên sản 
lượng thu được cao hơn và bán với phương thức có lợi nhất cho cộng đồng, nếu loại trừ 
yếu tố biến động giá thì đời sống kinh tế hộ gia đình đã được cải thiện, từ đó tạo điều 
kiện cơ bản cho đời sống văn hoá xã hội của người dân cũng ngày càng được nâng cao.  

‐  Nhận  thức và kiến  thức  của  cộng  đồng  được  cải  thiện: Các hoạt  động  sinh hoạt  cộng 
đồng  thường xuyên được  tổ chức đã nâng cao hiểu biết của người dân về môi  trường, 
nguồn lợi, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật. 

‐  Sự phối hợp giữa các bên  liên quan tới công tác quản  lý và sự tham gia của người dân 
vào quá trình quản lý được tăng cường: Do được nâng cao nhận thức và có cơ chế quản 
lý/phối hợp quản lý tương đối rõ ràng nên  trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn lợi, 
của các bên liên quan trong quá trình quản lý, khả năng tự quản của cộng đồng, ý thức 
bảo vệ môi trường của người dân được tăng cường, đồng thời sự tham gia của người dân 
vào quá trình quản lý ngày càng nhiều hơn. 

 ‐   Mâu  thuẫn giữa các bên sử dụng nguồn  lợi/hoạt động nghề cá cũng như giữa các bên 
quản lý ngày một giảm: Nhờ sự bàn bạc, thống nhất từ khi xây dựng đến khâu thực hiện 
quy chế, cơ chế quản lý sử dụng nguồn lợi/hoạt động nghề cá nên đã hạn chế phát sinh 
mâu thuẫn; Khi nảy sinh mâu thuẫn, các bên liên quan đã có sự bàn bạc, thống nhất cách 
giải quyết. Nhờ vậy, các mâu thuẫn đều có thể được giải quyết thoả đáng. 

‐   Chi phí quản lý thấp hơn, hiệu quả thực hiện các quy định quản lý cao hơn: So với các 
chi phí Chính phủ bỏ ra để thực hiện các quy định quản lý không dựa vào cộng đồng thì 
chi phí của phương thức ĐQL/QLTCSCĐ thấp hơn và điều quan trọng là hiệu quả thực 
hiện các quy định quản lý cao hơn rất nhiều. 

 
3.Các tồn tại/khó khăn trong thực hiện phương thức ĐQL/QLTCSCĐ tại Lào và Thái Lan 

3.1. Về thể chế và thiết chế 

‐  Luật cho phép mọi người đều được tham gia khai thác nên không hạn chế được số lượng 
‐  Luật lệ đã có nhưng không thực hiện tốt 
‐  Chính quyền địa phương không muốn chia sẻ quyền quản lý cho cộng đồng 
‐  Thiếu sự hợp tác của các ban, ngành khác nhau của các cấp chính quyền trong việc thực 

hiện các trách nhiệm quản lý 
‐  Các  tổ chức địa phương chưa quan  tâm nhiều đến nghề cá do nghề cá không được coi 

trọng đúng mức, bị buông lỏng quản lý 
‐  Việc xây dựng các quy định liên quan đến hạn chế/cấm khai thác đã gặp sự phản đối của 

nhiều người, nếu không có sự tác động của chính phủ sẽ rất khó thực hiện. 
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3.2. Về điều kiện sống 

‐   Mức sống của người dân thấp, sinh kế chính  là thuỷ sản, có  ít nguồn sinh kế khác nên 
hạn chế nhiều đến việc xây dựng và thực hiện các quy định quản lý một cách tốt nhất  

‐   Có quá nhiều loại nghề với các loại ngư cụ khác nhau nên rất khó đưa ra được quy định 
chung  

 
3.3. Về nhận thức 

‐   Người dân có khuynh hướng quan hệ hàng xóm láng giềng thân thiết nên khó áp dụng  
các quy định pháp luật 

‐   Người dân có hiểu biết hạn chế về môi trường, nguồn lợi, sinh trưởng và bảo tồn 
‐   Nhận thức về phương thức ĐQL/QLTCSCĐ của cả cán bộ và người dân còn hạn chế. 
 
3.4. Về kinh phí hoạt động 

‐   Nguồn kinh phí cho các hoạt động  ban đầu của ban quản lý  không đủ để triển khai kế 
hoạch hoạt động 

‐   Nguồn kinh phí để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và cộng đồng rất hạn chế. 
 
4. Các bài học để thực hiện tốt ĐQL/QLTCSCĐ tại Lào và Thái Lan 

4.1 Xác định rõ phạm vi quản lý, đối tượng và chủ thể quản lý 

Việc xác định rõ phạm vi quản lý, đối tượng và chủ thể quản lý quyết định lớn đến sự thành 
công của mô hình. Phạm vi quản lý như thế nào? Đối tượng quản lý là gì? Ai là người tham 
gia quản lý? là những câu hỏi cần được trả lời rõ ràng để đảm bảo cao cho sự thành công của 
mô hình quản  lý. Các vấn đề này được xác định  rất  rõ  ở hầu hết các điểm đoàn đã  tham 
quan. 
 
Trả lời được rõ ràng các câu hỏi trên  sẽ làm rõ mục tiêu quản lý, đưa ra được quy chế và tổ 
chức quản lý (bao gồm cả bộ máy quản lý và sự phân công trách nhiệm) sát thực, hiệu quả. 
 
4.2 Nâng cao nhận thức cho các bên tham gia (cả trực tiếp và gián tiếp) quản lý (bao gồm cả 
cộng đồng) 

Đây  là một nội dung rất quan  trọng. Nâng cao nhận  thức ở đây phải mang nội dung  tổng 
hợp cả về kinh  tế, chính  trị, xã hội, nguồn  lợi, môi  trường sinh  thái và kiến  thức quản  lý, 
trong đó 2 vấn đề cần nhấn mạnh là kiến thức về phát triển bền vững (PTBV) và hoạt động 
cộng đồng, vừa phải nâng cao nhận thức về các vấn đề cụ thể của mô hình quản lý.  
 
Đối với sự thành công của mô hình ĐQL/QLTCSCĐ của Lào và Thái Lan nâng cao nhận thức 
về PTBV và hoạt động cộng đồng có tác dụng quan trọng, một mặt cán bộ quản lý cấp cao 
tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý cấp dưới tham gia vào các khâu của quá trình quản lý 
(từ xây dựng đến ra quyết định), mặt khác khuyến khích cấp quản  lý cộng đồng  tham gia 
chủ động và tích cực vào quá trình quản lý. Người tham gia quản lý hiểu rõ được tác dụng 
của mô hình quản lý sẽ là động lực giúp họ hoàn thiện mô hình, thực hiện, động viên mọi 
người cùng thực hiện tốt hơn.  
 
Qua các điểm tham quan thấy rất rõ vai trò của các tổ chức hỗ trợ, viện nghiên cứu, trung 
tâm khuyến ngư trong hoạt động nâng cao nhận thức là rất quan trọng. 
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4.3. Nâng cao năng lực quản lý cho các bên tham gia quản lý 

Người tham gia quản lý phải có năng lực quản lý. Năng lực quản lý ở đây cũng phải mang 
nội dung tổng hợp, bao gồm cả về phương pháp quản lý, phương tiện quản lý và nội dung 
tham gia quản lý (xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý). Người 
tham gia quản lý, đặc biệt là những người tham gia quản lý trực tiếp, có năng lực quản lý sẽ 
thực hiện mô hình một cách hiệu quả, đồng thời họ còn biết bổ sung, hoàn chỉnh mô hình để 
đạt hiệu quả cao hơn. 
 
4.4. Lựa chọn hạt nhân quản lý 

Hạt nhân quản lý ở đây được hiểu là các ban quản lý, đội nòng cốt của cộng đồng. Phải lựa 
chọn được những thành viên có đủ năng lực và điều kiện tham gia nhóm hạt nhân để thực 
hiện tốt nhiệm vụ của mình đồng thời là tấm gương để động viên, lôi kéo cộng đồng cùng 
thực hiện mô hình. 
 
4.5. Xây dựng cơ chế quản lý hợp lý 

Xây dựng cơ chế quản lý dựa trên tiêu chí: Hiệu quả; Khuyến khích sự tham gia của các bên 
liên quan, đặc biệt là đối với cộng đồng; Đảm bảo sự công bằng cho các bên liên quan.  
 

Có  sự phối hợp hiệu  quả  giữa  các  bên  liên  quan  đến  công  tác  quản  lý:  chính  quyền  địa 
phương, cơ quan quản lý ngành, trung tâm/viện nghiên cứu và khuyến ngư, công an, thuế, 
ban quản lý và cộng đồng ngư dân trong xây dựng và thực hiện các quy định quản lý để đạt 
được mục tiêu. 
 

Cộng đồng là lực lượng chính và quyết định trong việc xây dựng quy chế và kế hoạch họat 
động của nhóm. Chính quyền chỉ có tính chất tư vấn và phê chuẩn, hỗ trợ khi cần thiết, khi 
cộng đồng yêu cầu. 
 
Cộng  đồng  thực hiện  tốt quy  chế khi  có một quy  chế  rõ  ràng  (phân  chia  rõ vai  trò,  trách 
nhiệm, lợi ích) và được sự đồng thuận của các bên liên quan. 
 
Tại các điểm tham quan, các nhóm cộng đồng đều có một kế hoạch chi tiết, cụ thể, rõ ràng, 
quy định rõ trách nhiệm, mốc thời gian và kết quả cần đạt được. Kế hoạch này cũng rất linh 
họat và có thể điều chỉnh nhanh chóng khi tình hình thay đổi (dịch bệnh, giá cả, thị trường). 
 
4.6.  Điều kiện pháp lý để thực hiện mô hình 

Quy chế quản  lý của mô hình phải không được  trái với các văn bản pháp quy hiện hành, 
nhưng đồng thời cũng mang những nét riêng phù hợp với điều kiện của địa phương. Quy 
chế quản lý phải được sự nhất trí cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, nhất là chính quyền 
xã, của vùng thực hiện mô hình, trên các phương diện về hành chính và cơ chế thực hiện. 
 
Mô hình cũng cần có sự tham gia rất tích cực, có trách nhiệm thực sự của chính quyền trong 
việc giải quyết các vấn đề về xử phạt, phê duyệt các quyết định quản lý (quy định, ban quản 
lý), nhưng không can thiệp quá sâu vào các hoạt động quản lý của cộng đồng.  
 
ĐQL đi song song với các chính sách về cải cách hành chính và  thực hiện quyền dân chủ, 
phân quyền của Chính phủ, cần có sự phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền địa phương trong 
quản lý tài nguyên. 
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4.7. Tìm và sử dụng tốt sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức hỗ trợ phát triển 
quốc tế 

Môi  trường sinh  thái đã  trở  thành vấn đề của  toàn cầu. Mô hình ĐQL/QLTCSCĐ được sự 
quan tâm của mọi tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế. Việc tìm và sử dụng tốt sự hỗ trợ về kỹ 
thuật và tài chính của các tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế sẽ tạo điều kiện nâng cao nhận 
thức, nghiên cứu, tổng kết, thực hiện nhân rộng mô hình một cách nhanh và hiệu quả hơn. 
Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có phương pháp sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ để đảm bảo 
yếu tố bền vững của mô hình sau khi sự hỗ trợ kết thúc. 
 
5. Một số khuyến nghị cho việc áp dụng phương thức ĐQL trong quản lý nghề cá tại Việt 
Nam 

Từ những bài học về ĐQL/QLTCSCĐ tại Lào và Thái Lan, chúng tôi đề xuất một số ý kiến 
cho việc áp dụng phương thức ĐQL trong quản lý nghề cá của Việt Nam. 
 Để áp dụng phương thức ĐQL, nghề cá Việt Nam đã có một số thuận lợi cơ bản: 
 
‐   Về chính sách: Từ năm 1997, trong văn kiện dự án Quy hoạch tổng thể ngành thuỷ sản 

đến năm 2010  do DANIDA hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính ‐ được Chính phủ phê duyệt 
đã đề ra một trong những chiến  lược hoạt động của ngành thủy sản  là “giao quyền và 
nghĩa vụ cho người sử dụng tài nguyên thuỷ sản” trong đó nêu rõ: “cấp quyền và nghĩa 
vụ cho người sử dụng nguồn lợi thuỷ sản từ các tổ chức quản lý nghề cá cấp tỉnh khác 
nhau đến các cấp huyện và xã” và thuật ngữ QLTCSCĐ cũng đã xuất hiện trong văn kiện 
này: “Xây dựng các điểm nghiên cứu và phát triển tại các khu vực đã được lựa chọn, đưa 
vào áp dụng phương thức QLTCSCĐ”. 

‐   Về thể chế: phương châm của Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn là: “Nhà nước và nhân 
dân cùng  làm”, “dân biết, dân bàn, dân  làm, dân kiểm tra”,  ... và ngày 7/7/2003, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 79/2003/NĐ‐CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Đây là 
điều kiện cơ bản về thể chế cho việc áp dụng phương thức ĐQL trong quản lý nghề cá tại 
Việt Nam. 

 
Trong Luật Thuỷ  sản,  tại Điều 5 về phát  triển  thuỷ sản bền vững có ghi: “Chính phủ xác 
định ranh giới vùng biển ven bờ trên cơ sở căn cứ vào độ sâu, khoảng cách từ bờ biển và một 
số đặc điểm khác ở vùng biển ven bờ để phân cấp cho địa phương có bờ biển tổ chức quản lý 
tổng hợp vùng biển ven bờ gắn với phát triển sản xuất, kinh doanh”. 
 
‐   Về  tư  tưởng của cộng đồng ngư dân, nhiều hoạt động điều  tra đã cho  thấy họ đều rất 

mong được giao quyền tham gia quản lý các vùng nước, các hoạt động nghề cá của họ. 
‐   Được sự ủng hộ,  tạo điều kiện nghiên cứu,  triển khai của  lãnh đạo Bộ Thủy sản,  lãnh 

đạo các vụ, cục, viện, trung tâm, sở thủy sản cũng như các cấp chính quyền địa phương. 
 
Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, phương thức QLTCSCĐ chưa trở 
thành hệ thống trong quản lý nghề cá tại Việt Nam. 
 
Để phương thức ĐQL nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trong quản lý nghề cá, cần phải 
có các hoạt động để thực hiện được các mục tiêu cơ bản sau: 
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1.  Nâng cao nhận thức về ĐQL nghề cá: 
‐  Hiểu rõ khái niệm, nội dung, sự cần thiết của ĐQL nghề cá 
‐  Hiểu rõ thực trạng áp dụng ĐQL nghề cá tại Việt Nam 
2.  Hoàn thiện quy trình, quy chế áp dụng mô hình ĐQL nghề cá 
3.  Nâng cao năng lực cho việc áp dụng mô hình ĐQL nghề cá 
4.   Phát triển áp dụng mô hình ĐQL nghề cá  
 
Các hoạt  động  để  thực hiện    4 mục  tiêu  trên  được  chỉ  rõ  trong  khung  logic  về  áp dụng 
phương thức ĐQL trong quản lý nghề cá.  
 
Để một phương thức quản lý nói chung, phương thức ĐQL nói riêng,  thành công không thể 
chỉ áp dụng độc lập phương thức đó để giải quyết mọi vấn đề về quản lý mà đồng thời cần 
phải giải quyết tốt các vấn đề cơ bản liên quan: chính sách, thể chế, nhận thức và điều kiện 
sống.  
 
Để phương thức ĐQL áp dụng thành công trong quản lý nghề cá, cần có sự nỗ lực không chỉ 
của riêng ngành thuỷ sản mà cần cả sự đồng lòng, hỗ trợ của cả các sở, ban, ngành liên quan 
cũng như sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế. 
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Khung logic về áp dụng phương thức ĐQL trong quản lý nghề cá tại Việt Nam 
 

Mục tiêu Hoạt động Kết quả đầu ra 
Hình thành mạng lưới nghiên 
cứu và áp dụng mô hình ĐQL 
nghề cá 

Mạng lưới nghiên cứu và áp dụng 
mô hình ĐQL nghề cá được hình 
thành 

Nghiên cứu tổng quan về hiện 
trạng quản lý nguồn lợi thủy 
sản có sự tham gia của cộng 
đồng tại Việt Nam  

Báo cáo tổng quan về hiện trạng 
ĐQL nghề cá tại Việt Nam  

Tổ chức hội thảo Các hội thảo được tổ chức 

1. Nâng cao nhận thức về 
ĐQL nghề cá 
- Hiểu rõ khái niệm, nội dung, 
sự cần thiết của ĐQL nghề 
cá 
- Hiểu rõ thực trạng áp dụng 
ĐQL nghề cá 

Phát hành tài liệu, tuyên 
truyền 

Các tài liệu được phát hành, các 
hoạt động tuyên truyền được thực 
hiện 

2. Hoàn thiện quy trình, quy 
chế áp dụng mô hình ĐQL 
nghề cá 

Xây dựng khung phân tích 
các mô hình ĐQL nghề cá  

Khung phân tích các mô hình ĐQL 
nghề cá được hình thành và áp 
dụng 

 Xây dựng quy trình áp dụng 
mô hình ĐQL nghề cá  

Quy trình áp dụng mô hình ĐQL 
nghề cá  được xây dựng và áp 
dụng 

 Xây dựng quy chế áp dụng 
mô hình ĐQL nghề cá    

Quy chế áp dụng mô hình ĐQL 
nghề cá được xây dựng và áp 
dụng 

 
Mục tiêu Hoạt động Kết quả đầu ra 
3. Nâng cao năng lực cho 
việc áp dụng mô hình ĐQL 
nghề cá  

Thiết lập cơ sở dữ liệu khoa 
học về môi trường, nguồn lợi 
thuỷ sản, sản xuất  kinh 
doanh và kinh tế  xã hội nghề 
cá thành một hệ thống thông 
tin thống nhất cho quản lý 
ngành thuỷ sản, tạo điều kiện 
cho việc xem xét và làm cơ sở 
để đưa ra các quyết định về 
phân bổ nguồn lợi cho các đối 
tượng sử dụng nguồn lợi 

Cơ sở dữ liệu hình thành và hoạt 
động tốt 

 Tổ chức tập huấn, tuyên 
truyền về các kiến thức cần 
thiết cho áp dụng mô hình 
(phân tích đánh giá hiện trạng 
quản lý, phát triển cộng đồng, 
xây dựng quy chế, ...) 

Các khoá tập huấn được tổ chức, 
các hoạt động tuyên truyền được 
thực hiện 

 Đầu tư mới và nâng cấp trang 
thiết bị phục vụ hướng dẫn, 
chỉ đạo, thực hiện áp dụng mô 
hình ĐQL nghề cá  

Các trang thiết bị cần thiết được 
đầu tư mới và nâng cấp 
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Mục tiêu Hoạt động Kết quả đầu ra 
4.  Phát triển áp dụng mô 
hình ĐQL nghề cá  

Xây dựng thí điểm các mô 
hình ĐQL nghề cá  cho các  
tuyến nghề (nghề và vùng 
nước) tại các vùng miền: Bắc 
Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung 
Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam 
Bộ, Vùng núi và trung du phía 
bắc, Tây Nguyên. 

Các mô hình thí điểm được xây 
dựng và vận hành 

 Hội thảo, nghiên cứu đánh giá, 
hoàn thiện mô hình 

Các hội thảo được tổ chức 

 Xây dựng chiến lược, kế 
hoạch phát triển áp dụng mô 
hình ĐQL nghề cá  

Chiến lược, kế hoạch phát triển áp 
dụng mô hình ĐQL nghề cá được 
xây dựng 

 Thực hiện chiến lược, kế 
hoạch áp dụng mô hình ĐQL 
nghề cá  

Chiến lược, kế hoạch phát triển áp 
dụng mô hình ĐQL nghề cá được 
thực hiện 

 Tiếp tục đánh giá, hoàn thiện 
mô hình  

Các địa điểm thực hiện mô hình 
tiếp tục được đánh giá và hoàn 
thiện 

 

FISHERIES CO-MANAGEMENT: LESSONS LEARN FROM THAILAND AND LAO PDR 

Abstract 

By  the  success  of  fisheries  co‐management/community  based  fisheries  management 
approach  in  managing  coastal  resources,  in  particularly  fisheries  in  the  world,  the 
ministry  of  fisheries  Viet  Nam  have  given  a  great  concerns  on  this  management 
approach. In early of 90th decade, Viet Nam Ministry of Fisheries have appointed the Viet 
Nam  Institute  of  Fisheries  Economics  and  Planning  to  collaborate  with  international 
organizations to implement researches on this field. In 2005, a working group of fisheries 
co‐management has been setup under  framework   of Ministry of Fisheries,  the Group’s 
focus  is given on co‐management study and  its application. One of  the activities of  the 
Group  is  organizing  a  study  tour  to  Laos  and  Thailand  for  its  members  and  some 
potential members from the local government levels. The report highlighted the  primary 
discussions of the Study Group members related to the application of co‐management in 
practices:  the  differences  of  fisheries  co‐management  and  community  based  fisheries 
management;  the  usefulness  and  lessons  learn  of  co‐management/community  based 
management from case studies in Laos and Thailand; some further recommendations of 
application of co‐management in fisheries sector in Viet Nam are also suggested. 
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỒNG QUẢN LÝ                                          
NGHỀ CÁ HỒ CHỨA TẠI TỈNH ĐẮC LẮC 

 
Lý Ngọc Tuyên 

Dương Tuấn Phương 

               
Tóm tắt 

Dự án quản lý nghề cá lưu vực Mê Kông triển khai tại Đắc Lắc‐Việt Nam bắt đầu từ tháng 8 
năm 1995 với mục tiêu trước mắt là nâng cao năng lực cho các cơ quan thủy sản liên quan về 
hoạch định và quản lý nghề cá hồ chứa trên cơ sở bền vững. Đồng quản lý (ĐQL) đã được 
dự đoán như là kết quả cuối cùng cho mọi sự nỗ lực, điều này thể hiện trong mục tiêu lâu 
dài của Dự án  là đạt được sản  lượng thủy sản cao và bền vững thông qua việc quản  lý hồ 
chứa có sự thống nhất giữa cộng đồng và chính quyền địa phương. 
 

Trong giai đoạn 1, trọng tâm của Dự án là tập trung vào đào tạo cho nhân viên Dự án và các 
cơ quan hữu quan, đồng thời tiến hành các nghiên cứu về sinh học và kinh tế xã hội tại 6 hồ 
được chọn có diện tích mặt nước từ 6 ha đến 658 ha, ở tỉnh Đắc Lắc.  
 

Giai đoạn 2 của Dự án bắt đầu từ tháng 3 năm 2000. Mục tiêu trước mắt của giai đoạn này là 
thiết lập, triển khai và nhân rộng mô hình ĐQL bền vững nhằm đạt được sản lượng thủy sản 
tối ưu trong các hồ chứa. Do đặc điểm, tính chất khác nhau của các hồ nghiên cứu và có sự 
đồng thuận của các bên liên quan nên Dự án đã chọn được 3 hồ thích hợp để tiến hành mô 
hình ĐQL là hồ Lắc, hồ Easoup và hồ Buôn Tría. 
 

Dự án đã  tổ chức nhiều cuộc họp,  tập huấn và hội  thảo cho các ngư dân, chính quyền địa 
phương và các ban ngành liên quan để đi đến thống nhất thành lập các mô hình ĐQL nghề 
cá hồ chứa tại các hồ đã chọn ở tỉnh Đắc Lắc. Từ khi các Hội Nghề cá được thành lập và đi 
vào hoạt động, tình hình các hồ được cải thiện đáng kể, nguồn  lợi thủy sản được sử dụng 
một cách hợp lý và có hiệu quả, đời sống ngư dân sống quanh các hồ cũng được nâng lên rõ 
rệt. 
 

Báo cáo này trình bày một số đặc điểm và kết quả bước đầu của mô hình ĐQL nghề cá tại 3 
hồ trong tỉnh Đắc Lắc. 
 
1. Giới thiệu 

Đắc Lắc là một trong 5 tỉnh ở  Tây Nguyên hiện có khoảng 500 hồ chứa với diện tích ước tính 
10.500 ha (Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Đắc Lắc 2005‐2010). Sản  lượng trung bình hàng 
năm giữa các hồ chứa có thay đổi từ 300 đến 350 kg/ha/năm. Tuy nhiên, việc quan tâm phát 
triển nghề cá hồ chứa trong tỉnh chỉ được chú trọng trong những năm gần đây. Việc đầu tư 
của người sử dụng nguồn lợi và chính quyền địa phương còn ít được quan tâm. Việc đầu tư 
xây dựng các hồ chứa trong tỉnh chủ yếu phục vụ cho tưới tiêu, phát triển nông nghiệp và 
các công trình thủy điện trong vùng. 
 

Dân  số  tỉnh  Đắc Lắc gia  tăng  tương  đối nhanh,  từ  1,7  triệu người năm  1999  lên  2,2  triệu 
người năm 2005 (Niên giám thống kê Đắc Lắc 2005). Cá nước ngọt là nguồn protein động vật 
chính và rẻ nhất cung cấp chủ yếu cho dân số ngày càng tăng. Theo ước tính, khoảng 70% 
nguồn cá cung cấp trong tỉnh  là cá biển. Do đó nhu cầu cá nước ngọt của người dân ngày 



Lý Ngọc Tuyên, Dương Tuấn Phương, Một số kinh nghiệm đồng quản lý nghề cá hồ chứa tại tỉnh Đắc Lắc 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

173

càng nhiều và các cấp chính quyền địa phương đã bắt đầu chú ý đến việc phát triển nghề cá 
hồ chứa trong vùng. 
 
Nghề cá tại 3 hồ Lắc (658 ha), hồ Easoup (240 ha), và hồ Buôn Tría (141 ha) trong tỉnh nơi Dự 
án đang triển khai có tiềm năng tương đối lớn về thuỷ sản, được khai thác tự do từ khá lâu, 
ít được quản lý do đó sản lượng cá tại các hồ này đã bị giảm sút nghiêm trọng do số người 
đánh cá  tăng nhanh, sử dụng các phương tiện hủy diệt để đánh cá như: chất độc, thuốc nổ, 
xung điện và các loại lưới có kích cỡ mắt lưới nhỏ... 
 
Để giải quyết tình trạng này, Dự án đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành 
liên quan và ngư dân tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo để xác định, lựa chọn và cuối cùng đã 
chấp nhận mô hình ĐQL nghề cá hồ chứa để áp dụng tại 3 hồ này. 
 
Từ năm 1999 đến năm 2002, các Hội Nghề cá được thành lập tại các hồ Lắc, Easoup và Buôn 
Tría. Kể từ đây một mô hình quản lý nghề cá mới đã được thiết lập, cuộc sống của ngư dân 
sống quanh hồ được cải thiện rõ rệt, nguồn lợi trong các hồ được sử dụng một cách hiệu quả. 
Chính quyền điạ phương, các ban ngành và người dân cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm 
trong việc sử dụng và quản lý nguồn lợi thủy sản một cách bền vững. 
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Bản đồ tỉnh Đắc Lắc và các hồ Dự án triển khai mô hình ĐQL 
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2. Quá trình thực hiện mô hình ĐQL 

Tại mỗi hồ chứa, trước  tiên Dự án thảo  luận về mục tiêu với chính quyền địa phương cấp 
huyện. Nếu được đồng ý, sẽ tổ chức một cuộc hội thảo tương tự ở cấp xã nơi có hồ chứa để 
Dự án triển khai thực hiện. Sau đó thảo luận nhóm về đánh giá nhanh nông thôn có dự tham 
gia cộng đồng (PRA) được tiến hành nhằm tìm ra các bên liên quan, các vấn đề và phương 
hướng giải quyết. Sau cùng, Dự án tiến hành xác định các hoạt động chi tiết cụ thể tiếp theo 
và cùng thảo luận với các bên liên quan, tổ chức các lớp tập huấn và hội thảo.   
 
Sau cuộc hội thảo ban đầu, người dân được tập huấn về môi trường. Số lượng lớp tập huấn 
tại mỗi hồ phụ thuộc vào số dân sinh sống tại đó. Tại lớp tập huấn này, các thành viên tham 
gia cũng được thảo  luận về nhu cầu của việc quản  lý nguồn  lợi. Mong muốn chung từ các 
lớp tập huấn là sau này  con em họ vẫn có cá để đánh bắt. Nhằm đạt được mục tiêu này, cần 
quản lý tốt nguồn lợi thủy sản và để thành công, cộng đồng ngư dân cần được tham gia vào 
quá trình quản lý này.  
 
Các ngư dân cũng nhận thức rằng một số loại ngư cụ họ đang sử dụng là không có lợi cho sự 
bền vững của nguồn lợi, nhưng họ vẫn phải dùng vì nhu cầu sinh sống của bản thân và gia 
đình họ. 
 
Các lớp tập huấn này cũng cho phép các thành viên tham gia vào Dự án xác định kế hoạch 
tiếp theo. Tại mỗi hồ, các tổ chức Hội Nghề cá được thành  lập, và tùy thuộc vào điều kiện 
của từng hồ mà mục tiêu của hội có khác nhau. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều lớp tập huấn tại 
các hồ chứa được chọn về tín dụng‐tiết kiệm và các nghề nghiệp thay thế cho nghề cá không 
bền vững như nuôi cá ao, lồng, làm lưới …  
 
Nhìn chung, mục  tiêu của các Hội Nghề cá  là bảo đảm  tính bền vững của sản  lượng  thủy 
sản, nhằm duy  trì  ổn  định mức  sống  cho  cộng  đồng ngư dân và  cùng kết hợp với  chính 
quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc quản lý nghề cá tại các hồ. Các lớp tập 
huấn trên đã hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu của hội, giúp khuyến khích việc quản lý tốt 
nghề cá và giúp ngư dân có sự lựa chọn để vẫn duy trì cuộc sống hiện tại trong khi vẫn ngăn 
chặn các hoạt động khai thác không bền vững. 
 
Tùy vào điều kiện của từng hồ mà các hội có những quy định riêng về đánh bắt và quản lý 
nguồn lợi. Sự cương quyết thi hành các quy định là một yếu tố rất quan trọng cho sự thành 
công của mô hình ĐQL. 
 
Hàng tháng, các nhân viên của Dự án theo dõi hoạt động của hội, tham gia vào các cuộc họp 
hàng tháng của hội để cùng tư vấn cho các hoạt động của hội như: tuần tra bảo vệ, thu phí 
đánh bắt, tín dụng tiết kiệm, góp vốn thả cá,... Dự án cũng tư vấn và liên hệ với chính quyền 
địa  phương  cũng  như  các  cơ  quan  liên  quan  khi  cần  thiết. Các Hội Nghề  cá  hồ Lắc,  hồ 
Easoup và hồ Buôn Tría đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Nghề cá Việt Nam và được tỉnh ra 
quyết định thành lập. 
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Tóm tắt quá  trình thành lập và thực hiện mô hình ĐQL của Dự án   
 

Các thảo luận thăm dò với các bên liên quan 
 
 

                       Không ủng hộ=>  Rút lui 
       Ủng hộ 

 
 

Gặp gỡ các bên liên quan:  Các bên liên quan=>  Các vấn đề=> Hướng giải quyết=> 
 
 
 

Tiếp tục thăm dò các bên liên quan         Xác định/tìm ra các vần đề:        
Mâu thuẫn? Các vấn đề chung? Các hoạt 
động? Cơ cấu đại diện cho ngư dân?   
 
 

 

Xác định các mối liên quan cần thiết  Các hoạt động ban đầu (tập huấn/điều tra, ...) 

 
 
                 
Sắp xếp các mối liên kết                    Xác định nhóm lãnh đạo tiềm năng 
 
 

Tổ chức nhóm lãnh đạo của cộng đồng/thiết lập mối liên quan với các cơ quan       
hữu quan 

 
 
 

     Tổ chức bầu cử/thành lập Hội Nghề cá 
 
 

 
Tập huấn/phối hợp nghiên cứu/quản lý hành chính, kỹ thuật, 

hỗ trợ tài chính/liên hệ các cơ quan hữu quan 
 

 
 

Phối hợp với các bên liên quan xác định mô hình ĐQL 
 

                       Quyết định thành lập mô hình ĐQL 
 

                       Lập kế hoạch hoạt động, thực hiện, giám sát và đánh giá 
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3. Mô hình ĐQL tại các hồ 

3.1 . Mô hình ĐQL ở hồ Lắc 

 
 
 
3.2. Mô hình ĐQL hồ Easoup 

 

 
 
 
 
 

UBND thị trấn Easoup 

Ban Thủy nông 
Hội Nông dân  

Công an thị trấn 
Easoup Hội Nghề cá hồ Easoup 

Trung tâm Khuyến 
nông 

Tổ 1 Tổ 2 Tổ 3 Tổ 4 

UBND tỉnh Đắc Lắc 

UBND huyện Lắc (UBND thị trấn 
Liên Sơn, xã Yang Tao) 

Các cơ quan chức năng (Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn,Trung 

tâm Khuyến nông, Sở Công an 

Hội Nghề cá hồ Lắc 

Chi hội thị trấn Liên Sơn 

(114 hội viên) 

Chi hội xã Yang Tao 

(102 hội viên) 
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1 
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2 
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4 
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3.3. Mô hình ĐQL hồ Buôn Tría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong các mô hình nói trên, chính quyền địa phương đã giao quyền và trách nhiệm quản lý 
cho các Hội Nghề cá. Dự án phối hợp với các hội phác thảo quy chế đánh bắt   trình chính 
quyền địa phương cùng chỉnh sửa, bổ sung và các hội hoạt động dựa theo các quy chế này. 
Chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc tuần tra bảo vệ trên hồ cùng với lực lượng công 
an, ban quản lý hồ, đồng thời cho phép các hội thu phí đánh bắt nhằm tạo kinh phí cho hội 
hoạt động như thả cá, tuần tra bảo vệ, chi phí hành chính hội họp... 
 
Chính quyền địa phương cũng tư vấn giám sát và giúp liên lạc với các ban ngành liên quan 
trong việc quản  lý nguồn  lợi. Dự án chính  là cầu nối, xúc tiến giám sát hỗ trợ các hội hoạt 
động, liên lạc với các ban ngành và chính quyền địa phương. Hội Nghề cá báo cáo định kỳ 
tình hình hoạt động của hội cho các cấp chính quyền địa phương  
 
Chính quyền địa phương: Có  trách nhiệm giám sát và chịu  trách nhiệm về các hoạt động 
hành chính của hội như: ban hành các quy chế đánh bắt, xử lý   người vi phạm, hỗ trợ vốn 
thả cá nhằm tái tạo nguồn lợi trong  hồ. 
 
Các ban ngành: Ban Thủy nông, Phòng Kinh tế, Ban Quản lý rừng, Trạm Khuyến nông... có 
trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, quản lý và phối hợp với các Hội Nghề cá để quản lý nguồn lợi 
trong hồ, tuần tra bảo vệ, thu phí của ngư dân. Ngoài ra còn phối hợp với Dự án giúp đỡ hội 
tổ chức  tập huấn về các ngành nghề thay thế, tạo công ăn việc làm mới cho ngư dân, giảm 
áp lực đánh cá trên các hồ. Họ cũng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm quản lý nguồn lợi của 
các hồ.  
 
Các Hội Nghề cá: Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan để triển 
khai các hoạt động của mình như: thảo quy chế đánh bắt của hội, tìm phương hướng phát 
triển nghề cá, tuần tra bảo vệ nguồn lợi, thả cá tái tạo nguồn lợi và duy trì sản lượng,  thành 
lập các tổ tín dụng tiết kiệm tạo nguồn vốn giúp đỡ  nhau trong việc mua sắm ngư cụ đánh 
bắt, vận động, tuyên truyền không sử dụng các phương tiện đánh bắt hủy diệt trên hồ , định 
kỳ báo cáo hoạt động  cho các ban ngành và chính quyền địa phương.  
 
 

UBND xã Buôn Tría 

Trạm Thủy nông Công an xã  

Buôn Tría 

Hội Nghề cá Buôn Tría 
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4. Một số kết quả bước đầu của mô hình   

Sau gần 5 năm hình thành và triển khai mô hình ĐQL, các Hội Nghề cá tỉnh Đắc Lắc đã đi 
vào hoạt động tương đối ổn định. Họ có thể tự lập kế hoạch và quyết định các hoạt động của 
mình như thu phí đánh bắt của bà con hội viên trong các hội, chi phí cho hoạt động của tổ 
bảo vệ, duy trì sinh hoạt của Ban Chấp hành, các tổ nghề cá, phối hợp với chính quyền địa 
phương giải quyết và xử lý các vi phạm quy chế của hội, lập kế hoạch thả cá và huy động bà 
con đóng góp tiền thả cá. 
 
Vận động ngư dân  trong các hội góp  tiền  thả cá xuống hồ có ý nghĩa rất  lớn đối với cộng 
đồng xung quanh hồ vì qua hoạt động này, mọi người nhận thức được rằng khai thác phải đi 
đôi với bảo vệ và duy trì nguồn lợi. 
 
Nâng cao thu nhập của ngư dân từ nghề cá  , ổn định nguồn lợi trong hồ do biết cách khai 
thác và bảo vệ hợp lý. Năng lực quản lý của các hội viên cũng được phát huy và nâng cao.  
 
Qua sinh hoạt trong các tổ tín dụng tiết kiệm của hội, hầu hết người dân có ý thức hơn trong 
việc chi tiêu tiết kiệm, hạn chế lãng phí và giúp đỡ nhau trong việc mua sắm ngư cụ, đoàn 
kết phấn đấu xây dựng cuộc sống giàu đẹp hơn. 
 
Với tình trạng chung của các hồ chứa hiện nay là nguồn lợi bị cạn kiệt nghiêm trọng do số 
lượng người đánh bắt cá tăng nhanh hàng năm trong khi nguồn lợi có hạn, cộng với sự thay 
đổi bất thường của thời tiết thì việc áp dụng mô hình ĐQL cho nghề cá hồ chứa ở đây là rất 
cần thiết và phù hợp. 
 
Tình  trạng sử dụng ngư cụ đánh bắt huỷ diệt  trên hồ giảm rõ rệt. Khi nghề cá chưa được 
quản lý, tỷ lệ  ngư cụ mang tính huỷ diệt so với các ngư cụ khác là 50% nhưng sau khi  Hội 
Nghề cá các hồ thành lập và hoạt động, tình trạng sử dụng các ngư cụ này đã giảm hơn 80%, 
mọi người có ý thức hơn trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn lợi. 
 
Nâng cao ý thức cộng đồng của người dân qua việc thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của 
bản thân đối với hội. Quan hệ cộng đồng trong vùng cũng tốt hơn vì họ biết giúp đỡ nhau 
trong cuộc sống qua các hoạt động của Hội Nghề cá. 
 
5. Những thuận lợi, khó khăn 

Thuận lợi: 

• Sự quan tâm của chính quyền tỉnh Đắc Lắc và các huyện, xã nơi triển khai mô hình đã tạo 
điều kiện tốt để các Hội Nghề cá hoạt động có hiệu quả. 

• Có sự  tham gia  tích cực và nhiệt  tình của các  thành viên  trong Ban Chấp hành các Hội 
Nghề cá. Mặc dù đời sống của họ còn nghèo và khó khăn nhưng rất nhiệt tình trong sinh 
hoạt cộng đồng của các hội. 

• Sự giúp đỡ không hoàn lại của Dự án Quản lý nghề cá lưu vực sông Mê Kông cả về kỹ 
thuật lẫn tài chính và sự đồng lòng của đa số người dân trong hội. 

• Các hồ đang áp dụng mô hình này có rất nhiều  thức ăn  tự nhiên nên khi  thả cá chúng 
phát  triển  rất nhanh và duy  trì được sản  lượng  trong hồ cho người dân đánh bắt. Hầu 
như các ngư dân đều ủng hộ mô hình này. 
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Khó khăn: 

• Người dân di cư đến sống quanh hồ ngày càng đông gây khó khăn cho việc quản lý đánh 
bắt của các hội.   

• Vẫn còn một số đối tượng đang lén lút sử dụng các phương tiện đánh bắt mang tính huỷ 
diệt trên hồ để khai thác thuỷ sản. 

• Chưa thu triệt để được các khoản thu như phí đánh bắt, hội phí và phí tuần tra bảo vệ để 
chi cho các hoạt động của hội như tuần tra bảo vệ, thả cá, chi phí hành chính … 

• Kinh phí hỗ trợ cho tổ tuần tra bảo vệ của các hội rất hạn chế, khó khăn trong việc mời lực 
lượng công an địa phương cùng tham gia hoạt động này. 

• Các Hội Nghề cá chưa có đủ thẩm quyền về mặt pháp lý để xử lý nghiêm khắc những đối 
tượng khai thác nguồn lợi mang tính huỷ diệt. 

 
6. Những bài học kinh nghiệm và đề xuất 

• ĐQL là mô hình rất mới mẻ, phức tạp và khó có thể thực hiện thành công nếu không có 
sự giúp đỡ và cộng tác của chính quyền địa phương. Các Hội Nghề cá không có đủ thẩm 
quyền  thực hiện  mọi chức năng mà có thể áp dụng vào mô hình này như xử phạt hành 
chính, bắt và phạt những người vi phạm quy chế đánh bắt, sử dụng ngư cụ huỷ diệt,… 

• Các nhóm ngư dân cần sự hỗ trợ về tài chính để hoạt động và cộng đồng ngư dân sẽ đóng 
góp nhiều hơn nếu quản lý tốt các hoạt động này và được cộng đồng địa phương nhất trí 
cao. Tuy nhiên, đa số ngư dân còn nghèo và bận rộn, họ không thể quan tâm đầu tư đúng 
mức để đạt được mục tiêu đề ra. Các thành viên tự nguyện trong cộng đồng đôi khi cũng 
gặp nhiều khó khăn và mâu thuẫn giữa các thành viên và gia đình. Tham gia tình nguyện 
giúp đỡ cộng đồng là rất quan trọng nhưng họ cũng cần phải nuôi sống bản thân và gia 
đình. Vì thế, nên có khoản phụ cấp cho các thành viên trong Ban Chấp hành. 

• Các quyết định của chính quyền địa phương là điều kiện cần thiết để thực hiện các điều 
lệ, quy chế … vì các nhóm ngư dân không đủ quyền cũng như các công cụ để thực hiện 
một  số khâu quản  lý. Chính quyền  địa phương  cần  có nhận  thức về nhu  cầu quản  lý 
nguồn lợi dựa trên cộng đồng, và cũng cần thông cảm với ngư dân. Họ là những người 
thường có trình độ thấp, vì thế việc trình bày báo cáo đôi khi gặp khó khăn. Họ cũng là 
những người nghèo vì thế đôi khi không tránh khỏi vi phạm các quy chế quản lý. 

• Cần tôn trọng ý kiến và kiến thức, kinh nghiệm của ngư dân vì  họ hiểu rõ nguồn lợi mà 
họ phụ thuộc vào, do đó cần  xem xét các ý kiến của họ khi đưa ra giải pháp. 

• Đặt trọng tâm cải thiện đời sống cho ngư dân là rất quan trọng khi họ quản lý nguồn lợi 
bền vững. Người nghèo hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi cho thế hệ 
mai sau nhưng họ vẫn  ưu tiên cho cuộc sống hiện tại. 

• Các thành viên trong Ban Chấp hành hầu như còn rất nghèo khó, đôi khi họ không đủ cố 
gắng để nỗ  lực  thực hiện các mục  tiêu mà hội  đề  ra vì  thỉnh  thoảng họ cũng gặp mâu 
thuẫn với hàng xóm và ngay cả trong gia đình họ. 

• Cần tập huấn thêm cho các bên liên quan như ngư dân, chính quyền địa phương và các cơ 
quan hữu quan  tác động đến mô hình về   những  lĩnh vực khác  liên quan đến nghề cá 
như: chọn ngành nghề để thay đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng … Điều này có thể giúp họ 
có những sáng kiến trong quản lý nghề cá bền vững hơn. 
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Đề xuất: 

• Bộ Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam cần nghiên cứu xem xét có biện pháp giúp chi hội 
nghề cá có đủ chức năng xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động. 

• Hội Nghề cá có những hỗ trợ về kỹ thuật như tổ chức các lớp tập huấn, giúp đỡ vốn cho 
bà con ngư dân có những mô hình làm ăn mới như khoanh nuôi thêm những eo ngách, 
nhằm giảm áp lực khai thác cá tự nhiên, nâng cao thu nhập cho hội viên. 

• Các cơ quan chức năng như công an cần quan tâm hơn trong việc gúp các chi hội xử lý các 
đối tượng vi phạm hành chính trong khai thác thủy sản ở hồ chứa. 

 

FISHERIES CO-MANAGEMENT: LESSONS LEARN FROM IN DAC LAC PROVINCE, 
VIET NAM 

Abstract 

Management  of  river  and  reservoir  fisheries  in  the  Mekong  Basin  (MRRF)  was 
implemented  in  Dac  Lac  province,  Viet  Nam  from  August,  1995  with  immediate 
objecttive:  “Enhanced  capacity  of  government  fisheries  agencies  to  plan  and manage 
reservoir  fisheries  on  a  sustainable  basis”.  Community‐based  co‐management  was 
foreseen as the ultimate result of these efforts, as indicated in the development objective 
of  the Project: “Sustained, high yields of  fish achieved  from  reservoirs managed under 
local community agreement with government.” 
 
In Phase I, therefore, the focus was on training staff of the Project and related government 
agencies, and on  conducting biological and  socioeconomic  surveys around  six  selected 
water bodies, ranging in area from 5.37 ha to 658 ha in Dac Lac province, Viet Nam. 
 
Phase II of the Project start from March, 2000 with objective: “Sustainable co‐management 
models for optimal production in reservoirs developed, implemented and disseminated”. 
Due to characteristics of studied water bodies and the agreement of stakeholders at local 
authorities,  therefore Project selected 3 water bodies  to apply  the model of  fisheries co‐
management at Lac lake, Easoup and Buon Tria reservoirs. 
 
Project  held  many  meetings,  workshops,  trainings  for  fishers,  local  authorities  and 
stakeholders  in order to agree to establish a model of fisheries co‐management at target 
water bodies in Dac Lac province. Since the Fishers’ Unions established, the situation in 
all  three  selected  water  bodies  improved.  Fishers  became  more  aware  of  suitable 
exploitation of  fisheries resources. The resources  in  the reservoirs are being maintained 
and the livelihood of fishers around the reservoirs is improving. 
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TÁC ĐỘNG XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG                     
THUỶ SẢN VEN BIỂN VIỆT NAM 

 
Lê Tiêu La 

 
Tóm tắt 

Nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) góp phần làm cho ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn của đất nước, giữ một vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế ‐ xã hội thời 
kỳ đổi mới ở Việt Nam.  
 

Hoạt động NTTS đóng góp tích cực vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu, xóa đói giảm nghèo 
và đảm bảo an ninh lương thực. Tăng cường và mở rộng NTTS đang được xem là giải pháp 
lựa chọn nhằm giảm bớt sức ép đến nguồn lợi thuỷ sản ven bờ và sự lựa chọn sinh kế trong 
chương  trình  đa dạng hóa  nông  nghiệp  ở  các  vùng  nội  địa,  cũng  như  cho  xoá  đói  giảm 
nghèo trong cộng đồng ngư dân khai thác ven bờ ở Việt Nam.   
 
Mặt khác họat động NTTS  trong những năm qua cũng  tạo nên nhiều áp  lực  tới  tình hình 
kinh  tế‐ xã hội, môi  trường và  là một  thách  thức đối với mục  tiêu PTBV của quốc gia nói 
chung và ngành thủy sản nói riêng. 
 

Đánh giá tác động xã hội của phát triển NTTS ven biển không chỉ ở mặt tích cực mà cả ở mặt 
tiêu cực có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong bối cảnh của sự đòi hỏi PTBV ngành thuỷ sản 
ở Việt Nam. Qua đó cho phép nhìn nhận một cách toàn diện hơn hiệu quả kinh tế‐ xã hội của 
hoạt  động NTTS,  đồng  thời giúp  gợi mở  các  vấn  đề  chính  sách và quy hoạch phát  triển 
NTTS nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của ngành.  
 
1. Phương pháp luận và công cụ nghiên cứu 

1.1. Phương pháp luận 

Những nghiên cứu gần đây khi đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động NTTS 
mới chỉ  tập  trung  đến khía cạnh kinh  tế và môi  trường  sinh  thái mà chưa chú ý  đến  ảnh 
hưởng  tiêu cực về mặt xã hội. Còn  thiếu vắng những nghiên cứu chuyên sâu và đánh giá 
một cách hệ thống những tác động tiêu cực về mặt xã hội của hoạt động NTTS. 
 

Bài viết này đưa ra những phát hiện về tác động tích cực và tiêu cực về mặt xã hội của phát 
triển NTTS; tìm hiểu những yếu tố cản trở tới sự phát triển đó và đưa ra một số kiến nghị, 
giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội, góp phần đảm bảo tính bền 
vững của hoạt động NTTS ven biển Việt Nam.  
 
1.2. Công cụ nghiên cứu 

Các số  liệu và  thông  tin  trong bài viết sử dụng, chủ yếu  lấy  từ kết quả nghiên cứu đề  tài 
“Đánh giá tác động tiêu cực về mặt xã hội của hoạt động NTTS mặn lợ ven biển Việt Nam” 
của nhóm tư vấn nghiên cứu độc  lập mà tác giả là trưởng nhóm do SUMA lựa chọn, được 
hoàn thành cuối năm 2005. Đề tài đã thực hiện 35 cuộc thảo luận nhóm, 64 cuộc phỏng vấn 
sâu dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và 1.150 phiếu trưng cầu ý kiến người dân 
trên địa bàn 10 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, 
Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, đại diện cho các khu vực: đồng bằng sông Hồng, Bắc 
Trung Bộ, Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.  
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2. Một số phát hiện chính 

2.1. Thu nhập tăng nhanh nhưng bấp bênh 

Cải thiện được mức thu nhập và mức sống của hầu hết các hộ NTTS và cộng đồng ven biển 
nói chung là tác động tích cực lớn nhất của NTTS. Số hộ được khảo sát có cuộc sống khá hơn 
trước đây nhờ NTTS  là 67,7%. Lý do chủ yếu  là,có  thêm kinh nghiệm và kiến  thức NTTS, 
tăng mức độ đầu tư cho công trình và con giống. Mức sống của dân cư NTTS được cải thiện 
rõ rệt sau 5 năm chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp vùng ven biển. Từ chỗ không có hộ 
giàu đến chỗ hộ giàu chiếm 2,2%, số hộ khá từ 12,3 % ở 5 năm trước đã tăng lên 37,7% vào 
năm 2005, số hộ nghèo giảm từ 24,4% xuống 8,1% sau 5 năm. Phần lớn các hộ tham gia hoạt 
động NTTS hiện nay ở mức độ kinh tế trung bình và khá (tỷ lệ tương ứng là 37,7% và 52,0%). 
So với  tỷ  lệ nghèo của cả nước,  tỷ  lệ nghèo  trong các hộ gia đình này  thấp hơn 10%. Như 
vậy, hoạt động NTTS đã góp phần xoá đói giảm nghèo trong các cộng đồng NTTS.  
 
Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 14,2% tổng số hộ được khảo sát chưa cải thiện được mức sống và 
có đến 18,2% các hộ NTTS có mức sống giảm đi. Điều đó một mặt, phản ánh mức sống của 
các hộ NTTS có  tăng  lên nhưng không bền vững; mặt khác, phản ánh xu hướng phân hoá 
giàu nghèo diễn  ra ngày càng gay gắt ngay  trong các hộ NTTS. Tại Ninh Thuận và Thừa 
Thiên  ‐ Huế, một số hộ còn cho rằng, khi họ  làm ăn  thua  lỗ, nghèo đi  thì bị những người 
khác “nhìn với một con mắt khác”, không được xem trọng như trước. 
 

Thu nhập tăng nhưng vẫn bấp bênh của một số hộ xuất phát từ những nguyên nhân sau:  
 
2.2.  Tạo thêm nhiều việc làm nhưng chưa ổn định 

NTTS ven biển tạo việc làm cho một lượng rất lớn lao động, nhất là lao động ở nông thôn. 
Trung bình mỗi hộ NTTS sử dụng 3 ‐ 4 lao động mà phần lớn là lao động gia đình, lao động 
thuê rất ít, ngoại trừ những trang trại nuôi thâm canh hoặc bán thâm canh có quy mô lớn từ 
vài ha trở  lên.Việc gia tăng diện tích nuôi và gia tăng mức thâm canh sẽ nảy sinh nhu cầu 
tăng thêm lao động, đặc biệt là lao động trẻ khỏe và có trình độ học vấn nhất định. Từ 1998 
đến nay, lao động nuôi tăng bình quân 8,13%/ năm, tương ứng 52.780 lao động/ năm. 
 

NTTS phát triển không những làm tăng thu nhập cho những người trực tiếp tham gia NTTS 
mà còn tạo thêm rất nhiều việc  làm trong  lĩnh vực dịch vụ: thức ăn, giống, buôn bán thuỷ 
sản, vận chuyển, chế biến, góp phần làm tăng thu nhập cho cả cộng đồng, tác động tích cực 
đến công cuộc xoá đói giảm nghèo. Đây là một trong những mặt tích cực nhất của hoạt động 
NTTS. 
 

Bên cạnh mặt tích cực đó, vấn đề thất nghiệp, lao động nữ và trẻ em có liên quan đến hoạt 
động NTTS. 
 

Trong số những người được phỏng vấn, có 13,8% cho rằng lao động bị mất việc làm. Công 
việc không ổn định và thu nhập trên ngày công lao động thấp được phản ảnh bởi khoảng 1/5 
tổng số hộ được khảo sát. Một điều cần quan  tâm  là ở những vùng chuyên sản xuất nông 
nghiệp trước đây, nay chuyển đổi sang NTTS, đã xảy ra tình trạng lao động nữ bị mất việc 
làm do khả năng  tham gia vào  các hoạt  động NTTS kém hơn  so với  các hoạt  động nông 
nghiệp khác (như trồng lúa, chăn nuôi). Vì không thể lao động nặng nhọc như nam giới, nên 
trong NTTS, lao động nữ ít được thuê mướn hơn và với công việc nhẹ nhàng hơn, họ cũng 
phải chấp nhận thu nhập thấp hơn/ngày công. Trong nghiên cứu này, có tới 13,6% lao động 
nữ  bị mất việc làm. 
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Riêng đối với lao động trẻ em, qua phân tích thông tin theo lịch thời vụ, trẻ em chỉ tham gia 
vào công đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, trẻ em phải lao động nặng nhọc chiếm tới 6,2%. 
 

Từ góc độ quản  lý ngành và địa phương, mặc dù cơ hội cho  lao động nữ  tham gia NTTS 
giảm nhưng  tạo  điều kiện  cho họ  tham gia vào  các hoạt  động khác như dịch vụ hậu  cần 
trong ngành thuỷ sản, buôn bán và chế biến thủy sản. 
 
2.3. Tăng quyền năng cho phụ nữ nhưng tồn tại sức ỳ của mô hình truyền thống trong phân 
công và hợp tác lao động theo giới  

Trong khi nam giới tham gia NTTS chiếm 38,6% thì nữ giới chỉ chiếm 1,4%. Như vậy, so với 
nam giới, nữ giới tham gia một cách độc lập vào hoạt động này chiếm tỷ lệ không đáng kể. 
Tuy nhiên, hợp tác lao động giới đã chiếm tới gần 1/2 số hộ.  Xét dưới góc độ giới, đàn ông 
phù hợp hơn phụ nữ  trong công việc như chuẩn bị ao đầm,  lồng bè, chăm sóc quản  lý ao 
đầm,  lồng bè, sử dụng hoá chất,  thuốc  thú y  thuỷ sản. Cả hai giới cùng  tham gia chủ yếu 
trong công đoạn đầu tư, chi phí và thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm. Sự tham gia vào các công 
đoạn khác của phụ nữ bao giờ cũng có đàn ông bên cạnh. Chính lao động NTTS với những 
đặc điểm và tính chất đặc thù của nó đã đòi hỏi và quy định giới nào phù hợp với nó. Nam 
giới phù hợp với chức năng, đặc điểm tính chất trong nhiều công đoạn của hoạt động này. 
Ngược lại,  trong công việc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, người phụ nữ tham gia chiếm 
tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với nam giới, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chi tiêu, nội trợ, chăm 
sóc và dạy dỗ con cái, điều đó có thể lý giải tại sao phụ nữ ít tham gia vào hoạt động NTTS, 
thậm chí bị mất việc  làm có thu nhập nhưng công việc vẫn chồng chất. Số  liệu của nghiên 
cứu này cho thấy, hơn 1/4 số người  thừa nhận phụ nữ bị chồng chất công việc. Đặc biệt chỉ 
có 1,8% phụ nữ tham gia vào tập huấn NTTS.  
 

Như vậy, trong các hộ gia đình NTTS, mô hình phân công lao động giới mang  tính truyền 
thống hầu như không  thay  đổi. Sự  chuyển hoá năng  lực giữa nam và nữ  trong công việc 
NTTS đã không diễn ra. Đàn ông vẫn là người lao động chính trong lĩnh vực này. 
 

Một trong những nguyên nhân cơ bản trực tiếp cản trở sự chuyển đổi vai trò nam nữ trong 
hộ gia đình NTTS ven biển là vị thế của mỗi giới. 
 

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đối với hoạt động NTTS, trong khi phụ nữ quyết định 
các vấn đề của hoạt động này chỉ chiếm 3,2% thì đàn ông chiếm tới 40,9%. Trong từng công 
đoạn NTTS, phụ nữ có tiếng nói quyết định chiếm tỷ lệ cao hơn đàn ông chỉ ở mỗi công đoạn 
sử dụng tiền thu từ NTTS (13,8% so với 12%).  Ngược lại, trong lĩnh vực phục vụ sinh hoạt 
gia đình, đàn ông có tiếng nói quyết định về công việc nội trợ, chăm sóc dạy dỗ con cái chỉ 
chiếm 2,3% và 5,7% thì phụ nữ lại chiếm 70,8% và 23%.  
  
Như vậy, người quyết định sự phân công  lao động  theo giới  trong  lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh trong các hộ gia đình NTTS chủ yếu là nam giới. Điều đó làm tăng thêm sự bất bình 
đẳng giới‐ một khía cạnh cơ bản của tiêu cực về mặt xã hội liên quan đến hoạt động NTTS. 
  
2.4.  Đồng thuận và mâu thuẫn xã hội 

Hoạt động NTTS  tạo nên sự đồng  thuận xã hội  từ việc chia sẻ cách  thức  làm ăn, vốn hoạt 
động đến kỹ thuật và hợp tác lao động.Tuy nhiên, những mâu thuẫn xã hội ở nhiều cấp độ 
khác nhau như giữa các thành viên trong gia đình, giữa các hộ NTTS, giữa người dân và đơn 
vị  trúng  thầu đất NTTS, giữa NTTS và ngành nghề khác cũng đã xuất hiện  liên quan với 
hoạt động NTTS.  
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• Giữa các thành viên trong  gia dình 

So với 5 năm trước, có 15,7% số người thừa nhận những mâu thuẫn này tăng lên và 37,5% 
cho rằng vẫn giữ như cũ. Chỉ 5,7% thừa nhận mâu thuẫn này giảm. Những vấn đề thường 
nảy sinh mâu  thuẫn  là việc vay vốn, sử dụng  tiền  thu được  từ nguồn  lợi NTTS,  trả nợ và 
cách thức tiến hành làm ăn (tỷ lệ tương ứng 20,2%; 16,8%; 15,9% và 11,7%).  
 
Phân tích thông tin từ thảo luận nhóm cũng cho thấy, lý do của các mâu thuẫn trong hộ gia 
đình NTTS thường là:  
 
‐   Do không  thống nhất được ý kiến giữa vợ và chồng  trong việc NTTS, kể cả việc quyết 

định loài nuôi, mức đầu tư và kỹ thuật nuôi. 
‐   Do phải thức đêm để trông coi việc NTTS, một số người thường tụ tập nhậu nhẹt hoặc 

đánh cờ bạc, khi người vợ phát hiện sẽ dẫn đến mâu thuẫn gia đình. 
‐   Khi gặp thất bại trong NTTS, nợ nần chồng chất dẫn đến việc vợ chồng cãi vã lẫn nhau, 

thậm chí có khi  dẫn đến mâu thuẫn gay gắt trong gia đình. 
 

• Giữa các hộ NTTS 

So với 5 năm trước, có 12,2% số người cho rằng mâu thuẫn giữa các hộ NTTS tăng, 34,9% cho 
rằng vẫn giữ nguyên và chỉ có 4,1% cho rằng mâu thuẫn giảm. Các mâu thuẫn giữa những 
hộ NTTS thường thể hiện ở từng xóm ấp, nhất là giữa các mô hình nuôi có mức thâm canh 
khác nhau, có  liên quan tới đường cấp thoát nước và vấn đề xử  lý chất thải từ các ao đầm 
nuôi  thuỷ sản. Mâu  thuẫn giữa những hộ NTTS ở cùng địa bàn vẫn chưa được giải quyết 
đáng kể vì chưa giải quyết triệt để những nguyên nhân cơ bản, đó là công tác quy hoạch tiểu 
vùng nuôi và tổ chức sản xuất theo tổ nhóm hợp tác. 
 

• Giữa người dân và đơn vị trúng thầu đất NTTS  

So với 5 năm  trước,  chỉ  có 3,7%  số người  cho  rằng mâu  thuẫn giữa người dân và  đơn vị 
trúng thầu đất NTTS tăng, 9,4% thừa nhận các mâu thuẫn này vẫn giữ nguyên và chỉ có 0,5% 
số người cho rằng mâu thuẫn giảm. Điều đó chứng tỏ các địa phương đã  lưu ý nhiều hơn 
đến công  tác đền bù cho việc  thu hồi đất đai. Tuy vậy, ở những vùng ven biển, nơi người 
dân chưa được cấp bằng khoán đất, hoặc những nơi còn tranh chấp đất đai với nhiều hình 
thức khác nhau, việc đền bù cũng chưa thực sự đáp ứng mong đợi của các hộ. Trên thực tế, 
các công ty tư nhân khi sang nhượng đất của dân thường làm tốt công tác bồi hoàn theo thoả 
thuận hơn là các dự án của các cấp, các ngành khi mà đất đai thường được kêu gọi đóng góp 
cho các công trình chung như đường, thuỷ lợi và trồng lại rừng ngập mặn. 
 

• Giữa NTTS và ngành nghề khác 

So với 5 năm  trước, chỉ có 5,7% số người cho  rằng mâu  thuẫn giữa NTTS và ngành nghề 
khác tăng, 16,8% thừa nhận các mâu thuẫn vẫn giữ nguyên và chỉ có 3,0% số người cho rằng 
mâu thuẫn giảm. Những mâu thuẫn này thể hiện cụ thể nhất là giữa sản xuất nông nghiệp 
và thuỷ sản, liên quan đến hệ thống cấp thoát nước (nhiễm mặn, thiếu nước ngọt, ô nhiễm 
làm  giảm  chất  lượng  nước)  và  việc  chuyển  đổi  đất  nông  nghiệp  sang NTTS. Mâu  thuẫn 
ngành trong quan điểm phát triển NTTS với bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn là rất phổ 
biến dọc  theo suốt bờ biển Đông và Tây của  đồng bằng sông Cửu Long. Mâu  thuẫn giữa 
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hoạt động NTTS và bảo vệ môi trường cảnh quan ở những khu du lịch như ở Quảng Ninh, 
Hải Phòng cũng là một vấn đề nảy sinh những năm gần đây, khi nền “công nghiệp không 
khói” phát triển mạnh. Mâu thuẫn giữa người NTTS với Ngân hàng là vấn đề thể hiện gần 
như thường xuyên,  nhất là khi người nuôi gặp rủi ro. 
 
Nuôi thuỷ sản thâm canh cũng gây nhiều tranh cãi trong việc dẫn đến nguy cơ gây cạn kiệt 
và ô nhiễm nguồn  lợi nước ngầm  ở các vùng ven biển của  đồng bằng. Ngoài  ra, việc mở 
rộng quá mức diện tích NTTS cũng làm giảm cơ hội kiếm sống cho những hộ từ trước đến 
nay sống dựa vào khai  thác nguồn  lợi  thuỷ sản  tự nhiên  trong sông rạch,  trên bãi  triều và 
trong rừng ngập mặn. 
 
2.5. Mức độ chưa hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản 

• Giáo dục 

Mức sống của dân cư NTTS được cải thiện rõ rệt sau 5 năm chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp vùng ven biển đã  ảnh hưởng không nhỏ đến việc đầu  tư và  tiếp cận dịch vụ giáo 
dục. Một tỷ lệ rất cao trong số các hộ được khảo sát (88,3%) nhận định là trẻ em hiện nay ở 
vùng ven biển có thời gian nhiều hơn cho việc học tập do cuộc sống kinh tế của các hộ nhìn 
chung khá hơn trước và có một xu hướng nữa là giảm bớt số con của một cặp vợ chồng nên 
họ có điều kiện chăm sóc con cái nhiều hơn. Chỉ có 3,7% số cán bộ ngành và địa phương 
được khảo sát cho rằng, cộng đồng ven biển có ít cơ hội tốt hơn trong phát triển giáo dục so 
với 5 năm  trước đây. Tình hình phát  triển cơ sở hạ  tầng cho giáo dục cùng với chính sách 
chung của chính quyền các cấp là tạo điều kiện cho trẻ em tới tuổi đi học được tới trường. 
Tuy nhiên, trong một số hộ NTTS, vấn đề đầu tư và cơ hội tiếp cận các dịch vụ giáo dục bị 
hạn chế. Có 8% trẻ em trong độ tuổi không được đi học, chủ yếu ở các hộ bị  lâm vào tình 
trạng nghèo đói hoặc quá khó khăn về gia cảnh. Bên cạnh đó, có tới 11,7 % số hộ cho rằng, 
trẻ em không có thời gian đầu tư vào học tập và 12,4% trẻ em đạt kết quả học tập kém. So với 
mặt bằng chung của cả nước, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi không có cơ hội tới trường ở các hộ 
gia đình này khá cao. Hơn nữa, do công việc sản xuất có chiều hướng căng thẳng hơn đối với 
một số hộ, nên cũng còn 23,7% số hộ được khảo sát nhận xét rằng người lao động không có 
đủ điều kiện nâng cao kiến thức và 26,4 % số hộ cho rằng phụ huynh hiện nay có ít thời gian 
hơn để giúp đỡ hoặc kiểm tra việc học tập của con em mình.  
 

• Y tế và chăm sóc sức khỏe 

Nhìn chung, mức sống chung được cải thiện đã giúp gia tăng chi phí cho chăm sóc sức khoẻ 
của từng hộ. Các ban ngành địa phương quan tâm đầu tư hơn đến cơ sở hạ tầng, mạng lưới 
y tế và các chương trình nước sạch đã góp phần chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Tuy 
nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, có 39,1% số hộ thừa nhận sức khoẻ của các thành viên 
trong gia đình bị giảm sút. Đây  là những hộ không chỉ có hoàn cảnh nghèo hoặc  thất bại 
nhiều  trong sản xuất, không đủ khả năng  tài chính để   cải  thiện mức sống về dinh dưỡng 
cũng như phòng trị bệnh những khi cần thiết, mà còn là những hộ sống trong môi trường ô 
nhiễm về nước  sạch và  điều kiện  sống. Phụ nữ  ốm  đau và bệnh  tật  chiếm  tỷ  lệ  đáng kể 
(22,3%). Điều đáng  lưu ý  là có hơn 1/4 số hộ không quan  tâm được đến sức khoẻ của các 
thành viên gia đình. 
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• Vui chơi, giải trí, du lịch 

Phần lớn cán bộ ngành và địa phương cho biết, việc hưởng thụ văn hoá tinh thần của cộng 
đồng ven biển đã được cải thiện.  
 

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, có đến gần 1/2  số người trả lời không có thời gian vui 
chơi, giải  trí như xem  ti vi, sách báo, đi du  lịch và  thăm hỏi họ hàng bạn bè. Riêng  trẻ em 
không có thời gian giải trí chiếm tỷ lệ đáng kể (14,7%). Tỷ lệ không tham gia vào sinh hoạt 
văn hoá  của  cộng  đồng và  công  tác xã hội,  đoàn  thể  cũng  đáng quan  tâm  (tương  ứng  là 
33,8% và 37,0%). Như vậy, hoạt động NTTS đã ảnh hưởng không nhỏ đến hưởng  thụ văn 
hoá, tinh thần của người dân .  
 

• Nguyên nhân một số hộ NTTS bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là: 

(1) Do tập trung vốn vào NTTS 

Mức đầu  tư  trung bình vào NTTS của các hộ  là 64.514.420 đồng, cao nhất  là 1.500.000.000 
đồng. Hiệu quả đầu tư vào NTTS khá cao: lãi trung bình chiếm 79,1% trong tổng số vốn đầu 
tư, nhưng mức độ rủi ro các hộ NTTS cũng khá lớn, lỗ chiếm 32,2% trong tổng số vốn đầu 
tư. Do mức đầu tư lớn nên khi gặp rủi ro gánh chịu thiệt hại về kinh tế lớn hơn rất nhiều so 
với các hộ trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó, chi cho sinh hoạt đã chiếm 60% lợi nhuận 
thu từ NTTS, do vậy nếu thua lỗ chắc chắn các hộ này NTTS sẽ đói kém.    
 

Những hộ gia đình đầu tư nhiều vốn vào NTTS,do lo lắng thiên tai mất mùa sẽ không có tiền 
trả nợ ngân hàng cũng ảnh hưởng tới sức khoẻ.   Hơn nữa, tất cả vốn đều tập trung đầu tư 
vào NTTS  nên không còn kinh phí để chi trả cho giáo dục và y tế, cũng như để tham gia các 
hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí. 
 
(2) Thời gian và cường độ lao động của hoạt động NTTS quá lớn   

1/4 số người được hỏi cho rằng thời gian và cường độ lao động tăng lên. Ngay cả lao động 
nam cũng có hơn  1/4 số người cho biết thời gian và cường độ làm việc cao hơn, 1/5 số phụ 
nữ cho rằng thời gian và cường độ  lao động nhiều, căng thẳng và thu nhập thấp,1/2 số trẻ 
em cho rằng thời gian và cường độ lao động   hết sức căng thẳng nhưng thu nhập có chiều 
hướng tăng lên. 
 

Kết quả thảo luận nhóm cho thấy, cường độ và thời gian lao động trước hết ảnh hưởng tới 
vấn đề chăm sóc sức khoẻ và tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân. Họ lo làm việc nhiều 
nên không  chú ý  đến  sức khỏe,  chỉ khi nào  ốm nặng mới  đi khám và  điều  trị,  còn bình 
thường ít khi có điều kiện đi khám bệnh định kỳ. Đặc biệt,   khi vào vụ chính họ phải thức 
đêm thường xuyên chăm sóc, kiểm tra dịch bệnh, ít có thời gian ngủ, nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, 
do phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước bị ô nhiễm, giãi nắng dầm mưa nhiều 
và sử dụng nhiều hóa chất để xử lý bệnh nên đã mắc một số bệnh da liễu. 
 

Thứ hai, cường độ và thời gian lao động ảnh hưởng mạnh  tới khả năng tiếp cận các dịch vụ 
giáo dục. Do bận công việc chăm sóc ao, đìa nên  các hộ gia đình ít có thời gian trông nom 
con  cái học,  đặc biệt vào  thời gian  chuẩn bị  ao và  thu hoạch. Do bố mẹ bận nên  con  cái 
thường giúp đỡ các công việc gia đình như: nấu ăn, trông nom, quét dọn nhà cửa vv..  làm 
ảnh hưởng đến thời gian học của trẻ.Chất lượng học tập giảm sút, tỷ lệ học sinh bỏ học sớm 
tăng.Ý thức học tập của trẻ em ở khu vực NTTS kém,  tâm lý các em không muốn đi học. 
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Thứ ba, cường độ và thời gian lao động làm hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ vui chơi 
giải trí và tham gia các hoạt động xã hội của cộng đồng. Do tập trung nhiều thời gian cho 
công việc NTTS, nhất là khi vào vụ chính phải dành nhiều thời gian chăm sóc, kiểm tra dịch 
bệnh  tại ao, đìa nuôi, người dân  ít có  thời gian cho việc giải  trí,  thăm hỏi bạn bè, anh em, 
tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. 
 
2.6. Những thay đổi không mong đợi  

Số  liệu điều tra cho thấy, có tới 23% số hộ thừa nhận có sự thay đổi  lối sống so với 5 năm 
trước đây, thể hiện ở chỗ tăng ý thích mua đồ dùng sinh hoạt nhiều hơn trước, đặc biệt là với 
các hộ thành công lớn trong sản xuất như các hộ nuôi nghêu hoặc nuôi tôm thâm canh hoặc 
bán thâm canh. Kế đó là mức độ ăn nhậu có chiều hướng gia tăng hơn trước do điều kiện thu 
nhập được cải  thiện và dịch vụ “ăn chơi” mọc  lên nhiều hơn. Việc gia  tăng mua vé số và 
đánh bạc chiếm tỷ lệ đáng kể. Nguyên nhân một phần do ở các địa phương thiếu các hình 
thức vui chơi giải trí, một phần do sự mong đợi để có thể bất ngờ có cơ hội bù đắp rủi ro hay 
thất bại trong sản xuất và NTTS từ trước tới nay.  
 
Có tới 37% số hộ NTTS được phỏng vấn cho rằng, tình trạng trộm cắp sản phẩm nuôi và an 
ninh  xóm  ấp vẫn giữ nguyên và  có  chiều hướng  xấu  đi. Trộm  cắp  sản phẩm nuôi  (tôm, 
nghêu) thỉnh thoảng rộ lên ở từng khu vực và được gọi là “tôm tặc”,“nghêu tặc” và những 
người có hành vi trộm cắp được nhận định là có tính tổ chức và hung hãn hơn trước. 
 
2.7. Ly nông bất ly hương  

Tình trạng di dân tự do tới vùng ven biển để bao bờ, phá rừng đắp ao NTTS diễn ra ồ ạt vào 
cuối những năm 1980 tới giữa những năm 1990. Hiện nay việc di dân không mong đợi được 
các địa phương đánh giá không phải là vấn đề cần quan tâm do không còn đất bỏ hoang hoá 
và do có nhiều cải tiến trong các chính sách  liên quan tới di dân và định canh/định cư.Các 
vấn đề chủ sử dụng đất đai cũng như công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đã được làm tốt 
hơn. 
 
Thông tin thu được từ đánh giá nhanh có sự tham gia của người dân cũng cho thấy, ngay cả 
những hộ gia đình gặp rủi ro dẫn đến thất thu trong NTTS, thậm chí  trắng tay, cũng không 
chuyển đi nơi khác để kiếm sống. Lý giải hiện tượng này, các hộ gia đình đều cho rằng, đã 
đầu tư quá nhiều vào hoạt động NTTS nên “đâm lao phải theo lao”. Khi tìm hiểu lý do các 
hộ chuyển từ nơi khác đến định cư tại chỗ hiện nay, có 1/2 số hộ cho biết là do NTTS, tách hộ 
và gần 1/2 là do những lý do khác nhau. Như vậy, vấn đề thúc đẩy dòng di cư không mong 
đợi liên quan đến hoạt động NTTS là sự lựa chọn của các hộ gia đình đối với loại hình nghề 
nghiệp này.  
 
3. Một số đề nghị 

Qua phân tích cho thấy, giải quyết các vấn đề xã hội liên quan tới NTTS ven biển là một quá 
trình rất phức tạp, liên quan tới  nhiều ngành và lĩnh vực cũng như các tổ chức, đơn vị và cá 
nhân. Các giải pháp phải mang tính hệ thống, liên ngành và đồng bộ nhằm mục tiêu không 
ngừng cải  thiện mức sống cho  từng  thành viên cũng như  toàn bộ cộng đồng. Những giải 
pháp này không chỉ giúp  tăng  thu nhập, cải  thiện mức sống về kinh  tế mà còn cả về khả 
năng tiếp cận các dịch vụ xã hội khác của cộng đồng NTTS ven biển Việt Nam. Để NTTS có 
thể PTBV, công tác quy hoạch ngành, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất 
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theo vùng và  tiểu vùng cũng như các chính sách hỗ  trợ cho nghề nuôi đóng vai  trò quan 
trọng hàng đầu.         
 
  Đề nghị 1: Để giải quyết vấn đề  thu nhập bấp bênh, việc  làm chưa ổn định và những 

mâu thuẫn xã hội nảy sinh trong cộng đồng, cần phải thực hiện các giải pháp liên quan 
đến vấn đề đầu vào và đầu ra của hoạt động NTTS. Theo kết quả tổng hợp từ thảo luận 
nhóm có sự tham dự của cộng đồng NTTS, có 7 vấn đề mang tính phổ biến mà các cộng 
đồng NTTS ven biển sắp xếp theo thứ tự ưu tiên cần được giải quyết gồm: 

1.  Vốn cho sản xuất và việc cải thiện thủ tục cũng như cơ chế cho vay. Ngân hàng cần có 
chính sách khoanh nợ và tiếp tục cho vay trong trường hợp người nuôi gặp rủi ro trong 
NTTS để có điều kiện đầu tư tái sản xuất. 

2.  Quan tâm đầu tư để cung cấp giống nuôi có chất lượng. Sản xuất và cung cấp giống loài 
có giá  trị kinh  tế cao. Quản  lý và kiểm  tra chất  lượng giống bố mẹ  trước khi cho sinh 
sản.Thành lập trung tâm kiểm định chất lượng giống trước khi xuất bán cho nguời dân. 

3.   Cân nâng cao kiến  thức kỹ  thuật NTTS  thông qua việc  tăng cường và cải  tiến công  tác 
khuyến ngư, nhất là với các mô hình thích hợp với từng địa bàn. Các cơ quan, ban ngành 
cần tổ chức nhiều buổi tập huấn hướng dẫn cho người nuôi kỹ thuật nuôi trồng, chăm 
sóc, chữa trị bệnh. In nhiều tài liệu, sách kỹ thuật cung cấp để người nuôi tham khảo.Tổ 
chức cho người nuôi tham quan học hỏi kinh nghiệm nuôi của các địa phương khác. 

4.   Tạo cơ chế thuận lợi khuyến khích nhiều nhà đầu tư, kinh doanh xây dựng các cơ sở chế 
biến ngay tại địa phương và thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế giữa các hộ dân NTTS với 
các công ty chế biến để người nuôi yên tâm về đầu ra. 

5.   Thiết  lập cơ sở  thu mua sản phẩm  tại địa phương  trong hệ  thống mạng  lưới  thu mua, 
tiêu  thụ  của  cấp xã, huyện,  tỉnh và vùng. Nhà nước  cần  có  chính  sách hỗ  trợ giá  cho 
người dân  trong  trường hợp giá cả xuống.Kiểm soát giá các  loại dịch vụ như:  thức ăn, 
thuốc chữa bệnh vv… bằng cách Nhà nước quản lý các đại lý, các cơ sở dịch vụ. 

6.   Cần quan  tâm xử  lý ô nhiễm môi  trường nước  thông qua việc  cải  tạo và nâng  cấp hệ 
thống  thuỷ  lợi cũng như  tăng cường  tuyên  truyền giáo dục ý  thức cộng đồng và xử  lý 
nghiêm các vi phạm. Thiết kế quy hoạch  tổng  thể và chi  tiết các vùng NTTS  liên quan 
đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát chung. Tổ chức 
triển khai quan  trắc,  đánh giá  tác  động kịp  thời  để  có phương án xử  lý. Hạn chế  tình 
trạng phá rừng ngập mặn để chuyển đổi sang NTTS. 

7.   Cần chú ý giải quyết tình trạng trộm cắp sản phẩm nuôi trồng trên cơ sở khuyến khích 
sự hợp tác, tăng cường tuyên truyền ý thức cộng đồng, gia tăng hiệu quả của công tác hỗ 
trợ từ các ban ngành và thực hiện tốt việc xử lý các vi phạm. 

   
  Đề nghị 2:   Để giải quyết  các vấn  đề  liên quan  đến bình  đẳng giới  trong hộ gia  đình 

NTTS, cần thiết: 
1.   Nâng cao vị thế của phụ nữ trong việc quyết định các lĩnh vực của đời sống gia đình và 

cộng đồng xã hội bằng cách tạo việc làm có thu nhập và được tham gia vào mạng lưới xã 
hội. Sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân ở cộng đồng ven biển sẽ hỗ trợ rất lớn cho 
những ý tưởng này. 

2.   Hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức giới cho cả nam và nữ. 
3.   Hỗ trợ các dự án NTTS nhằm tăng quyền năng nữ giới. 
4.   Khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cần chuẩn bị trước những điều kiện nhất định để phụ nữ 

lựa chọn nghề nghiệp phù hợp liên quan đến vấn đề tiếp cận vốn, chuyển giao kỹ thuật 
và lao động. 
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5.   Tăng cường vai trò của các tổ chức cộng đồng trong việc tuyên truyền giáo dục nhằm xoá 
bỏ những định kiến giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong hoạt động NTTS. 

   
  Đề nghị 3: Để giải quyết những vấn đề liên quan đến năng lực tiếp cận dịch vụ xã hội cơ 

bản và những vấn đề xã hội khác: 
1.   Cần chú trọng công tác quy hoạch NTTS theo vùng và tiểu vùng nuôi.  
  Công  tác quy hoạch NTTS phải    theo quan  điểm gắn quy hoạch NTTS với quy hoạch 

tổng  thể phát  triển kinh  tế xã hội của mỗi  địa phương. Cần khắc phục  tình  trạng quy 
hoạch‐ quản lý hoàn toàn theo ngành, quy hoạch không chỉ để giải quyết các mối quan 
hệ kinh tế, xã hội và môi trường, mà còn quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lâu dài. Quy 
hoạch NTTS cần chú ý xây dựng các cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch và 
vui chơi giải trí gắn liền với khu dân cư của các khu vực NTTS. 

2.   Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người 
dân, tránh sử dụng lao động trẻ em và hạn chế tình trạng trẻ em bỏ học. 

3.   Tăng cường hướng dẫn xây dựng kế hoạch bố trí thời gian công việc và sắp xếp lao động 
trong gia đình  thông qua các  tổ, nhóm. Những  tổ, nhóm này có  thể được  thành  lập  từ 
chính quyền, đoàn thể xã hội hoặc có thể do người dân tự nguyện thành lập.  

4.   Những  tệ nạn xã hội không phải hoàn  toàn do bản  thân hoạt động NTTS mang  lại mà 
còn do sự quản lý kém cỏi của cộng đồng, nhất là từ phía chính quyền. Vì vậy, cần đưa ra 
cơ chế kiểm soát các dịch vụ sinh hoạt cho những người tham gia NTTS và các chính sách 
hỗ trợ dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho thanh niên rảnh rỗi, không có việc làm. 

 
Tóm lại, việc đánh giá tác động tiêu cực về mặt xã hội không hề phủ nhận những đóng góp 
tích cực của hoạt động NTTS đối với sự phát triển kinh tế‐ xã hội. Không có gì phải bàn cãi 
khi nói rằng, phát triển NTTS là một trong những hoạt động góp phần xoá đói giảm nghèo 
tích cực và hiệu quả nhất. 
 
Sự đánh giá này giúp cho các cơ quan chức năng có cái nhìn hệ thống hơn về PTBV của hoạt 
động NTTS. Từ đó, đòi hỏi sự nỗ lực phối hợp không ngừng giữa các chủ thể trong việc thực 
hiện PTBV nghề NTTS nói riêng và ngành thuỷ sản nói chung.  
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SOCIAL IMPLICATIONS OF COASTAL AQUACULTURE DEVELOPMENT IN VIET NAM 

Abstract 

Aquaculture has contributed  to promote fisheries become  the key economic  industry  in 
Viet Nam, which holds the important role in socio‐economic role during economic reform 
of the country. 
 
Aquaculture  has  contributed  positively  on  the  increase  of  export  earnings,  poverty 
reduction and huger eradication, as well as food security for the country. The promotion 
and  development  of  aquaculture  has  been  considered  as  the  policy  measures  for 
reduction of fishing pressure and enhance  livelihood of  local fishing community on  the 
coastal area. It has also seen as the alternative livelihood options in process of agricultural 
diversification in inland areas. 
 
On the other hand, aquaculture has also created several pressures on the socio‐economic 
development and  the environment. The sector has also considered as  the challenges for 
the sustainable development goals of the country as well as the fisheries sector. 
 
The  impacts assessments of coastal aquaculture development, which are not only  from 
the  positive  views,  but  also  the  negative  aspects,  are  important,  in  particular  under 
context of requirements for sustainable development of fisheries in Viet Nam increased. 
The  results  then  allowed us  to be more  comprehensively observed  the  socio‐economic 
achievements of  coastal aquaculture. Additionally,  it  suggested us  the policy measures 
and proper planning for aquaculture development which ensures the sustainable growth 
of the sector. 
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ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ MỐI QUAN HỆ                                        
TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI – ĐÓI NGHÈO NÔNG THÔN -                    

MÔI TRƯỜNG TRONG NGHỀ NUÔI TÔM TẠI TỈNH CÀ MAU 

 
Thẩm Ngọc Diệp 

 
Tóm tắt 

Nuôi  tôm gần đây  tăng  trưởng nhanh  tại Việt Nam nhờ định hướng về  tự do hóa  thương 
mại và các chính sách phát triển sản xuất xuất khẩu. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Động vật hoang dã 
(WWF) Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với các cơ quan trong nước đã tiến 
hành đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trường của tự do hóa thương mại đối với nghề 
nuôi tôm ở Cà Mau. Từ tỉnh chuyên trồng lúa, Cà Mau đã chuyển đổi mạnh sang nuôi tôm 
xuất khẩu, góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nuôi tôm mang lại 
nguồn sinh kế hấp dẫn hơn nhưng đòi hỏi đầu tư lớn và có rủi ro cao nên người nghèo, với ít 
đất và nguồn lực tài chính bị hạn chế hơn trong việc tham gia và hưởng lợi từ nuôi tôm. Tính 
bền vững của nghề nuôi  tôm đang bị đe dọa do sự kém ổn định và chưa phù hợp về mặt 
sinh thái của một số mô hình nuôi tôm. Sự phát triển nuôi tôm tác động nghiêm trọng đến 
môi trường như sự xâm nhập mặn ở đất trồng lúa chuyển đổi, sự suy giảm rừng ngập mặn, 
đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái, sự ô nhiễm môi trường nước… Ngoài ra còn 
có những vấn đề xã hội đáng cảnh báo như sự gia tăng khoảng cách về thu nhập và sử dụng 
đất giữa các nhóm xã hội, sự gia tăng tỷ lệ hộ cận nghèo và tái nghèo… Kết quả nghiên cứu 
cho thấy sự cần thiết phải có môi trường chính sách khuyến khích nuôi tôm bền vững, cơ chế 
chia sẻ công bằng lợi ích của tự do hóa thương mại và khuyến khích nuôi tôm như một chiến 
lược giảm nghèo.  
 
1. Phương pháp luận và công cụ nghiên cứu  

1.1. Phương pháp luận 

Nghiên cứu sử dụng khung khái niệm Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ làm định hướng 
cho nghiên cứu. Khung khái niệm này được hiểu như sau: tự do hóa thương mại là nguyên 
nhân gián tiếp dẫn đến việc thay đổi sử dụng đất và nước để tạo ra các hàng hóa và dịch vụ 
phục vụ thương mại và sự thịnh vượng của con người và sự thay đổi sử dụng công nghệ, 
đầu  tư,  tài nguyên đất và nước cho NTTS  là các  tác nhân  trực  tiếp  làm  thay đổi các chức 
năng và dịch vụ của các hệ sinh thái cung cấp cho con người.    
 
1.2. Công cụ nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích các số liệu thống kê (từ nguồn số liệu thống kê 
của  tỉnh, Tổng  cục Thống kê, khảo  sát mức  sống hộ gia  đình năm 2002 với  số  lượng 670 
mẫu…), phân  tích số  liệu  thứ cấp  (từ các báo cáo của  tỉnh, huyện, xã, các cơ quan nghiên 
cứu…), đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của cộng đồng, điều tra hộ gia đình dựa 
trên phiếu điều tra thu thập từ 120 hộ được tiến hành trong quá trình khảo sát thực địa.   
Khảo sát thực địa được tiến hành tại các địa điểm đại diện cho ba mô hình nuôi tôm phổ biến 
nhất tại Cà Mau: mô hình tôm – rừng, lúa – tôm và đa dạng hóa loài nuôi (với tôm là chủ yếu 
kết hợp nuôi cua, cá) thuộc ba huyện Cái Nước, Đầm Dơi và Năm Căn. 
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2. Kết quả thảo luận  

2.1. Tự do hóa thương mại và ngành thủy sản  

Tự do hóa thương mại ở Việt Nam trải qua một quá trình phát triển lâu dài, bắt đầu từ cuối 
những năm 1980 với những cải cách về cơ chế quản lý kinh tế và được thúc đẩy vào những 
năm 1990  tập  trung vào việc  tự do hóa  các  chính  sách  thương mại, khuyến khích  đầu  tư 
nước ngoài và hố trợ xuất khẩu. Ngành thủy sản là một trong những ngành được hưởng lợi 
từ quá trình tự do hóa thương mại ở Việt Nam, chủ yếu nhờ sự mở rộng thị trường, đặc biệt 
với những cơ hội tiếp cận các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Châu Âu, Đông Nam Á, 
v.v... Chính phủ Việt Nam  cũng  ban  hành  nhiều  chính  sách mạnh dạn  để  khuyến  khích 
NTTS như một ngành sản xuất hàng hóa xuất khẩu bao gồm các chính sách quan trọng như 
Chương trình 773 khởi xướng năm 1994 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng NTTS, Chương trình 
224 về phát  triển NTTS giai đoạn 1999‐ 2010, Nghị định 09 của Chính phủ ban hành năm 
2000 cho phép chuyển đổi đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả sang NTTS v.v... và một 
số chính sách gián tiếp hỗ trợ NTTS.    
 
NTTS  là một  trong những ngành  tăng  trưởng nhanh nhất  tại Việt Nam  trong những năm 
gần đây, trong đó nuôi  tôm đóng vai trò quan  trọng. Trong khoảng thời gian từ năm 2001 
đến 2005, diện tích nuôi tôm trên cả nước tăng từ 210.000 đến 604.480  ha và sản lượng tăng 
từ 163.000 đến 310.000  tấn. Giá  trị xuất khẩu của sản phẩm  tôm khoảng 1,26  tỷ USD, năm 
2004, chiếm tới 52,5% sản phẩm thủy sản xuất khẩu. Lao động NTTS tiếp tục gia tăng, năm 
2003 có khoảng 2,5 triệu người  trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng có diện tích 
và sản lượng nuôi tôm nước lợ cao nhất, chiếm 59%.    
 
2.2. Vai trò của sự phát triển NTTS đối với nền kinh tế của tỉnh Cà Mau  

Nghiên cứu cho thấy cả sự mở rộng thị trường xuất khẩu cho sản phẩm tôm và sự thay đổi 
giá sản phẩm cũng như các chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy ngành NTTS, kể cả các 
chính  sách  cấp  tỉnh  chỉ  đạo  việc  sử  dụng  kênh mương  trong  khu  vực  rừng  ngập mặn, 
chuyển đổi đất trồng lúa sang NTTS và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2000‐2010 coi 
thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn, đã khuyến khích sự phát triển của nghề nuôi tôm ở Cà 
Mau.  
 
Sự phát  triển của nghề nuôi  tôm có những ảnh hưởng quan  trọng đối với nền kinh  tế của 
tỉnh. Từ năm 2001 đến 2003, GDP  từ sản phẩm  thủy sản của  tỉnh  tăng 2,21  lần,  tỷ  lệ  tăng 
trưởng kinh tế hàng năm khá cao, khoảng 11‐12%. Cũng trong thời gian này, tỉnh có 58.000 
việc  làm mới chủ yếu trong ngành thủy sản. Thu nhập bình quân của các hộ tăng đáng kể 
với 57,8% thu nhập từ nuôi tôm trong tổng thu nhập của các hộ NTTS. Tỷ lệ nghèo đói giảm 
từ 15,48% năm 2001 xuống 7,8% năm 2004.  
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Diện tích nuôi tôm, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tôm của Cà Mau năm 1997 – 2004  

 
Tuy nhiên, do nuôi tôm trở thành ngành kinh tế lớn nhất của tỉnh, lại phụ thuộc nhiều vào 
thị trường quốc tế, nền kinh tế của tỉnh và đời sống của rất nhiều người nuôi tôm và những 
người kiếm sống bằng các nghề liên quan đến nuôi tôm cũng bị ảnh hưởng lớn khi có những 
trở ngại về thương mại như trường hợp thất bại trong việc bán tôm sang thị trường Châu Âu 
trong năm 2002 và vụ kiện bán phá giá tôm của Hoa Kỳ năm 2004. 
 

2.3. Sự liên quan giữa nghề nuôi tôm và chiến 
lược sinh kế của các nhóm xã hội  

Nhờ có những tín hiệu thị trường tích cực, nghề 
nuôi  tôm  trở  thành một nguồn sinh kế hấp dẫn 
đối với nông hộ hơn việc canh  tác nông nghiệp 
truyền thống hoặc thu hoạch sản phẩm từ rừng. 
Tuy  nhiên,  để  có  thể  nuôi  tôm,  cần  phải  có 
những tài sản nhất định, do vậy chiến lược sinh 
kế  của người dân  địa phương  trước những  tín 
hiệu  thị  trường  lại  rất khác nhau. Các hộ nông 
dân  nghèo  có  ít  đất  (diện  tích  mặt  nước)  và 

nguồn tài chính hạn chế thường khó có thể mở rộng diện tích nuôi tôm và nâng cao mức độ 
thâm canh để có nguồn thu lớn hơn từ nuôi tôm. Trong khi đó, các nông hộ khá giả có nguồn 
tài chính ổn định vì họ có một diện tích đất đủ lớn và đáp ứng được yêu cầu về thế chấp của 
ngân hàng để đầu tư vào nuôi tôm ở quy mô lớn hơn và kỹ thuật tiên tiến hơn, giúp giảm 
thiểu được rủi ro do dịch bệnh và có nguồn thu lớn hơn. Những người nghèo không có đất 
thường khó có  thể  tiến hành nuôi  tôm mà chỉ có  thể kiếm sống bằng những công việc  lao 
động theo mùa vụ hoặc công nhật.  
 
 
 

Chuyển đổi rừng ngập mặn sang nuôi tôm  
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2.4. Tính bền vững của nghề nuôi tôm 

Nghề nuôi tôm không chỉ bị rủi ro do sự thay đổi giá cả và các thỏa thuận thương mại mà 
còn do dịch bệnh, thời tiết và các vấn đề môi trường. Nhìn chung, nuôi tôm mang lại thành 
công trong một số vụ đầu nhưng tính bền vững của hoạt động sản xuất này đang bị đe dọa, 
đặc biệt khi người nuôi tôm cố gắng tăng mức độ thâm canh thì khả năng gây suy thoái môi 
trường đất và nước cũng như sự lan truyền dịch bệnh cũng tăng lên. Trên toàn tỉnh, 50‐60% 
diện tích nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát năm 2003. Kết quả từ khảo sát hộ 
gia  đình  và  đánh  giá  nhanh  nông  thôn  trong 
khuôn khổ  của nghiên cứu này cũng cho  thấy 
sự gia  tăng của hiện  tượng  thất  thu  tôm  ở các 
mô hình rừng‐ tôm và lúa‐tôm trong năm 2004 
diễn  ra  trên  diện  rộng  hơn  so  với  các  năm 
trước.       
 
2.5. Các tác động môi trường do nuôi tôm  

Sự gia  tăng sản  lượng  tôm nuôi chủ yếu  là do 
gia  tăng diện  tích hơn  là  sự  gia  tăng  về năng 
suất. Ở Cà Mau, việc  chuyển  đổi  sử dụng  đất 
đã   diễn ra rất mạnh mẽ  thậm chí còn vượt cả 
chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch phát triển của tỉnh. Sự mở rộng nuôi tôm trong rừng ngập mặn 
dù ở quy mô nhỏ hay lớn đều dẫn tới sự mất một diện tích rất lớn rừng ngập mặn. Từ năm 
1983 đến năm 1998, việc nuôi  tôm  theo kiểu kết hợp rừng‐tôm đã dẫn  tới việc chuyển đổi 
120.000 ha rừng (trong đó 72.529 ha rừng ngập mặn, 41.204 ha mặt nước nuôi tôm bao gồm 
cả 25.000 ha đất bờ liếp không thể trồng rừng được). Ngoài ra, việc chuyển đổi đất trồng lúa 
sang nuôi tôm đã đóng góp cho sự gia tăng diện tích nuôi tôm từ 153.300 ha lên tới 247.510 
ha  trong khoảng  thời gian  từ năm 2000 đến 2004. Những  thay đổi về sử dụng đất, cả  theo 
quy hoạch lẫn tự phát, đều gây ảnh hưởng lớn tới môi trường đất, nước và các hệ sinh thái 
ven biển.  
 
Việc chuẩn bị các ao nuôi tôm trong vùng rừng ngập mặn và việc dẫn nước mặn vào ruộng 
lúa đã làm đất bị mặn hóa. Điều này dẫn đến nguy cơ không thể cải tạo đất trở lại và mất đất 
nông nghiệp. Ở những vùng đất trồng  lúa được chuyển đổi thành các vuông tôm theo mô 
hình lúa‐ tôm, những năm gần đây lúa thường xuyên bị mất mùa  và người dân dường như 
không thể trồng cây ăn quả hay các loại cây khác do độ mặn của đất quá cao.  
 
Chất lượng nước giảm do chuẩn bị ao nuôi, nước và chất thải từ ao nuôi và các nhà máy chế 
biến, v.v. .. là điều có thể nhận thấy rõ ràng. Độ đục cao, nồng độ sắt cao và thậm chí cao hơn 
tiêu chuẩn môi trường đến hàng trăm lần, hàm lượng chất rắn lơ lửng cao đặc biệt vào đầu 
tháng 9, khi ao tôm được nạo vét để chuẩn bị cho vụ mới và vào cuối tháng 4 khi nước trong 
ao được xả ra ngoài để thu hoạch, hàm lượng DO thấp, pH thấp, vv… Một số chỉ số không 
đạt tiêu chuẩn nước NTTS, điều này đe dọa sự thành công của nuôi tôm trong tương lai.  
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Sự suy giảm đáng kể tính đa dạng sinh học 
đã được ghi nhận do sự suy thoái và chia cắt 
sinh cảnh. Nhiều sân chim, một số loài chim 
quý hiếm và một số  loài  thực vật đã không 
còn tồn tại ở địa phương.  
Các  dịch  vụ  hệ  sinh  thái  bị  suy  giảm,  đặc 
biệt là chức năng cung cấp của hệ sinh thái. 
Qua khảo sát hộ gia đình và đánh giá nhanh 
nông  thôn nhận  thấy việc khai  thác các sản 
phẩm  tự  nhiên  như  đánh  cá  và  thu  hoạch 
các  sản  phẩm  rừng  (củi, mật  ong,  chim…) 
trước  đây  đã mang  lại nguồn  sinh kế nhất 
định  cho  người  nghèo  nhưng  hiện  nay 

nguồn thu từ hoạt động này không đáng kể nên chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ các hộ tham gia khai 
thác sản phẩm tự nhiên.  
 
2.6. Các tác động xã hội của nghề nuôi tôm  

Nghiên cứu đã phát hiện ra sự chênh lệch lớn 
về thu nhập giữa các hộ tham gia nuôi tôm và 
không nuôi tôm, giữa nhóm hộ nghèo và giàu 
(trong ngũ vị phân chi tiêu), giữa hộ không có 
đất và hộ có đất từ tính toán dựa trên kết quả 
khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002. 
Nếu nhìn vào thu nhập từ nuôi tôm nói riêng, 
thu nhập của hộ nghèo thấp hơn 3  lần so với 
các  nhóm  hộ  khác,  theo  kết  quả  đánh  giá 
nhanh nông thôn ở một số xã.  
 
Xu hướng tích tụ đất cũng khá rõ trong vòng 5 
năm  trở  lại  đây  ở  các  vùng  nuôi  tôm  ở  Cà 
Mau,  làm gia  tăng  tỷ  lệ hộ không  có  đất. Sự 
chênh  lệch  về  sử  dụng  đất  cũng  được  ghi 
nhận với 35,2% hộ không có đất và 25% hộ có 
trên 2 ha đất [5]. Điều này dẫn đến sự gia tăng 
số lượng người làm thuê. 
 

Tỷ  lệ hộ  cận nghèo khá cao  so với vùng  đồng bằng  sông Cửu Long và cả nước. Tỷ  lệ  tái 
nghèo có xu hướng gia tăng ở Cà Mau. Có nhiều  lý do nhưng  lý do cơ bản  là các hộ thoát 
nghèo trước đây bị thất bại trong nuôi tôm và phải bán đất và thay đổi sinh kế.     
 
 
 
 

                                                 
[5] Diện tích đất trung bình của các hộ có đất ở Cà Mau là 20.000 m2, trong khi con số này ở đồng bằng sông Cứu 
Long là 10.800 m2, và cả nước thấp hơn 8.000 m2 
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Tỷ lệ tái nghèo ở Cà Mau năm 2003 

Huyện Tỷ lệ hộ nghèo Tỷ lệ hộ tái nghèo/tổng số hộ 
nghèo 

U Minh 12,9 15,83 
Thới Bình  10,44 10,78 
Trần Văn Thời 11,02 22,49 
thành phố Cà Mau 3,4 13,95 
Cái Nước  13,19 16,63 
Đầm Dơi 8,16 27,11 
Ngọc Hiển  7,8 12,43 
Tổng 9,41 17,66 

 
Hiện tượng vay nợ lớn cũng gắn liền với nghề nuôi tôm vì nó đại diện cho sự chuyển đổi từ 
sản xuất nông nghiệp với đầu tư, lợi nhuận và rủi ro thấp sang NTTS với đầu tư, lợi nhuận 
và rủi ro cao. Phần  lớn người nuôi  tôm trông chờ vào vụ thu hoạch để trả nợ nhưng nghề 
nuôi tôm hiện nay gặp nhiều rủi ro dẫn tới tình trạng dư nợ và nợ quá hạn lớn.  
 
Ngoài ra, còn có một số vấn đề xã hội nữa liên quan đến nghề nuôi tôm như sự thay đổi lối 
sống và sự giảm tỷ lệ trẻ em tới trường, v.v… 
 
3. Kết luận 

Từ nghiên cứu có thể thấy rõ rằng nghề nuôi tôm mang lại những lợi ích kinh tế đáng kể cho 
địa phương. Tuy nhiên, nghề nuôi tôm cũng gắn với những rủi ro lớn hơn. Để nuôi tôm tiếp 
tục mang lại những lợi ích, cần phải đảm bảo rằng sự tăng trưởng của nghề nuôi tôm không 
hủy hoại môi  trường. Áp dụng phương  thức  sản xuất phù hợp với  điều kiện  sinh  thái  sẽ 
đảm bảo tương lai lâu dài cho nghề nuôi tôm. Những kết quả đạt được từ nghiên cứu cũng 
cho thấy cần phải xác định một cơ chế để giải quyết vấn đề chia sẻ công bằng lợi ích từ tự do 
hóa thương mại và cần khuyến khích nuôi tôm như một chiến  lược cho giảm nghèo. Nhìn 
chung, nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết có một môi trường chính sách cho nuôi 
tôm bền vững cũng như các biện pháp để giải quyết những hạn chế về kỹ thuật trong các mô 
hình nuôi tôm.  
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Lưu ý: Các số liệu và nôi dung trong bài viết được thu thập và tổng hợp từ các báo cáo hợp 
phần và báo cáo tổng hợp của Nghiên cứu về mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại, đói 
nghèo và môi trường do WWF và WB cùng các cơ quan trong nước thực hiện trong khuôn 
khổ Dự án Tự do hóa thương mại, Đói nghèo nông thôn và Môi trường do Chính phủ Hà 
Lan và Cộng đồng Châu Âu tài trợ.  
 

GENERAL REVIEW OF INTERRELATIONS ON TRADE LIBERALIZATION, POVERTY 
AND ENVIRONMENT: A CASE STUDY IN SHRIMP FARMING IN CA MAU PROVINCE 

Abstract 

Shrimp aquaculture is growing in Viet Nam thanks to trade liberalization and export‐led 
growth policies. WWF Viet Nam and the World Bank, with financial support from Dutch 
Government  and  the  EU  carried  out  an  integrated  assessment  named  Trade 
Liberalization, Rural Poverty and the Environment. The project studied social, economic 
and environmental impacts of trade liberalization on shrimp aquaculture in Ca Mau. Ca 
Mau  initially  specialized  in  rice  cultivation,  but  switched  massively  to  shrimp 
aquaculture.  The move  contributed  to  the  countryʹs  exports  and  the  rapid  economic 
growth  of  the  province.  Though  shrimp  aquaculture  is  an  attractive  field with  large 
interest,  it  requires  large  investment as well, not  to mention high  risk due  to weather, 
disease or trading policy. Hence the poor with little access to land, financial resources or 
information  found  it extremely difficult  to engage  in  the  industry or gain any  financial 
benefit  from  it.  On  the  other  hand,  the  developing  shrimp  aquaculture  affects  the 
environment significantly in terms of salinization of the converted rice fields; degradation 
of mangrove area, biodiversity and functions of ecosystems; water pollution, etc. Along 
with the development of shrimp farming are some alarming social problems such as the 
increasing income gap, land use gap between different social groups, the increase of the 
near  poor  ratio,  migration.  Thus  a  supportive  policy  environment  is  a  must  for 
sustainable shrimp farming, a mechanism to address fair beneficial distribution of trade 
liberalization and promotion of shrimp aquaculture as a strategy for poverty alleviation 
is also needed. 
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ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN VIỆT NAM - HIỆN TRẠNG,                      
CÁC ĐE DỌA VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 

                                 
Đỗ Công Thung 

Đỗ Văn Khương 

 
Tóm tắt 

Việt Nam  là quốc gia biển với chiều dài bờ biển khoảng 3.260 km và là khu vực có  mức độ 
đa dạng sinh học (ĐDSH) cao của thế giới. Với khoảng 9 dạng hệ sinh thái điển hình, 12.000 
loài sinh vật biển đã tạo ra 4 ‐ 5 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Đây chính là nguồn dự trữ thực 
phẩm quan  trọng  cho  tương  lai. Mặc dù  chính phủ đã  có nhiều biện pháp bảo vệ ĐDSH 
nhưng sự suy giảm ĐDSH biển đã rõ ràng, trong tương  lai hàng trăm  loài sinh vật sẽ biến 
khỏi danh sách các loài sinh vật biển Việt Nam, các rạn san hô tuyệt đẹp sẽ không còn nữa, 
những người đánh cá sẽ không còn gì để làm vì cá cũng chẳng còn, vùng biển Việt Nam sẽ 
trở nên hoang vắng. Đây là thách thức không chỉ với môi trường sinh thái mà với chính cuộc 
sống trực tiếp hàng ngày của chúng ta. Vì tương lai của mình, vì sự tồn tại của các thế hệ mai 
sau, chúng ta phải coi vấn đề bảo vệ ĐDSH biển là vô cùng cấp bách, cần phải có ngay các 
hành động kiên quyết để bảo vệ chúng. Sử dụng hợp lý và bảo tồn  tài nguyên biển là vấn đề 
hết sức quan trọng trước mắt cũng như trong tương lai. Nhận rõ tầm quan trọng của vấn đề 
này,  trong nhiều năm nay,  chúng  ta  đã  có những nỗ  lực  đáng  kể  trong  việc nghiên  cứu 
ĐDSH và  đề xuất  các biện pháp quản  lý bền vững. Bài báo  công bố dưới  đây  là kết quả 
nghiên cứu của nhiều đề tài, đề án được thực hiện tại Viện Tài nguyên và Môi trường biển, 
Viện nghiên cứu Hải sản, Viện Hải dương học Nha Trang trong khoảng 20 năm gần đây. 
 
1.Phương pháp nghiên cứu  

1.1. Tập hợp các kết quả nghiên cứu từ các chương trình nghiên cứu biển trọng điểm cấp nhà 
nước nhằm làm rõ hiện trạng ĐDSH biển Việt Nam 

Từ năm 1977 đến nay, chúng ta đã tiến hành 6 chương trình nghiên cứu cấp nhà nước với 
khoảng gần 100 báo  cáo  lớn nhỏ  liên quan  đến  đa dạng và bảo vệ ĐDSH biển, bao gồm: 
Chương trình Thuận Hải ‐ Minh Hải (1977 ‐ 1980 ‐ 5 báo cáo), Chương trình 48 ‐ 06 (1981 ‐ 
1985  ‐ 8 báo cáo); Chương trình 48B (1986  ‐ 1990  ‐ 38 báo cáo); Chương trình KT 03 (1991  ‐ 
1995  ‐ 45 báo cáo); Chương  trình KHCN06 (1996  ‐ 2000  ‐ 8 báo cáo) và chương  trình KC09 
(2000 ‐ 2005‐ có khoảng 10 báo cáo). Các kết quả nghiên cứu này đã được chúng tôi đánh giá, 
xem xét dưới góc độ hiện trạng ĐDSH ‐ các đe doạ và những vấn đề quản lý ĐDSH của biển 
Việt Nam. 
 
1.2. Đánh giá sự biến động ĐDSH dựa trên các nghiên cứu tiêu biểu trong các năm 2000 - 
2005 

Dựa vào các kết quả điều tra về ĐDSH của một số đề tài tiêu biểu với cùng một hệ phương 
pháp điều tra giống nhau, để phân tích đánh  giá  so sánh với các kết quả nghiên cứu trước 
đây, nhằm làm sáng tỏ mức độ biến đổi về ĐDSH trong khoảng 10 ‐ 20 năm gần đây. Ba đề 
tài chuẩn để so sánh đều do tập thể các nhà khoa học của Viện Tài nguyên và Môi trường 
biển, Viện nghiên cứu Hải sản thực hiện.  
‐  Đề tài: Bảo tồn ĐDSH dải ven bờ Việt Nam mã số: 17EE9 (Hợp tác Việt Nam ‐ Italia) do 

Viện Tài nguyên và Môi trường biển thực hiện. 
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‐  Đề  tài: Nghiên  cứu bổ  sung  các  cơ  sở khoa học khu bảo  tồn Cát Bà  ‐ Cô Tô, do Viện 
nghiên cứu Hải sản, Viện Tài nguyên và Môi trường biển  thực hiện  năm 2003 – 2004. 

‐  Đề tài: Tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ (KC 09 – 17), do Trung tâm Khí tượng thuỷ 
văn biển, Viện Tài nguyên và Môi trường biển và Viện nghiên cứu Hải sản cùng tham gia 
thực hiện. 

 
1.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

‐  Phân  tích ĐDSH của mỗi nhóm sinh vật  theo các phương pháp chuyên dụng của  từng 
chuyên ngành riêng biệt.    

‐  Phương pháp tổng hợp đánh giá dựa vào quan điểm phân tích tổng hợp đã được các tổ 
chức quốc tế công nhận như các hướng dẫn về phân vùng chức năng dựa trên cơ sở phân 
vùng ĐDSH của các tổ chức quốc tế như  IUCN, WWF, UNEP, GEP.v.v. 

‐  Xây dựng các bảng thống kê, lưu giữ các tiêu chí cơ bản như tiêu chí về ĐDSH chủ yếu 
theo mẫu của UNEP. 

‐  Xây dựng các sơ đồ bằng kỹ thuật GIS. 
 
2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Tổng quan về ĐDSH biển Việt Nam 

ĐDSH biển Việt Nam thể hiện trên các khía cạnh sự đa dạng hệ sinh thái, đa dạng về số loài, 
các loài quý hiếm đặc hữu và các điểm nóng về ĐDSH. 
 
2.1.1. Tổng quan về các hệ sinh thái biển 

‐   Hệ sinh thái đảo: Việt Nam có hơn 3.000 đảo  lớn nhỏ phân bố ở ven bờ từ đảo Trà Cổ 
tỉnh Quảng Ninh đến đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, các đảo xa bờ như Bạch Long Vĩ ở 
giữa vịnh Bắc Bộ,  quần đảo Hoàng Sa ở giữa và quần đảo Trường Sa ở nam Biển Đông. 
Nhìn chung, các đảo ven bờ thường là các đảo núi thấp nên thành phần loài của khu hệ 
động thực vật không khác nhiều so với vùng đất liền đối diện. Mặt khác, sự phong phú 
và đa dạng về thành phần loài còn phụ thuộc vào diện tích của đảo, vào sự có dân hay 
không có dân, vào vị  trí địa  lý  (địa đới), vào khoảng cách đến bờ  lục địa, vào mức độ 
khai thác chúng. Về khu hệ thực vật, cho đến nay đã thống kê được 1.311 loài thực vật 
thuộc 191 họ, 5 ngành , trong đó đã xác định được: Hạt kín có 907 loài, 141 họ; Hạt trần 
có 6 loài, 3 họ; Thông đất có 6 loài, 2 họ; Khuyết lá thông có 1 loài, 1 họ; và Dương xỉ có 
77 loài, 9 họ. Về khu hệ động vật, thấy rằng, các đảo gần bờ như Ba Mùn (Quảng Ninh), 
Hòn Lớn (Nha Trang) còn gặp các loài thú lớn như hươu, nai, lợn rừng, sơn dương, khỉ, 
còn lại là các thú nhỏ, chim, bò sát, lưỡng cư. Cho đến nay đã thống kê được 64 loài thú, 
194  loài chim, 72  loài bò sát. Tuy nhiên  tại mỗi đảo,  thành phần khu hệ động vật dao 
động  trong khoảng 20  ‐ 25  loài  thú, 50  ‐ 60  loài chim, 15  ‐ 25  loài bò sát và 5  ‐ 10  loài 
lưỡng cư. Qua đây thấy rằng, khu hệ động vật trên các đảo nghèo nàn cả về thành phần 
loài và số lượng cá thể .Tính nhạy cảm đối với các yếu tố môi trường của hệ sinh thái đảo 
phụ  thuộc vào quy mô và sự phức  tạp của cấu  trúc ĐDSH của  từng đảo. Các đảo  lớn 
thường nhạy cảm hơn các đảo nhỏ do cấu trúc quần xã của chúng đa dạng hơn. Hệ sinh 
thái đảo bị tác động mạnh nhất bởi các đe doạ nhân tác. Thường các đảo có dân cư trú sẽ 
bị khai thác kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên như gỗ, đất trồng trọt, các loài thú lớn. 
Sau đó, một tiểu hệ sinh thái mới được hình thành bởi các rừng thứ sinh gồm cây bụi có 
gai, cây trồng và các loài thú nuôi như ở Hòn Tre (Nha Trang). Động vật hoang dại còn 
lại chủ yếu là các loài thú nhỏ thuộc bộ Gậm nhấm, đặc biệt là chuột. Các đảo có hệ sinh 
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thái rừng còn được bảo vệ tương đối tốt là Ba Mùn, Đảo Trần (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải 
Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Côn Đảo ( Bà Rịa – Vũng Tàu), Thổ Chu ( Phú Quốc). 

‐   Hệ sinh thái vũng vịnh: Các vùng vịnh ven bờ Việt Nam chủ yếu là các vịnh nông, vừa 
tiếp nhận nguồn nước ngọt từ các cửa sông và vừa tiếp nhận nguồn nước biển ven bờ. Vì 
vậy tính chất của hệ sinh thái vũng vịnh mang tính pha trộn giữa hệ sinh thái cửa sông 
và vùng biển ven bờ. Điều này thể hiện rõ nét ở đặc điểm môi trường và khu hệ sinh vật. 
Nổi bật nhất là sự dao động mạnh của độ mặn vào mùa mưa, sự xuất hiện của các quần 
xã san hô, thân mềm đại diện cho vùng biển ven bờ Việt Nam. Các vũng vịnh chủ yếu 
của Việt Nam gồm  vịnh Đầm Hà ‐ Hà Cối với diện tích 37.800 ha, Đồng Rui (6.000 ha), 
Cô Tô  (2.250 ha), Quan Lạn  (10.500 ha), Bái Tử Long  (56.000), Hạ Long  (8.000 ha), Cửa 
Lục  (2.700 ha), Lan Hạ  (3.300  ha), Diễn Châu  (237  ha), Chân Mây  (700  ha),  Đà Nẵng 
(11.600 ha), Dung Quất (6.070 ha), Vân Phong (45.270 ha), Nha Trang (2.250 ha), Phan Rí 
(13.500 ha), Phan Thiết (28.710 ha), vụng   Mũi Cà Mau  (12.380 ha). Khu hệ sinh vật vũng 
vịnh  đặc biệt phong phú và có nhiều loài quý hiếm, vì vậy vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, 
vịnh Nha Trang, vịnh Lan Hạ đã  và đang được đưa vào danh sách các khu  di sản, khu sinh 
quyển, vườn quốc gia để bảo vệ  nghiêm  ngặt. 

‐   Hệ sinh thái đầm nuôi trồng thuỷ sản (NTTS): Các đầm NTTS vùng ven bờ được bắt đầu 
từ những năm 1960 và phát triển đặc biệt mạnh mẽ vào những năm 1980 ‐ 1990. Cho đến 
năm 1995, diện tích các vùng NTTS dọc vùng ven biển khoảng 600.000 ha, trong đó nuôi 
tôm và đặc sản khoảng 217.160 ha  (Phạm Thược, 1995). Sau năm 1995, sự biến động về 
diện tích không đáng kể do đã sử dụng hầu hết các vùng có tiềm năng phát triển đầm. 
Mặt khác, một số đầm nuôi đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành các khu công 
nghiệp,  các  đồng  lúa.  Đặc  trưng  cấu  trúc quần  xã  sinh vật  các  đầm nuôi quảng  canh 
thường không khác so với vùng nước và vùng triều nơi đắp đầm về thành phần loài sinh 
vật. Sự khác nhau chủ yếu là về sinh khối của các đối tượng đó. Thường các đối tượng 
nuôi trồng có sản lượng cao do được quan tâm chăm sóc, bảo vệ. Các đối tượng khác bị 
coi là sinh vật tạp nên bị tiêu diệt trong quá trình xử lý đầm trước khi nuôi và tiêu diệt 
trong khi nuôi.  

‐   Hệ sinh thái cồn cát ven biển: Hệ sinh thái cồn cát ven biển có quy mô phân bố rất lớn, 
kéo dài dọc vùng ven biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, tuy nhiên chưa có các thống 
kê về diện tích hệ sinh thái cồn cát, sơ bộ ước tính có khoảng 600.000 ha, trong đó khoảng 
120.000 ha là rừng phòng hộ, 4.000 ha là cồn cát trắng, còn lại là làng mạc và đất canh tác 
sau cồn cát  . Cấu trúc thành phần  loài và ĐDSH của hệ sinh thái cồn cát nghèo nàn do 
điều kiện môi trường quá khắc nghiệt, đặc biệt là các cồn cát trống trơ trọi ven biển như 
một số nhà khoa học đã ví chúng như một sa mạc thu nhỏ. Các kết quả nghiên cứu đã 
phát hiện được 353 loài thực vật thuộc 246 chi, 105 họ . Về thú đã ghi nhận 50 loài hoang 
dại và 10 loài là đối tượng nuôi. Trên các cồn cát chỉ phát hiện khoảng 5 ‐ 7 loài cỏ, dứa 
dại, muống biển. Về động vật chỉ gặp thằn lằn bóng.  

‐   Đầm phá: Hệ sinh thái đầm phá tập trung chủ yếu ở ven biển miền Trung Việt Nam (giới 
hạn từ Quảng Bình đến Thuận Hải). Do điều kiện địa hình khúc khuỷu với nhiều dạng 
tích tụ mài mòn khác nhau nên đã tạo ra nhiều đầm phá thuộc vùng biển miền Trung. 
Các đầm phá thường có đáy bằng phẳng, độ sâu nhỏ, khoảng 2 – 4 m nước. Trầm  tích 
đáy có  thể chia  thành 3  loại: cát hạt  thô, hạt  trung và bùn hạt mịn. Do  thông với biển 
bằng các cửa nhỏ, nên chế độ thuỷ hoá bị chi phối rất mạnh theo hai mùa khô và mưa, 
dao động  từ 1 – 32 %o. Chế độ nhiệt  tương đối ổn định, mùa hè  trung bình 27 – 310C, 
mùa đông 22 – 26 oC. Các đầm phá chủ yếu ở Việt Nam như Tam Giang ‐ Cầu Hai với 
diện  tích  trên 20.000 ha, Lăng Cô  (6.000 ha), Thị Nại  (5.000 ha), Cù Mông  (2.600 ha), Ô 
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Loan (1.500  ha), Nha Phu (5.000 ha), Thuỷ Triều (2.000 ha); Đầm Nại (130 ha). Có khoảng 
gần 1.000 loài động vật, thực vật sống trong đầm phá. Nhóm động vật đáy có số loài lớn 
nhất, 200 ‐ 300 loài, tiếp theo là thực vật phù du và cá biển. Đầm phá là trung tâm kinh tế 
quan trọng của các tỉnh Trung Bộ, các hoạt động NTTS rất sôi động ở khu vực này. 

Tùng, áng là các dạng sinh cảnh rất đặc thù cho quần đảo đá vôi ‐ Kaster  Cát Bà ‐ Hạ Long 
mà các nơi khác không thể có được. Tùng, áng chính thức coi là một dạng tiểu hệ sinh thái 
đặc  thù của khu vực Hạ Long    ‐ Cát Bà do Phân viện Hải dương học   đề xuất năm 1999  . 
Theo các thống kê đến nay có 62 áng, 57 tùng phân bố ở vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Cát 
Bà.  Các  tùng,  áng  có  cảnh  quan  sinh  vật  rất  đẹp  và  còn  có  thể  sử  dụng  làm  các  dạng 
aquarium  nuôi các loài sinh vật cảnh  ngoài tự nhiên phục vụ bảo tồn nguồn gen và các mục 
đích khác.  
 
‐   Hệ sinh thái vùng triều: Do sự biến thiên thuỷ triều vùng biển vịnh Bắc Bộ và  biển Đông 

Nam Bộ rất  lớn, đến hơn 4 m, nên các bãi triều ở các khu vực này thường dài và rộng, 
đây là hai khu vực có hệ sinh thái vùng triều rất đặc thù và tiêu biểu. Các bãi triều rộng 
lớn khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình v.v. là nơi có nhiều bãi hải đặc sản của 
Việt Nam. Căn cứ vào mức độ biến đổi của thuỷ triều, vùng triều được chia thành 3 khu 
vực: khu  triều cao, khu  triều giữa và khu  triều  thấp. Mỗi vùng  thường có những quần 
thể sinh vật điển hình khác nhau. Đến nay đã xác định khoảng trên 1.000 loài động thực 
vật phân bố ở vùng triều và chủ yếu là nhóm sinh vật đáy, chiếm trên 50 % tổng số loài. 
Trên các bãi triều, đặc biệt là khu trung triều đến thấp triều thường có nhiều bãi đặc sản 
phân bố như các bãi ngao đá (Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An), 
nghêu Bến Tre  (Trà Vinh),  bãi ngán  (Quảng Ninh),  sò huyết  (Hải Phòng, Nha Trang, 
Nghệ An), tu hài (Hải Phòng, Quảng Ninh).  

‐   Hệ sinh  thái rừng ngập mặn  (RNM): RNM phân bố ở dọc  theo các vùng cửa sông ven 
biển Việt Nam. Trước chiến tranh nước ta có khoảng 400.000 ha và hiện nay còn lại trên 
200.000 ha.  Các trung tâm RNM lớn của nước ta tập trung ở các khu vực Móng Cái, Cửa 
Ông, Quảng Yên, Cát Hải, Tiên Lãng, Thái Thụy, Xuân Thuỷ. Đặc biệt từ Vũng Tàu đến  
Hà Tiên    là khu vực có RNM phát triển vào bậc nhất của Việt Nam, nổi tiếng với rừng 
đước mũi Cà Mau, rừng bần ở cửa sông Tiền, sông Hậu.v.v. Các kết quả nghiên cứu gần 
đây nhất ở một số khu vực cho thấy hiện trạng các RNM còn lại tương đối   ít, khu vực 
Hạ Long  ‐ Cát Bà chỉ có khoảng 130 ha RNM, Văn Phong  ‐ Đại Lãnh  ‐ 60 ha v.v..Năng 
suất sinh học của RNM rất cao. Sinh khối trung bình của rừng đang trưởng thành 229.062 
kg /ha, rừng tái sinh tự nhiên 14.004 kg /ha, rừng đước tuổi trung bình 7 năm là  33.840 
kg /ha. RNM là nơi cư trú của các con non, bãi đẻ của nhiều loài đặc sản như ngán, tôm 
rảo, cá bớp.v.v.   

‐   Hệ sinh thái san hô: Phân bố ven các đảo chạy dọc ven biển Việt Nam. Rạn san hô là nơi 
sống lý tưởng cho các loài sinh vật cùng sinh sống. Vịnh Hạ Long ‐ Cát Bà là nơi phân bố 
tập trung nhất của rạn san hô vịnh Bắc Bộ. Cho đến nay đã xác định được 23 điểm có rạn 
san hô phân bố ở Hạ Long ‐ Cát Bà. Đảo Bạch Long Vĩ là nơi có rạn san hô phát triển và 
đẹp vào bậc nhất vịnh Bắc Bộ, đã từng có độ phủ cao tới 94%. Các đảo khác như đảo Cô 
Tô, Long Châu cũng có những  rạn san hô đẹp phát  triển. Đặc biệt  tại vùng biển miền 
Trung và  miền Nam, các rạn san hô phát triển tốt và đa dạng. Các rạn san hô phân bố ở 
ven các đảo ven bờ từ Cù lao Chàm tới Côn Đảo, kích thước của rạn san hô biến đổi, có 
thể rộng từ vài chục đến 200 m. Ở Vân Phong ‐ Đại Lãnh đã phát hiện 9 khu vực có rạn 
san hô phân bố, rộng nhất là rạn ở Bãi Tre (119 m), hẹp nhất là  Khải Lương (32 m), độ 
phủ cao nhất 71,9% (Khải Lương) và thấp nhất   4,7% (Bãi Cỏ)  .Kết quả nghiên cứu của 
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Phân viện Hải dương học Hải Phòng về san hô ở vùng biển Vũng Tàu  ‐ Côn Đảo   cho 
thấy ở  hầu hết xung quanh các đảo ở đây đều có san hô phân bố. Trong số 27 rạn san hô 
khảo sát ở Côn  Đảo có độ phủ trung bình 37,1%, thấp nhất 8,6% và cao nhất 62% .Vùng 
đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một trong những trung tâm có nhiều rạn san hô lớn của 
nước ta. San hô ở đây có thể phân bố  đến  độ sâu 40 ‐ 50 m nước, độ phủ cao, có những 
vùng đạt trên 90%. Các rạn san hô ở khu vực này hầu như vẫn còn nguyên vẹn, không bị 
tàn phá như các rạn ven bờ. Dựa vào các kết quả nghiên cứu có được, các nhà hải dương 
học đã thống kê được 298 loài san hô cứng, 125 loài san hô mềm và 73 loài san hô sừng 
phân bố ở biển Việt Nam. Ngoài ra còn có hàng trăm loài sinh vật đáy, cá rạn san hô sống 
ở đây. Đặc biệt, các loại sinh vật biển quý hiếm như trai, ốc, hải sâm  thường sống ở các 
rạn san hô.  

‐   Hệ sinh thái cỏ biển: Việt Nam, đặc biệt các bãi triều từ miền Trung đến Côn Đảo, Phú 
Quốc có khá nhiều  thảm cỏ biển phát  triển mạnh  trên các bãi  triều và vùng dưới  triều 
đến 5 m nước. Thảm cỏ biển là nơi ở lý tưởng cho các loài sinh vật khác đến cư trú. Theo 
kết quả nghiên cứu gần đây nhất,  trong  thảm cỏ biển có số  lượng  loài và mật độ, khối 
lượng động vật đáy cao gấp nhiều  lần ngoài thảm cỏ biển  . Thảm cỏ biển  là nơi cư trú 
của các con non và là nguồn thức ăn quan trọng của dugong , một trong những loài sinh 
vật biển quý hiếm của nước ta  

 
2.1.2. Sự đa dạng về loài sinh vật biển Việt Nam 

Hiện nay đã  thống kê được danh sách 10.089  loài sinh vật biển đã biết ở Việt Nam. Do có 
nhiều  loài còn chưa định được  tên, nên có  thể số  lượng sinh vật biển khoảng 12.000  loài ở 
vùng biển Việt Nam. Trong số này sinh vật đáy chiếm số lượng loài lớn nhất, khoảng 6.000 
loài, động vật đáy chiếm 59,4 % tổng số loài, tiếp theo là nhóm cá biển 2.038 loài chiếm 20,2 
%, các nhóm còn  lại chỉ chiếm 20,4 % tổng số  loài. Cụ  thể  thành phần  loài và phân bố của  
động thực vật từng nhóm được thống kê dưới đây:  
 
‐   Thực vật ngập mặn: 94 loài; nhóm cây ngập mặn chủ yếu: 35 loài, 20 chi và 16 họ; nhóm 

loài gia nhập vào rừng ngập mặn 40 loài thuộc 35 chi và 37 họ;  nhóm loài từ nội địa di 
chuyển tới: 17 loài, 17 chi và 15 họ  

‐   Rong biển: 662  loài  rong biển  đã  tìm  thấy  ở biển Việt Nam. Trong  đó ngành  rong Đỏ 
(Rhodophyta) 309 loài, rong Nâu (Phaeophyta) 124 loài, rong Lục (Chlorophyta) 152 loài, 
rong Lam (Cyanophyta) 77 loài 

‐   Cỏ biển: 15 loài cỏ biển thuộc 9 chi, 3 họ  đã được xác định tại dải ven bờ Việt Nam.  
‐   Thực vật phù du: 537 loài thực vật phù du đã được công bố tại biển Việt Nam, trong đó 

tảo Kim (Siliciflagellata) 2 loài  chiếm 0,37 %, tảo Lam (Cyanophyta) 3 loài chiếm 0,56 %, 
tảo Giáp (Pyrophyta) 184 loài chiếm 34,26 % và tảo Silic (Bacillariophyta)  348 loài chiếm 
64,80 %.  

‐   Động vật phù du: 659 loài động vật phù du đã được xác định có ở vùng biển Việt Nam, 
trong số này đã xác định được 291 loài sống ở dải ven bờ. Thành phần chính của động 
vật phù du như sau: 

‐   Sinh vật đáy: Khoảng 6.000 loài sinh vật đáy đã được công bố vào những năm 1994, có 
khoảng 4.971 loài phân bố ở dải ven bờ Việt Nam . 

‐   San hô: Đến nay đã phát hiện được ở vùng ven biển Việt Nam có 346  loài san hô cứng 
thuộc 74 giống 16 họ. Trong đó ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã phát hiện được 199 loài, Trung 



Đỗ Công Thung, Đỗ Văn Khương, Đa dạng sinh học biển Việt Nam - hiện trạng, các đe doạ và vấn đề quản lý 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

203

Trung Bộ 248  loài, Nam Trung Bộ 291  loài, Đông Nam Bộ 230  loài và Tây Nam Bộ 269 
loài  

‐   Cá biển: Có khoảng 2038 loài cá thuộc 717 giống, 175 họ, 32 bộ . 
‐   Chim biển, thú biển: Chim biển 43 loài trong đó có 6 loài ôn đới, 27 loài Ấn Độ ‐ Mã Lai, 

10 loài di cư trú đông; Thú biển và bò sát: 32 loài trong đó bò sát 20 loài (15 loài rắn biển, 
4 loài rùa biển, 1 loài cá sấu), thú biển: 12 loài . Có 5 loài cá heo, 2 loài cá nhà táng, 4 loài 
cá voi, 1 loài dugong  

 
2.1.3. Nguồn lợi sinh vật biển 

Theo các số liệu thống kê, 80 % sản lượng được khai thác ở khu vực dải ven bờ Việt Nam. 
Các kết quả nghiên cứu cho đến nay đã thống kê được các  loài sinh vật có ý nghĩa kinh tế 
chính ở ven bờ Việt Nam như cá, động vật thân mềm, giáp xác, rong biển .v.v. 
 
‐   Cá biển: 110 loài, là những loài cho sản lượng cao, chúng thuộc 39 họ cá khác nhau, điển 

hình là họ cá Nhám (Lamniformes), cá Trích (Clupeidae), cá Cơm (Engraulidae), cá Dưa 
(Chirocentridae), cá Mối (Synodontidae), cá Úc (Ariidae), cá Chuồn (Exocoetidae), cá Thu 
(Scombridae), cá Ngừ  (Thumnidae).v.v. Tổng  trữ  lượng cá biển Việt Nam khoảng  trên 
3.500.000 tấn.  

‐    Giáp xác: hiện nay chúng ta đã xác định được 40 loài thuộc họ tôm He (Penaeidae), 9 loài 
tôm Rồng (Palinuridae), 9 loài tôm Vỗ (Scyllaridae) và 4 loài tôm Hùm (họ Nephropidae) 
là những loài tôm có giá trị kinh tế. Trong số này, có 11 loài tôm he là những loài đặc biệt 
có giá trị kinh tế. Vịnh Bắc Bộ có trữ lượng 1.408 tấn, khả năng khai thác 704 tấn. Các bãi 
tôm chính phân bố ở vùng có độ sâu từ 30 m nước trở vào. Vùng biển miền Trung có trữ 
lượng 2.300 tấn, khả năng khai thác 1.150 tấn. Biển Đông Nam Bộ có trữ lượng 3.983 tấn, 
khả năng khai thác 1.946 tấn. Vùng biển gần bờ Tây Nam Bộ có trữ lượng 3.383 tấn, khả 
năng khai thác 1.946 tấn. 

‐   Động vật thân mềm: Hiện nay đã thống kê được khoảng 2.500 loài động vật thân mềm ở 
biển Việt Nam, trong số này có trên 100 loài có giá trị thương phẩm và là loài quý hiếm. 
Các nhóm có giá trị kinh tế tập trung chủ yếu vào lớp động vật thân mềm Hai mảnh vỏ 
(Bivalvia),  tiếp  theo  là  lớp Chân đầu  (Cephalopoda) và Chân bụng  (Gastropoda). Theo 
ước  tính của chúng  tôi,  trữ  lượng động vật  thân mềm biển Việt Nam khoảng 1.000.000 
tấn và khả năng khai thác 500.000 tấn / năm. 

‐   Rong biển: Đã  thống kê được 90  loài rong biển có giá  trị kinh  tế  là ở các mức độ khác 
nhau. Nhóm  rong dùng  để  chế biến  các  sản phẩm  công nghiệp 24  loài,  chiếm 26,6 %; 
rong làm dược liệu 18 loài (20 %); rong làm thực phẩm 30 loài (33,3 %); rong làm thức ăn 
gia súc 10 loài (11,1 %) và rong làm phân bón 8 loài ( 9 %).  

‐   Chim biển: Hầu hết 43 loài chim biển ở nước ta đều được sử dụng làm nguồn thực phẩm, 
dưới dạng đặc sản. Nhóm chim quan  trọng nhất hiện nay  là chim yến hàng  (Callocalia 
fuciphaga germani) 

 ‐   Các nguồn lợi khác: Ngoài các nhóm nguồn lợi chính đã được trình bày ở trên, các nhóm  
san hô, da gai, thú biển, bò sát biển còn là các nhóm có giá trị kinh tế đặc biệt cần được 
bảo vệ ở vùng biển Việt Nam.  
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2.1.4. Các loài sinh vật quý hiếm, đặc hữu 

83 loài sinh vật biển đã được chính thức đưa vào Sách Đỏ Việt Nam để có biện pháp bảo vệ. 
Trong số này có 37 loài cá biển, 6 loài san hô, 5 loài da gai, 4 loài tôm rồng, 1 loài sam, 21 loài 
ốc, 6 loài hai mảnh vỏ, 3 loài mực. Đặc biệt chú ý đến các loài  như  lưỡng tiêm (Amphioxus 
belcheri)  tại  Lan  Hạ‐Cát  Bà,  cá  nhám  voi  (Rhincodon  typus),  cá  nhám  đuôi  dài  (Alopias 
pelagicus), cá nhám lông nhung (Cephaloscyllium umbratile), cá nhám nâu (Etmopterus lucifer), 
cá  đao  (Pristis  cuspidatus),  cá  đao  răng  nhỏ  (Pristis microdon),  cá  giống mõm  tròn  (Rhina 
ancylostoma), san hô trúc (Isis hippuris), cầu gai đá (Heterocentrotus mammillatus), hải sâm mít 
(Actinopyga echinites), hải sâm vú (Microthele nobilis), tôm hùm sen (Panulirus versicolor), bào 
ngư (Haliotis diversicolor), ốc đụn cái (Trochus niloticus), ốc sứ bản đồ (Cypraea mappa), ốc sứ 
Trung Hoa (Blasicrura chinensis), trai tai tượng khổng lồ (Tridacna gigas), ốc anh vũ (Nautilus 
pompilus)    
 
2.2. Những thách thức về  sự mất ĐDSH biển Việt Nam 

Hầu hết các hoạt động kinh tế biển đều tập trung ở khu vực ven bờ Việt Nam. Ví dụ các hoạt 
động giao thông đường biển, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản, khai thác khoáng sản, các hoạt 
động du lịch, công nghiệp v.v.. Chính các tai biến tự nhiên, các hoạt động của con người, các 
yếu tố gây ô nhiễm môi trường đã và đang tạo ra những áp lực đáng kể làm suy thoái môi 
trường biển và ven bờ của nước ta. Hậu quả dẫn đến  sự suy thoái của các hệ sinh thái  biển, 
nguồn lợi sinh vật và ĐDSH. 
 
‐   Sự thu hẹp diện tích của hệ sinh thái RNM: Sau nhiều năm nghiên cứu, các chuyên gia về 

RNM đã đưa ra một con số đáng kinh ngạc về sự biến đổi diện tích RNM của nước ta. 
Riêng đồng bằng  sông Cửu Long, tính từ năm 1943 ‐ 1995 diện tích RNM  bị thu hẹp từ  
154.000 ha xuống còn 15.174 ha, bình quân  mất khoảng  2.670 ha /năm. RNM thuộc hai 
tỉnh Quảng Ninh và Hải  Phòng cũng đã bị chặt phá một cách  nghiêm trọng phục vụ cho 
mục đích khai hoang, lấn biển. Hàng ngàn ha RNM khu vực Yên Mỹ, Đồng Rui, Cái Dăm 
(Quảng Ninh); Đình Vũ, Tiên Lãng (Hải Phòng) đã được khoanh bao làm đầm nuôi thuỷ 
sản. Đặc biệt các khu vực RNM đồng bằng sông Cửu Long, vì lợi ích kinh tế, nhân dân 
địa phương  không chỉ phá  rừng tự nhiên mà cả rừng trồng sau chiến tranh để làm đầm 
nuôi  tôm quảng canh,  làm cho rừng bị suy  thoái nghiêm  trọng. Diện  tích khoanh nuôi 
chiếm từ 50 ‐ 80% diện tích  RNM phân bố ở bãi triều cao . 

‐   Các kết quả nghiên cứu về hệ sinh thái vùng triều  cũng cho một bức tranh tương  tự. Các 
hình thức khai hoang  lấn biển ở vùng cửa sông Hồng thường chiếm tới 1.000 ha /năm, 
trong khi đó diện tích bồi 345 ha /năm, như vậy diện tích vùng triều ở đây mỗi năm bị 
thu hẹp  khoảng 500 ‐ 600 ha/năm. Cũng đã thống kê được từ năm 1988 ‐ 1992, vùng cửa 
sông Bạch Đằng có khoảng 14.738 ha và vùng Tiên Yên, Hà Cối có 1.000 ‐ 1.200 ha bãi cao 
triều sử dụng vào mục đích phát triển nông nghiệp. Sau một thời gian sử dụng, các vùng 
này bị chua mặn và trở nên hoang hoá hoặc cho năng suất cây trồng rất thấp. 

‐   Diện tích các rạn san hô phân bố cũng đang bị thu hẹp một cách đáng kể. Một ví dụ rất 
cụ thể khi nghiên cứu các rạn san hô ở khu vực đông nam Cát Bà, trong số 19 rạn được 
lặn kiểm tra  có tới 11 rạn (58%) bị phá huỷ hoặc đang bị suy thoái. Ở vùng rạn này, mặt 
rạn bị phủ đầy san hô chết. Thành phần loài san hô sống loài cũng rất nghèo nàn và đơn 
điệu. Các kết quả nghiên cứu sự suy thoái của rạn san hô ở vịnh Nha Trang cũng cho kết 
quả tương tự. Trong số 6 điểm được nghiên cứu, chỉ có Hòn Mun  là có tỷ lệ san hô sống 
với độ phủ khá tốt, đạt 26,7% san hô sống, còn lại số san hô sống rất ít thậm chí không 
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còn, thay vào chỗ của san hô sống là rong biển và các loài động vật đáy ăn rong biển phát 
triển. Không chỉ  rạn san hô ven bờ bị tàn  phá mà ngay những rạn san hô ở đảo xa như 
Bạch Long Vĩ cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Theo dõi sự phát triển của rạn san hô phía 
đông bắc đảo Bạch Long Vĩ  từ năm 1993 ‐ 1999 cho thấy  tốc độ suy giảm rất nhanh, năm 
1993 độ phủ đạt  tới   95%, năm 1996 còn 47,6% và đến năm 1999 độ phủ chỉ đạt xấp xỉ 
20%  

‐   Sự suy giảm môi trường sống ngay trong nội tại hệ sinh thái: Hệ sinh thái bị suy giảm, 
đồng hành với sự xấu đi của môi trường sống. Tại các đầm nuôi hải sản ở miền Bắc, khi 
cây ngập mặn bị chết, mùn bã hữu cơ bị phân huỷ yếm khí  tạo ra khí H2S  trong đầm, 
trầm tích đáy bị khử mạnh gây ra tình trạng thiếu 02 ảnh hưởng xấu đến sự  phát triển 
của hệ sinh vật trong thuỷ vực. Còn các đầm nuôi ở Nam Bộ, khi rừng bị phá, quá trình ô 
xy hoá  trầm  tích, hình  thành môi  trường chua mặn,  thường  làm chết các  loài  sinh vật 
sống trong đầm.. 

‐   Sự suy giảm giá trị của các hệ sinh thái: Các nghiên cứu gần đây nhất đã chứng minh giá 
trị của hệ sinh thái dần dần  mất đi do quá trình suy giảm gây ra. Các đầm  nuôi hải sản 
sau khi  phá RNM thường cho sản lượng ổn định  trong 1 ‐ 2 năm đầu, sau  3 ‐ 5 năm sử 
dụng, năng suất giảm  từ 50  ‐ 90% và    lâu dần sẽ  trở  thành hoang hoá. Khi nghiên cứu 
sinh  vật lượng của động vật đáy sống trong các rạn san hô ở hai khu vực Cát Bà và vịnh 
Hạ Long cho thấy có những khác biệt. Các rạn san hô ở Cát Bà bị suy giảm, khối lượng 
động vật đáy chỉ bằng 0,29% và mật độ bằng 62,6% so với vùng vịnh Hạ Long, nơi có rạn 
san hô vẫn còn tương đối nguyên vẹn.  

‐   Sự suy giảm nguồn  lợi: Sơ bộ có  thể  thấy  trữ  lượng hải sản có giá  trị ở biển Việt Nam 
khoảng 3.500.000 tấn. Các đối tượng hải sản được khai thác làm thực phẩm, hoá phẩm, 
mỹ phẩm và xuất khẩu. Do khai thác mạnh ở dải ven bờ và sử dụng các phương pháp 
khai thác mang tính chất huỷ diệt hàng loạt như đánh cá bằng xung điện, mìn, thuốc gây 
mê, đánh bắt con non đã gây ra sự suy giảm nguồn lợi một cách đáng kể. Các nghiên cứu 
về nguồn  lợi cá biển cho  thấy xu  thế giảm dần về  trữ  lượng, sản  lượng của cá  từ năm 
1984 đến nay. Kết quả  nghiên cứu về trữ lượng cá đáy biển Việt Nam năm 1984 khoảng 
1.840.619 tấn  đến năm 1990 ‐ 1994 chỉ còn khoảng 1.029.040 ‐ 1.147.354 tấn.  Cũng chính 
vì  lý do này mà năng suất đánh bắt giảm  liên tục, cao nhất ở Vũng Tàu  ‐ Côn Đảo đạt 
đến 698 kg /giờ (năm 1986), năm 1988 chỉ còn 120 kg /giờ. Các khu vực Đông Nam Bộ, Cù 
lao Thu cũng thể hiện xu thế tương tự.  Một số nguồn lợi thuỷ sản của các đầm ven biển 
miền Trung cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Kết quả  nghiên cứu loài cá chình ở đầm Trà 
Ổ thuộc huyện Phú Mỹ tỉnh Bình Định  cho thấy số lượng cá chình bắt được trước năm 
1972 khoảng 100 con /trợ sáo, vào đầu những năm 1990 còn 30 ‐ 40 con/trợ sáo, giảm 60 ‐ 
70 % và đến năm 1996 ‐ 1997 chỉ bắt được 3‐ 4 con/trợ sáo, giảm  96 ‐ 97%.  Các kết quả 
nghiên cứu  tại đảo Bạch Long Vĩ (1996 ‐ 1999) về sản lượng động vật đáy cũng cho thấy 
những bức  tranh  tương  tự. Sản  lượng bào ngư  (Haliolis diversicolor) giảm  từ   35‐ 50  tấn 
/năm  (trước năm 1990) xuống còn vài  tạ/năm  (1995  ‐ 1998). Một số nguồn  lợi động vật 
đáy khác như: vọp tím (Asaphis  dichotoma) và ốc hương (Neritidae) chỉ trong vòng 4 năm, 
mật độ giảm 17 ‐ 43,23% và sinh lượng giảm từ 15,5 ‐ 45,76%. Kết quả nghiên cứu về sản 
lượng khai thác tôm cũng thể hiện  sự suy giảm khá nghiêm trọng. Năng suất trung bình 
ở biển Tây Nam Bộ đạt 23,0 kg/mẻ lưới /giờ (1975  ‐ 1985), đến năm 1993  ‐ 1995 chỉ còn 
6,42  kg/mẻ  lưới  /giờ  (giảm  28 %).  Ở  bãi  tôm Mĩ Miều,  sản  lượng  năm  1975  đạt  5,88 
kg/giờ, năm 1995 chỉ còn 2,65 kg/giờ.  
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Các kết quả nghiên cứu gần đây nhất tại vịnh Bắc Bộ cho  thấy biến động nguồn  lợi rõ nét 
nhất  thể hiện  ở nhóm  động vật  đáy. Trong hai  đợt khảo  sát vào  tháng  11/2003 và  tháng 
8/2004 đã xác định được 517 loài động vật đáy và bằng 48,27 % số loài toàn vịnh Bắc Bộ năm 
1961. Kết quả khảo sát trong hai năm cho thấy cả về mật độ và khối lượng động vật đáy vịnh 
Bắc Bộ đều rất  thấp. Mùa khô năm 2003, mật độ  trung bình  toàn vịnh  là 56 con  /m2, khối 
lượng 4,39 g/m2. Mùa mưa mật độ và khối lượng đều cao hơn mùa khô,  nhưng không nhiều, 
mật độ 76 con  /m2 và khối  lượng 5,54 g/m2  . Tính  trung bình cả năm mật độ động vật đáy 
vịnh Bắc Bộ đạt 66 con /m2 và khối lượng 4,97 g/m2. So sánh với các kết quả nghiên cứu trước 
đây cho thấy trong các năm 1959 ‐ 1962, mật độ trung bình toàn vịnh là 103,2 con/m2 và khối 
lượng 11,03 g/m2. Như vậy, sau một thời gian khoảng trên 40 năm, tổng lượng động vật đáy 
vịnh Bắc Bộ giảm khá mạnh, mật độ chỉ còn lại 54,4 % (giảm 45,6 %) và khối lượng còn 50,2 
%, (giảm 49,8 %). Cụ thể sự biến động của các nhóm như sau: 
 
‐   Giun nhiều tơ: 142 loài bằng 53,78 % so với số liệu khảo sát Việt ‐ Trung (1959 ‐ 1961).Mật 

độ trung bình 28 con /m2, gần tương đương với mật độ cách đây 40 năm, sinh vật lượng 
trung bình 313, 3 mg  bằng 27,7 % so với năm 1961 (1.130 mg/m2). 

‐   Động vật thân mềm: Là nhóm biến động khá phức tạp. Số loài thu được là 187 loài bằng 
khoảng 55,65 % so với    trước đây.   Mật độ đạt   8,5 con/m2. So với   các năm 1959, 1960, 
1962  lại cao hơn rất nhiều  (trung bình 3 năm  là 4,6 con/m2), khối  lượng 1.766,4 mg/m2,  
cao hơn so với sinh vật lượng đã xác định được của năm 1959 ‐ 1962 (1.250 mg/m2). 

‐   Giáp xác: Năm 2003 và 2004 chỉ phát hiện được 111 loài giáp xác, bằng 33,8 % số loài đã 
công bố trong 3 năm khảo sát trước đây (1959, 1961, 1962 là 328 loài). Mật độ trung bình 
mùa khô năm 2003 đạt 19 con /m2  và mùa mưa 20 con /m2; trung bình cả hai mùa chỉ đạt 
19,5 con/m2 . So với  các năm 1959, 1960, 1962 thì thấp  hơn rất nhiều (trung bình 3 năm 
1959, 1961, 1962 là 46,5 con/m2). Sinh vật lượng trung bình   cả hai mùa mưa và khô đạt 
trung bình 1.650,65 mg/m2, chỉ bằng 55 % sinh vật lượng đã xác định được của năm 1959 
‐ 1962 (3000 mg/m2). 

‐   Động vật da gai:  Năm 2003 và 2004, đã xác định được 52 loài da gai tại vùng khơi vịnh 
Bắc Bộ, chỉ bằng 39,7 % số loài đã phát hiện trong 3 năm 1959, 1961,1962 (131 loài).  Mật 
độ trung bình cả hai mùa chỉ đạt 6,23 con/m2,  so với  các năm 1959, 1960, 1962  chỉ bằng 
68,5 %  (trung bình 3 năm 1959, 1961, 1962 là 9,1 con/m2)  

‐   Cá biển: Đã xác định nguồn lợi cá biển bị suy giảm mạnh ở vùng ven bờ từ 50 m nước trở 
lại. 

 
2.3. Các biện pháp bảo vệ ĐDSH 

Hiện nay chúng ta đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sự suy giảm ĐDSH biển Việt 
Nam. Các biện pháp bao gồm một tổ hợp   các hành động ứng xử của con người nhằm bảo 
tồn và sử dụng lâu bền nguồn tài nguyên sinh vật và nơi cư trú của chúng. Các công cụ quản 
lý chủ yếu thường tập trung vào ba nhóm chính: công cụ kỹ thuật, công cụ dự báo và công 
cụ chính sách. 
 
2.3.1.  Công cụ thể chế và chính sách 

Ngoài  việc  tham  gia  thực  hiện  các  công  ước,  thoả  thuận  quốc  tế    liên  quan  đến  bảo  tồn 
ĐDSH, dưới ánh sáng của Chương  trình Nghị sự 21, các quốc gia đã hướng những nỗ  lực 
của mình vào việc xây dựng các chính sách và thế chế để bảo vệ ĐDSH. Ở Việt Nam, Chiến 
lược bảo tồn quốc gia được xây dựng năm 1986 và năm 1995, Chính phủ cũng đã phê chuẩn 
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Kế hoạch hành động ĐDSH.  Kế hoạch này đã xác định các hành động ưu tiên  cho giai đoạn 
1996  ‐ 2000, nhằm bảo vệ và quản  lý các  loài, các hệ sinh  thái  tự nhiên của Việt Nam. Kế 
hoạch đã thừa nhận ý nghĩa quan trọng cả về mặt văn hoá lẫn kinh tế của ĐDSH ở Việt Nam 
và đồng thời thừa nhận  những áp lực đang gia tăng đối với nguồn di sản này do những nhu 
cầu ngày càng tăng của người dân sống phụ thuộc chủ yếu vào ĐDSH. 
Kế hoạch ĐDSH thường có 3 mục tiêu chính, là: 
 
‐   Bảo vệ các hệ sinh thái đặc hữu và dễ bị tổn thương do áp lực của các hoạt động kinh tế 
‐   Bảo vệ các thành phần ĐDSH do khai thác quá mức 
‐   Khuyến khích và xác định việc sử dụng hợp lý các giá trị của ĐDSH để phục vụ các chỉ 

tiêu kinh tế. Để thực hiện các mục tiêu trên, cần phải xác định các nội dung hành động 
làm căn cứ cho các kế hoạch hành động ĐDSH cụ thể. 

 
Trong  điều kiện của Việt Nam, kế hoạch hành động ĐDSH cần tập trung vào các nội dung 
sau: 
‐   Tăng cường chính sách và luật pháp cho công tác bảo tồn  và quản lý ĐDSH 
‐   Thành lập và quản lý các khu bảo tồn 
‐   Nâng cao nhận thức ĐDSH 
‐   Nghiên cứu khoa học 
‐   Khuyến khích cách tiếp cận PTBV 
‐   Tăng cường hợp tác quốc tế. 
 
Với các mục tiêu và các lĩnh vực hành động nói trên, kế hoạch hành động ĐDSH đã chứng tỏ 
là một công cụ quan  trọng cho công  tác bảo  tồn ĐDSH ở cấp quốc gia. Kế hoạch được sử 
dụng không chỉ đối với Chính phủ, mà còn đối với các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế hỗ 
trợ bảo tồn ĐDSH. Để thực hiện kế hoạch này ở Việt Nam, Chính phủ còn ban hành nhiều 
văn bản liên quan tới bảo vệ ĐDSH. Có thể dẫn ra một số ví dụ như: 
 
‐   Nghị định 07/CP về bảo vệ các giống, loài có giá trị kinh tế trong nông nghiệp 
‐   Chỉ thị 359/TTg về ngăn chặn buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã 
‐   Nghị định 78/CP  và Chỉ thị  286/TTg về tăng cường biện pháp bảo vệ rừng 
‐   Chỉ thị 79/CP về xây dựng và phát triển hệ thống rừng đặc dụng  
‐   Chỉ thị  286/TTg về hạn chế và tiến tới ngừng khai thác gỗ từ rừng tự nhiên nhằm bảo tồn 

ĐDSH và duy trì chức năng sinh thái, bảo vệ môi  trường. 
 
2.3.2. Công cụ kỹ thuật 

Bao gồm các nghiên cứu xây dựng và quản lý các khu bảo tồn biển hoặc việc thiết lập các mô 
hình sử dụng bền vững các hệ sinh thái. Trong lĩnh vực này, chúng ta mới làm được quá ít so 
với yêu cầu. Hơn 10 năm qua, chúng ta đã nỗ lực  tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa 
học cho việc bảo tồn tự nhiên biển với các loại hình và tiêu chí khác nhau như: Khu di sản 
thế giới (vịnh Hạ Long); Khu dự trữ sinh quyển thế giới (quần đảo Cát Bà); Khu dự trữ sinh 
quyển Cần Giờ; Vườn quốc gia (Cát Bà, Côn Đảo, Sơn Trà‐Hải Vân và Bái Tử Long); Đề xuất 
hệ thống 15 khu bảo tồn biển (Đảo Trần ‐ Cô Tô, Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Hòn Mê, Cồn Cỏ, Sơn 
Trà‐Hải Vân, Cù lao Chàm, Lý Sơn, Phú Quý, Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Thu, Côn Đảo, Nam 
Yết, Phú Quốc) và  khu bảo tồn đất ngập nước ven biển (Xuân Thuỷ, Tam Giang – Cầu Hai). 
Trong đó, nhiều khu đã được công nhận, các khu còn lại đều đang trình hoặc chuẩn bị trình 
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để được công nhận ở các cấp quốc tế và quốc gia. Đây là một đóng góp quan trọng và thiết 
thực cho việc bảo vệ  tài nguyên và môi  trường biển Việt Nam  theo định hướng PTBV và 
khẳng  định  sự  tham gia  tích  cực  của Việt Nam vào  các Công  ước quốc  tế về bảo vệ môi 
trường và ĐDSH. Đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên biển quần đảo Trường Sa cũng với kiểu 
loại là khu dự trữ thiên nhiên biển và sau đó đổi tên thành khu bảo tồn biển đảo Nam Yết đã 
thể hiện mức độ quan tâm sâu sắc của Chính phủ Việt Nam đến công tác bảo tồn biển ở khu 
vực.   Hệ sinh thái đất ngập nước với nguồn ĐDSH quý giá và bảo vệ môi trường đã được 
đăng ký kiểm kê năm 2000. Sử dụng bền vững và quản lý đất ngập nước  đã được chuẩn bị 
năm 2001. Sự đầu  tư vào khu bảo  tồn biển Hòn Mun  (Khánh Hoà), Cù  lao Chàm  (Quảng 
Nam) cũng đã được nhiều tổ chức quốc tế tài trợ và đang có nhiều triển vọng tốt đẹp. Tuy 
vậy, phần lớn các khu bảo tồn biển Việt Nam hiện nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng 
phê duyệt. Công tác quản lý các khu bản tồn biển Việt Nam cần được quan tâm đúng mức 
trong thời gian tới. 
 
3. Những đề xuất thay cho lời kết luận 

Sự suy giảm ĐDSH biển Việt Nam đã rõ ràng. Trong tương lai nhiều loài sinh vật biển Việt 
Nam có thể sẽ biến khỏi danh sách các loài sinh vật biển Việt Nam, các rạn san hô tuyệt đẹp 
sẽ không còn nhiều nữa, nguồn  lợi hải sản biển Việt Nam đang bị giảm sút. Đây  là  thách 
thức không chỉ với môi  trường sinh  thái mà với chính cuộc sống  trực  tiếp hàng ngày của 
chúng ta. Vấn đề bảo vệ ĐDSH biển  là vô cùng cấp bách, cần phải có ngay các hành động 
kiên quyết để bảo vệ chúng. 
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MARINE BIODIVERSITY IN VIET NAM: STATUS, CHALLENGES AND MANAGEMENT 
ISSUES 

Abstract  

Viet Nam is a marine country associated with 3,260 km of coastal line. The country is also 
considered as a high biodiversity area in the world with the 9 forms of typical ecosystems 
and 12,000 marine species which produced about 4‐ 5 millions  tone of marine products 
annually.  It  is  the  reserve  production  for  the  near  future.  Although  The  Vietnamese 
Government has strong policy to protect the biodiversity of the marine resources but its 
degradation is very obviously. It is estimated that in the future, a hundred of species will 
be absent  from List of marine species  in Viet Nam. The wonderful coral reefs might be 
absent,  fishermen might  have  nothing  to  do  and  the  sea  of Viet Nam might  become 
deserted. These are the challenges provided for not only the ecological environment, but 
also for the daily life of Vietnamese itself. For our future, for the survival and existence of 
our future generations, we shall consider to protect the biodiversity as the urgent tasks; it 
is  needed  to  have  actions  to  protect marine  biodiversity  immediately.  Therefore wise 
utilization and protection of marine resources are critical importance in the short term as 
well as in the long run. Thanks for the awareness raising of the issues, we have made a 
great  efforts  in  studying  of  biodiversity  and  propose  policy measures  for  sustainable 
management  of  the marine  resources.  The  findings  presented  in  this  report,  are  the 
outcomes of several study projects and programs, which conducted under collaboration 
among,  Institute  of  Natural  Resources  and  the Marine    Environment,    the  Research 
Institute of Marine Fisheries; and the Institute of Oceanography, Nha Trang.  
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GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM QUẢN LÝ BIỂN DỰA VÀO HỆ SINH THÁI VÀ 
VAI TRÒ CỦA KHU BẢO TỒN BIỂN ĐỐI VỚI NGÀNH THUỶ SẢN 

 
Bùi Thị Thu Hiền 

 
Quản lý dựa vào hệ sinh thái hiện  là chủ đề đang được quan tâm cũng như đã và đang được 
sử dụng rộng rãi trong quản lý thủy sản nói riêng và quản lý hệ sinh thái nói chung. Đánh 
bắt  thủy sản phụ  thuộc vào khả năng sản xuất của hệ sinh  thái và việc khai  thác quá mức 
ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái mà nguồn lợi thủy sản phụ thuộc vào hệ sinh thái đó.  
 

Quản  lý nghề  cá hay  còn  gọi  là  quản  lý  các hoạt  động  thủy  sản nói  chung  là một  trong 
những ví dụ về nỗ  lực của con người vào việc đánh bắt  trực  tiếp nguồn  lợi  thuỷ sản. Các 
hoạt  động  thủy  sản phụ  thuộc vào năng  suất  của hệ  sinh  thái, và hoạt  động  thủy  sản  có 
những tác động và cũng bị ảnh hưởng bởi hệ sinh thái đó. Do vậy, từ những thận trọng và 
trách nhiệm trong quản lý thủy sản, cần phải chú ý và quan tâm tới sự ảnh hưởng và các tác 
động lẫn nhau giữa nguồn lợi thuỷ sản và hệ sinh thái hỗ trợ chúng. 
 

Cụm từ ʺtiếp cận hệ sinh tháiʺ được sử dụng đầu tiên từ những năm 1980, nhưng bắt đầu 
được chấp nhận  tại Hội nghị Thượng đỉnh về  trái đất và môi  trường năm 1992  tại Rio de 
Janeiro‐ nơi mà khái niệm này đã được đưa vào Công ước Đa dạng sinh học và  được tóm tắt  
như sau:  
 

ʺ....chiến lược về quản lý tổng hợp đất, nước và các tài nguyên sống được xúc tiến để 
bảo tồn và sử dụng bền vững một cách công bằng....ʺ 

 
ʺ...Quản lý dựa vào hệ sinh thái là những nỗ lực để điều chỉnh cách sử dụng hệ sinh 
thái sao cho chúng ta vẫn có thể có những  lợi  ích và cùng một  lúc có thể  làm giảm 
được tác động đến hệ sinh thái đó để giữ gìn chức năng cơ bản của hệ sinh thái đó...ʺ. 
Nói một cách khác “sử dụng” mà không “làm mất” hệ sinh thái đó. 

 
Tại sao chúng ta phải thành lập các khu bảo tồn biển (KBTB)? Những lợi ích gì mà KBTB 
biển mang lại? Ai là người nhận được những lợi ích này? 

Quản lý tài nguyên và môi trường biển gồm tổ hợp các giải pháp hoặc công cụ luật pháp, thể 
chế chính sách, kỹ thuật, kinh tế và xã hội nhằm duy trì chất lượng môi trường biển và bảo 
vệ tài nguyên biển, cũng như phát triển tối ưu hiệu quả kinh tế‐xã hội biển nói riêng và đại 
dương nói chung. 
 

Một trong những cách tiếp cận quản lý tài nguyên biển dựa vào hệ sinh thái là thành lập các 
KBTB. Vậy thế nào là KBTB? KBTB là vùng biển được dành riêng cho việc bảo vệ và giữ gìn 
tính đa dạng sinh học,  tài nguyên  thiên nhiên và các giá  trị văn hoá,  lịch sử đi kèm, được 
quản lý bằng các biện pháp pháp lý hoặc các biện pháp hiệu quả khác. 
 
Các KBTB được thừa nhận  là một phương thức hiệu quả,  ít tốn kém để duy trì và quản  lý 
nguồn lợi thuỷ sản biển, bảo vệ đa dạng sinh học và đáp ứng những mục tiêu bảo tồn khác, 
cũng như nhu cầu sinh kế của con người. 
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Hội nghị các khu bảo tồn thế giới tại Durban hướng tới năm 2012 trên thế giới sẽ tăng 10% 
diện tích KBTB trên toàn thế giới (hiện  có khoảng hơn 11,5% khu bảo tồn trên cạn và 0,5% 
KBTB). 
 
Rất nhiều  loài cá biển (đặc biệt  là cá mập) và cá nước ngọt cũng  lần đầu tiên có mặt trong 
Danh sách Đỏ 2006. “Danh sách Đỏ IUCN 2006 cho thấy rõ một xu hướng: tình trạng mất đa 
dạng sinh học vẫn đang tăng nhanh chứ không hề bị chậm lại”, tiến sỹ Achim Steiner, Tổng 
giám đốc Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) (nay là Tổng giám đốc Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho biết. “ Xu hướng này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với 
năng suất và khả năng phục hồi của các hệ sinh thái và đời sống cũng như sinh kế của hàng 
tỷ người sống phụ thuộc vào những nguồn tài nguyên đó. Đảo ngược lại xu hướng này hoàn 
toàn  là có  thể vì rất nhiều hoạt động bảo  tồn  thành công đã chứng minh điều này. Để đạt 
được thành công trên phạm vi toàn cầu, chúng ta cần hợp tác với nhau trong tất cả các lĩnh 
vực. Nếu chỉ có các nhà môi trường hành động, bảo tồn đa dạng sinh học sẽ không thể đạt 
được – đây phải là trách nhiệm của tất cả mọi người...” tiến sỹ Achim Steiner bổ sung. 
 
Phân khu chức năng trong các KBTB 

Dựa vào đặc tính sinh học của vùng biển Việt Nam, và KBTB Việt Nam thuộc hệ thống các 
KBTB quốc gia bao gồm các loại: 
 
1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt – Khu lõi: 

• Khu vực được bảo  toàn nguyên vẹn, được quản  lý và bảo vệ chặt chẽ để  theo dõi diễn 
biến tự nhiên của các loài động, thực vật thuỷ sinh, các hệ sinh thái tiêu biểu; 

• Diện  tích, vị  trí  của khu  lõi này  tuỳ  thuộc vào  từng KBTB và  được  thể hiện  trong quy 
hoạch KBTB; 

• Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phải được thể hiện trên bản đồ và trên thực địa bằng các 
cột mốc phao tiêu hoặc phao đánh dấu; 

• Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có thể được điều chỉnh trong quá trình vận hành quản lý 
KBTB. Việc điều chỉnh phải dựa vào căn cứ khoa học do Ban quản lý KBTB đề xuất. 

 
2. Phân khu phục hồi sinh thái: 

• Là khu vực được quản lý, bảo vệ để phục hồi, tạo điều kiện tái tạo tự nhiên của các loài 
thuỷ sinh vật, các hệ sinh thái; 

• Quy mô diện tích phân khu phục hồi sinh thái tuỳ thuộc vào từng KBTB cụ thể và có thể 
được điều chỉnh trong quá trình vận hành quản  lý KBTB. Việc điều chỉnh phải dựa vào 
căn cứ khoa học do Ban quản lý KBTB đề xuất; 

• Phân khu phục hồi sinh thái phải được thể hiện trên bản đồ và trên thực địa bằng các cột 
mốc phao tiêu hoặc phao đánh dấu. 

 
3. Phân khu phát triển:  

• Là khu vực tập trung các hoạt động có kiểm soát trong KBTB như: phát triển nuôi trồng 
thuỷ sản, khai thác thuỷ sản có giới hạn, tổ chức du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học. 

• Quy mô diện  tích phân khu phát  triển  tuỳ  thuộc vào  từng KBTB cụ  thể và có  thể được 
điều chỉnh trong quá trình vận hành quản lý KBTB. Việc điều chỉnh phải dựa vào căn cứ 
khoa học do Ban quản lý KBTB đề xuất. 
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• Phân khu phát  triển phải được  thể hiện  trên bản đồ và  trên  thực địa bằng các cột mốc 
phao tiêu hoặc phao đánh dấu. 

 
Phân vùng quản lý nhằm cân bằng giữa bảo tồn và sử dụng, và càng đơn giản càng dễ cho 
việc quản lý có hiệu quả. Nếu chia vùng quản lý phức tạp thì càng khó, đặc biệt cho công tác 
tuần tra kiểm soát vì các bên liên quan  cùng sử dụng vùng này với các mục đích khác nhau. 
 
Phân vùng quản lý là một hoạt động trong kế hoạch quản lý, trong một số trường hợp, các 
kiểu loại vùng khác nhau được bố trí theo quy định của KBTB.  
 
Vùng lõi: Nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển đồng thời hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu 
cực đến sinh cảnh. Tất cả các nguồn lợi sinh vật và phi sinh vật trong vùng này đều không 
được khai  thác. Các hoạt  động phục vụ cho giáo dục,  đào  tạo hay du  lịch mà không  ảnh 
hưởng đến môi trường mới được phép tiến hành trong vùng này. 
 
Vùng bảo vệ sinh cảnh: Nhằm  tăng cường đa dạng sinh học và sự phong phú của hệ sinh 
thái  thông qua việc bảo vệ và  tái  tạo sinh cảnh. Khu vực này sẽ hợp  thành một  thể  thống 
nhất  các  sinh  cảnh  quan  trọng  về mặt  sinh  học  như  các  rạn  san  hô,  rừng  ngập mặn,  cỏ 
biển.vv. và cần có các hoạt động để giảm thiểu tối đa các tác dộng xấu. 
 
Vùng đệm: Vùng đệm bao quanh các đảo và quanh vùng lõi trong KBTB vịnh Nha Trang, nó  
là ranh giới giữa các vùng lõi và vùng sử dụng chung. Vùng này được chia ra làm thành 3 
khu: khu du  lịch giải trí, khu nuôi trồng thuỷ sản, và khu đệm. Mục tiêu của vùng đệm  là 
bảo vệ sinh cảnh, tăng năng suất của hệ sinh thái thông qua việc giảm thiểu mọi hoạt động 
gây hư hại cơ lý cho nền đáy. 
 
Vùng sử dụng chung: Nhằm duy trì sinh cảnh để quản lý năng suất nguồn lợi thuỷ sản đồng 
thời hạn chế các hoạt động có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. 
 
Vai trò của KBTB  với các hoạt động thủy sản 

Ở vùng biển nào có hạn chế đánh bắt  thủy sản  thì hệ sinh  thái nơi đó sớm  trở nên phong 
phú, đa dạng và mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác như: 
 
• Tạo nơi an toàn cho cá có thể phát triển lớn hơn; 
• Là bãi đẻ cho nhiều loài hải sản, giúp chúng có thể khôi phục và bổ sung bày đàn; 
• Cá từ những khu vực ʺcấm / hạn chế đánh bắtʺ này sẽ lan tràn sang các khu vực lân cận 

và làm tăng sản lượng nghề cá  (hay còn gọi là ʺhiệu ứng trànʺ); 
• Nhiều đàn cá bố mẹ sẽ di cư đến các vùng bảo tồn để tìm kiếm thức ăn. 
 
Thiết lập mạng lưới 15 KBTB ở Việt Nam 

Mặc dù việc  thiết  lập và quản  lý các khu bảo  tồn  thiên nhiên đã có  từ rất  lâu ở Việt Nam 
(khu bảo tồn đầu tiên là Vườn Quốc gia Cúc Phương được hình thành năm 1962), nhưng kế 
hoạch thiết lập một hệ thống tiêu biểu cho các KBTB Việt Nam mới được phát triển gần đây 
và ngay lập tức nhận được sự ưu tiên cao của quốc gia cũng như các nhà tài trợ.   
 



Bùi Thị Thu Hiền, Giới thiệu khái niệm quản lý biển dựa vào hệ sinh thái và vai trò của khu bảo tồn biển đối với ngành thuỷ sản 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

214 

Tóm tắt quá trình phát triển 

1980 – 1985: Kiến thức và hiểu biết về các KBTB ở Việt Nam chỉ hạn chế ở các nhà khoa học 
quan tâm tới biển thông qua một số chương trình  nghiên cứu khoa học biển. 
 
1986 – 1990: Các nhà khoa học chính thức đề xuất một danh sách các khu vực có khả năng 
bảo tồn xung quanh các rạn san hô. Năm 1992, các KBTB Côn Đảo và Cát Bà được đề xuất 
trong danh sách các KBTB tiêu biểu của thế giới tại Hội đồng Caracass (Hội đồng Bảo tồn các 
động vật hoang dã thông qua giáo dục). 
 
1991 – 2000: Kế hoạch Quốc gia về môi trường và phát triển bền vững (PTBV) và Kế hoạch 
hành động đa dạng sinh học đã được Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt năm 1992 và năm 
1995, trong đó có đề xuất các hoạt động thành lập và quản lý các KBTB. Trong những năm 
1993 ‐1994, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Quốc tế Bảo vệ động vật hoang dã, các nhà khoa 
học Việt Nam tại Phân viện Hải dương học (Hải Phòng) đã tiến hành khảo sát 7 khu vực có 
rạn san hô để đánh giá đa dạng sinh học và   khả năng bảo tồn. Các kết quả này sau đó đã 
được dùng để chuẩn bị cho hợp phần biển của Kế hoạch hành động đa dạng sinh học. 
 
1997 – 1998: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hỗ trợ Phân viện Hải dương học (Hải 
Phòng) và Viện Hải dương học (Nha Trang) triển khai dự án “Cơ sở khoa học cho việc thiết 
lập KBTB ở Việt Nam”. Thông qua việc rà soát lại các dữ liệu đã có và tiến hành thêm một số 
cuộc khảo sát, dự án trên đã hoàn thành một bộ tài liệu mô tả chi tiết về đa dạng sinh học 
cho mỗi KBTB cũng như tiềm năng thiết lập các KBTB. 
 
1998 – 1999: Dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi  trường  (Bộ KH‐ CN và 
MT) lúc bấy giờ, Phân viện Hải dương học (Hải Phòng) đã thực hiện dự án ʺNghiên cứu kế 
hoạch thiết lập một hệ thống KBTB ở Việt Nam”. Dựa trên các kết quả thu được từ dự án, 
năm 2000 Bộ KH‐CN và MT đã đệ trình danh sách 15 KBTB tiêu biểu và quy chế quản lý  dự 
thảo  lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét. Năm 1999, trong khuôn khổ Dự án ADB5712 –
REG về hỗ trợ kỹ thuật cho quản lý môi trường biển và ven biển khu vực Biển Đông (Biển 
Nam Trung Hoa), một danh sách 35 khu bảo tồn ven biển và KBTB đã được đề xuất, trong 
đó có 15 KBTB đề cập đến ở trên.   
 
Một  thời gian ngắn sau đó,  theo Nghị định số 111/CP‐KG ban hành ngày 2  tháng 02 năm 
2000, Bộ Thủy sản đã được Chính phủ giao nhiệm vụ chuẩn bị “Kế hoạch và quy chế quản lý 
hệ thống các KBTB đại diện cho Việt Nam cho tới năm 2010”. 
 
Năm  2001,  Bộ Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn  đã  phối  hợp  với  Tổ  chức  Birdlife 
International soạn thảo một tài liệu về các khu bảo tồn, trong đó có các KBTB đã có và được 
đề xuất ở Việt Nam, bao gồm 15 KBTB nói trên và một số khu bảo tồn khác nằm ở ven biển 
và trên các đảo ở Việt Nam.  
 
Mô hình KBTB Việt Nam: Bài học kinh nghiệm của KBTB vịnh Nha Trang 

KBTB vịnh Nha Trang  là KBTB đầu tiên của Việt Nam. Với sự hỗ trợ của dự án ʺKBTB thí 
điểm Hòn Munʺ từ năm 2001, do Quỹ Môi trường toàn cầu thông qua Ngân hàng Thế giới 
và Cơ quan Phát  triển quốc  tế Đan Mạch  tài  trợ, KBTB Hòn Mun, nay  là KBTB Vịnh Nha 
Trang, đã được thành lập và phát triển. Sau 4 năm hoạt động, dự án đã đem lại nhiều đóng 
góp cho KBTB vịnh Nha Trang, đồng thời cũng rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc 
quản lý KBTB. 



Bùi Thị Thu Hiền, Giới thiệu khái niệm quản lý biển dựa vào hệ sinh thái và vai trò của khu bảo tồn biển đối với ngành thuỷ sản 

          Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

215

Mục tiêu của dự án và KBTB là bảo vệ đa dạng sinh học biển và giúp cộng đồng dân cư các 
khóm đảo cải thiện sinh kế và cùng với các bên liên quan khác bảo vệ và quản lý KBTB có sự 
tham gia của cộng đồng địa phương. 
 
Để xây dựng và phát triển KBTB vịnh Nha Trang, rất nhiều hoạt động cụ thể đã được thực 
hiện trong 4 năm (2001‐2005) và các hoạt động này có thể được sử dụng như mô hình mẫu 
hỗ trợ việc xây dựng các KBTB khác ở Việt Nam. 
 
Các bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện dự án:  
• Để thiết lập và thực hiện quản lý hiệu quả một KBTB đòi hỏi phải có thời gian, sự hỗ trợ 
đầy đủ và hợp nhất thành công của các cấp chính quyền địa phương, quốc gia và các bên 
liên quan khác; 

• Tạo được sự tin cậy đối với người dân địa phương được xem là chính sách phát triển then 
chốt của KBTB và là một quá trình lâu dài và cần thời gian; 

• Quản lý KBTB chỉ đạt được trong ranh giới của KBTB, để thực hiện được ngoài vùng ranh 
giới rất khó khăn, do vậy tiếp cận phương pháp quản lý tổng hợp vùng bờ mở rộng hơn 
và toàn diện hơn không chỉ duy trì, bảo vệ những giá trị của KBTB không bị tác động từ 
bên ngoài KBTB mà còn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng môi trường của toàn khu 
vực ven bờ; 

• Sự tham gia của cộng đồng địa phương vào quá trình lập kế hoạch và quản lý KBTB được 
xem là vấn đề sống còn để hỗ trợ quản lý KBTB một cách hiệu quả và toàn diện; 

• Chiến  lược quốc gia với hỗ  trợ pháp  lý cho KBTB sẽ  thúc đẩy mạnh mẽ việc  thành  lập 
thêm các KBTB khác ở Việt Nam; 

• Cần có chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng về KBTB. Tổ chức các khóa đào 
tạo nâng cao năng lực cho nhân viên KBTB, và vì KBTB là một khái niệm mới ở Việt Nam 
nên cần phải có thời gian; 

• Thành lập một ban quản lý KBTB với đầy đủ các chức năng, quyền lực phù hợp là rất cần 
thiết; 

• Các KBTB phải có kế hoạch quản lý và PTBV sinh kế cho cộng đồng trong và xung quanh 
KBTB. 

 
Kết luận 

Vấn đề bảo vệ tài nguyên biển thực tế đang đứng trước những thách thức  lớn do các hoạt 
động phát triển kinh tế nhanh tại khu vực vùng bờ và trên biển là nguyên nhân dẫn đến việc 
mất nhanh các hệ sinh thái, nơi cư trú, sinh cư của các loài thủy sản, mất đa dạng sinh học 
biển, đánh bắt quá mức hải sản, gia tăng ô nhiễm biển... Do vậy, giá trị và nguồn lợi của các 
hệ sinh thái biển không còn nguyên vẹn tất yếu sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu sử dụng lâu dài 
và bền vững nguồn tài nguyên biển. 
  
Để đạt được mục tiêu PTBV và giảm thiểu những lãng phí không thể lường hết về bảo vệ tài 
nguyên biển, cần phải  tiến hành  đồng bộ  các giải pháp quản  lý môi  trường và bảo vệ  tài 
nguyên biển, trước hết là hải sản và du lịch sinh thái biển. Vấn đề bảo tồn thiên nhiên biển 
ngày càng được các cơ quan hữu trách quan tâm, một trong những trọng tâm là việc thành 
lập mạng lưới 15 KBTB của Việt Nam, đây chính là công cụ kỹ thuật quan trọng để bảo vệ 
nguồn lợi và tài nguyên biển và điều chỉnh các hoạt động phát triển có tác động xấu đến môi 
trường và tài nguyên biển trong tương lai. 
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Hệ thống 15 KBTB được thiết lập không chỉ sẽ góp phần bảo đảm cân bằng sinh thái vùng 
biển, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo đảm chức năng điều hòa môi  trường và duy  trì nguồn 
giống hải sản qua hiệu ứng tràn, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế lâu bền, 
đối với khoa học, giáo dục cộng đồng, giải  trí và du  lịch sinh  thái. Ngoài ra, việc  thiết  lập 
mạng  lưới các KBTB còn có ý nghĩa pháp  lý, vì nó góp  thêm cơ sở và hành chính pháp  lý 
trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế biển. 
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KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN NGUYỄN VIỆT THẮNG 
TẠI HỘI THẢO QUỐC GIA “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH        

THUỶ SẢN VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÁCH TIẾP CẬN” 

 
Trong các ngày 11 và 12 tháng 5 năm 2006, tại Đồ Sơn  ‐ Hải Phòng, Bộ Thuỷ sản cùng với 
IUCN Việt Nam và Ủy ban Nhân dân  thành phố Hải Phòng  tổ chức Hội  thảo quốc gia về 
“Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận”. Tham dự và 
trình bày báo cáo trong hội thảo có 90 đại biểu thuộc 42 cơ quan trong và ngoài ngành thuỷ 
sản,  đại diện  của Văn phòng 21 Quốc gia, Văn phòng Chính phủ, Ban Tư  tưởng văn hoá 
Trung ương, các đại biểu của Trung  tâm Phát  triển nghề cá Đông Nam Á  (SEAFDEC), Tổ 
chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Quỹ Quốc tế Bảo vệ động vật hoang dã (WWF), 
Mạng lưới Trung tâm NTTS Châu Á (NACA), Dự án Hỗ trợ ngành thuỷ sản (FSPS) và Dự án 
IMOSA. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân, Đài 
Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Tạp chí Thuỷ sản, Tạp chí Thương mại thuỷ sản, Tạp 
chí Khoa học và Công nghệ biển đã tham dự để đưa tin và đăng tải kết quả của hội thảo. 
 
Tại phiên  khai mạc, TS. Nguyễn Việt Thắng, Thứ  trưởng Bộ Thuỷ  sản, TS. Nguyễn Văn 
Thành‐Phó Chủ  tịch UBND  thành phố Hải phòng, TS. Lê Minh Đức‐Chánh Văn phòng 21 
Quốc gia và Ngài Bernard O’ Callaghan‐Q. Đại diện IUCN Việt Nam đã chủ trì và phát biểu 
ý kiến. 
 
Sau  khi  công  bố Quyết  định  của Bộ  trưởng Bộ Thuỷ  sản  về  việc  thành  lập Ban Chỉ  đạo 
Chương trình PTBV ngành thuỷ sản, các đại biểu đã nghe và thảo luận 20 báo cáo được trình 
bày tại hội thảo, tập trung vào ba chủ đề chính: (1) PTBV ngành thủy sản, (2) Đồng quản lý 
nghề cá quy mô nhỏ và (3) Quản lý nghề cá dựa trên tiếp cận  hệ sinh thái.  
Trong phiên bế mạc, Ban tổ chức đã tóm tắt kết quả hoạt động của hội thảo và Thứ trưởng 
Nguyễn Việt Thắng đã kết luận như sau: 
 
1.  Hội thảo đã bảo đảm thời gian và khối lượng công việc dự kiến; đã cung cấp nhiều thông 

tin hữu ích cho công tác chuẩn bị xây dựng Chương trình PTBV ngành thuỷ sản (Chương 
trình Nghị sự 21 ngành) trong thời gian tới. Đề nghị Ban Chỉ đạo PTBV ngành tiếp tục 
chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá lại các mô hình sản xuất điển hình theo 
hướng PTBV trong ngành để nhân rộng, tuyên truyền và phổ biến cho người dân  thực 
hiện. 

2.  Ban Chỉ đạo cần bám sát vào các mục tiêu về PTBV, dựa vào tính đặc thù của ngành để 
có những hành động thích hợp. Vì chưa có mặt đầy đủ của đại diện các địa phương tại 
hội thảo này, nên Ban tổ chức có trách nhiệm đưa những thông tin liên quan đến hội thảo 
đến các cơ quan quản lý ngành tại địa phương để bắt đầu triển khai các hoạt động liên 
quan tới PTBV ngành thủy sản trong cả nước. Các địa phương một mặt quán triệt tinh 
thần chỉ đạo của Chính phủ về PTBV, mặt khác cũng phải quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ 
PTBV ngành thuỷ sản ở địa phương mình.  

3.  Các nhà khoa học và quản  lý trong và ngoài ngành, đại diện các trường đại học và các 
viện nghiên cứu liên quan tham dự hội thảo lần này sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến và cùng 
nhau hành động để phát triển một ngành thuỷ sản bền vững trong thời gian tới. Ban Chỉ 
đạo sẽ phát triển hình thức mạng lưới các đối tác về PTBV ngành thủy sản để tranh thủ 
kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn lực khác.  



Kết luận của Thứ trưởng Bộ thuỷ sản Nguyễn Việt Thắng tại Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản: Các vấn đề và cách tiếp cận" 
 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển bền vững ngành thuỷ sản Việt Nam: Các vấn đề và cách tiếp cận"               
 

218 

4.  Thuỷ sản là một ngành kinh tế thường gặp nhiều rủi ro trong sản xuất, nhưng không thể 
nhìn nhận một vài rủi ro cục bộ thành rủi ro tổng thể. Một số thông tin đầu vào trong các 
báo cáo chỉ mang tính chất cụ thể tại một địa phương, trong một thời điểm cụ thể, do vậy 
không nên nhận định cho toàn ngành. Trong quá trình biên tập để xuất bản kỷ yếu của 
hội thảo, Ban Biên tập cần  lưu ý một số kết  luận của báo cáo tham  luận tại hội thảo về 
vấn  đề này. Dù vậy cũng cần có những giải pháp kỹ  thuật và chính  sách...để hạn chế 
những rủi ro  trên  trong  thời gian  tới. Trong nuôi  trồng  thuỷ sản, nếu không có những 
phương  thức  PTBV  thì dịch  bệnh  sẽ  trở  thành  các  đại dịch  đe dọa  sự  phát  triển  của 
ngành. Về khai thác, đảm bảo sản lượng ổn định trong nước, tuy nhiên để tăng sản lượng 
cần  tập  trung vào vùng biển khơi,  trong  tương  lai gần  là vùng biển quốc  tế và vào các 
loài có giá trị kinh tế cao. 

5.  PTBV nói chung và PTBV ngành thuỷ sản nói riêng đang còn mới mẻ với Việt Nam, vì 
vậy tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này là một nhu cầu thực tế đối 
với ngành  thuỷ  sản.  Đề nghị  các  tổ  chức  quốc  tế  tại Việt Nam, Chương  trình Hỗ  trợ 
ngành thuỷ sản của DANIDA (DANIDA‐FSPS II) và SEAFDEC tiếp tục hỗ trợ các hoạt 
động  liên quan đến PTBV ngành  thuỷ sản nhằm  tăng cường năng  lực cho ngành  thuỷ 
sản để PTBV, chia sẻ các bài học kinh nghiệm và chuyển giao một số mô hình của quốc tế 
cho Việt Nam. Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan trong 
ngành thông qua Ban Chỉ đạo chủ động triển khai các hoạt động nói trên.  

6.  Đề nghị Văn phòng 21 Quốc gia tiếp tục hỗ trợ và phối hợp hoạt động với Bộ Thuỷ sản 
để khung định hướng Chương trình Nghị sự 21 của ngành thuỷ sản được hình thành và 
triển khai; trước hết cho các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, bảo vệ nguồn lợi và tiêu thụ 
thuỷ sản một cách bền vững. 

7.  Hiện nay, Bộ Thuỷ sản đang  tập trung thực hiện 2 việc: cải cách hành chính và tổ chức 
lại sản xuất. Tổ chức lại sản xuất theo hướng gắn với cộng đồng, cải cách hành chính theo 
hướng tăng cường phân cấp xuống cơ sở. Hội thảo đã tập trung thảo luận khá sâu vào 
quản lý dựa trên cơ sở cộng đồng và đồng quản lý, xem đây vừa là nội dung vừa là một 
trong những công cụ để PTBV ngành thuỷ sản thời gian tới. Viện Kinh tế và Quy hoạch 
thuỷ sản, Vụ Kinh tế Tập thể và Tư nhân, Vụ Kế hoạch‐Tài chính và các đơn vị liên quan 
nghiên cứu để ứng dụng vào sản xuất của ngành. 
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