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TỪ VIẾT TẮT
ARP Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp
ASS Đất phèn
BOD Nhu cầu ôxy sinh hoá
COD Nhu cầu ôxy hoá học
CRSD Tài nguyên ven biển cho Dự án phát triển bền vững 
DARD Sở/ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
DO Ô-xy hòa tan
EC Độ dẫn điện của nước
EIA Đánh giá tác động môi trường
EU Liên minh châu Âu
FCR Tỉ lệ chuyển đổi thức ăn
FO Hội Nông dân
GAP Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GHG Khí thải nhà kính
LCA Đánh giá vòng đời sản phẩm
MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN &PTNT)
MKD Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
MRC Ủy ban sông Mê Kông
NGO Tổ chức phi chính phủ
PPP Hợp tác công – tư
RRD Đồng bằng sông Hồng
TDS Tổng chất rắn hòa tan
TSS Tổng chất rắn lơ lửng
VIETGAP Tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt của Việt Nam



LỜI NÓI ĐẦU
Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến tháng 12/2016, Ngân hàng Thế giới đã thực 
hiện nghiên cứu về ô nhiễm nông nghiệp trong khu vực Đông Á, tập trung vào các nước 
Trung Quốc, Việt Nam, và Philipin, thông qua hợp tác với Bộ Nông nghiệp của những 
quốc gia này. Nỗ lực này nhằm cung cấp một cái nhìn bao quát về các vấn đề ô nhiễm nông 
nghiệp liên quan tới hoạt động nuôi trồng tại những quốc gia này trong khu vực, bao gồm: 
mức độ, các tác động và tác nhân; và những biện pháp đang thực hiện. Đồng thời, nghiên 
cứu này phác thảo các đường hướng có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm 
nông nghiệp trong tương lai. Nghiên cứu nhằm kiểm tra việc chuyển đổi cơ cấu trong 
ngành nông nghiệp và thay đổi bản chất sản xuất nông nghiệp đang tạo ra ô nhiễm nông 
nghiệp như thế nào cũng như tìm kiếm các cơ hội giảm thiểu. Ngoài ra, nghiên cứu được 
thực hiện nhằm xác định những lỗ hổng kiến thức và chỉ ra các định hướng nghiên cứu và 
đầu tư trong tương lai. Các Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đối tượng phục vụ chính của 
nghiên cứu này. Nhóm đối tượng phục vụ thứ hai là các tổ chức phát triển, hiệp hội công 
nghiệp, và những cơ quan, tổ chức khác có quan tâm tới phát triển nông nghiệp bền vững 
và bảo vệ an toàn sức khỏe, môi trường. 

“Nghiên cứu” này là một công trình tổng hợp nhiều hợp phần, bao gồm tổng quan về ô 
nhiễm nông nghiệp tại ba quốc gia trọng tâm, các bài viết theo chủ đề, và một báo cáo 
tổng hợp. Báo cáo bạn đang đọc là một phần của nghiên cứu trên, trình bày tổng quan về 
ô nhiễm nông nghiệp tại Việt Nam, và đặc biệt, cung cấp một nghiên cứu cơ sở về ô nhiễm 
nông nghiệp. Báo cáo cung cấp một bao quát rộng tầm quốc gia về (a) mức độ, những tác 
động và tác nhân của những ô nhiễm liên quan tới phát triển ngành thủy sản; (b) các biện 
pháp hiện khu vực công đã thực hiện để quản lý hay giảm nhẹ những ô nhiễm này; và (iii) 
những lỗ hổng kiến thức hiện thời và định hướng nghiên cứu trong tương lai. 

Báo cáo này được soạn thảo dựa trên việc rà soát tài liệu hiện có, các phân tích gần đây, và 
các thống kê quốc gia và thống kê quốc tế. Báo cáo không đưa ra một nghiên cứu ban đầu 
mới và không cố gắng đề cập tới các vấn đề ô nhiễm phát sinh trong chuỗi giá trị ngành 
nuôi trồng thủy sản ở quy mô rộng hơn, những ô nhiễm liên quan tới hoạt động chế biến, 
đóng gói và vận chuyển, chế biến thức ăn, hay các nhà máy sản xuất thuốc thú y. Bản thảo 
cũ của báo cáo này đã được gửi tới các bên liên quan đại diện cho các tổ chức chính phủ, 
NGO, và các viện nghiên cứu, và được thảo luận trong một hội thảo tham vấn ý kiến các 
bên liên quan, tổ chức vào tháng 12 năm 2016. Sau đó, báo cáo được hoàn chỉnh theo ý 
kiến đóng góp của các bên liên quan và nhóm dự án của Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo được viết bởi ông Nguyễn Văn Công với hỗ trợ của bà Emilie Cassou và ông Cao 
Thăng Bình. 
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Nghiên cứu này đã được thực hiện thành công với tài trợ của Quỹ tín thác Cơ sở hạ tầng 
cho tăng trưởng ở Đông Á—Thái Bình Dương do Australia cấp vốn và Nhóm Ngân hàng 
Thế giới quản lý.

 Lời nói đầu v





GIỚI THIỆU

1.1 Thông tin cơ sở
Thủy sản là một ngành quan trọng và đang tăng trưởng trong nền kinh tế nông nghiệp 
của Việt Nam. Trong năm 2014, ngành khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đã đóng 
góp khoảng 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GD) của cả nước. Với điều kiện khí hậu nhiệt 
đới và hơn 1 triệu km2 diện tích mặt nước ngọt và nước lợ, và khoảng 3.260 km bờ biển, 
Việt Nam có những lợi thế hấp dẫn về phát triển thủy sản. Trong khoảng thời gian từ năm 
1995 đến năm 2013, diện tích nuôi thủy sản đã tăng hơn 2 lần (tuy gần đây diện tích này 
đã chững lại), và với sự phát triển mạnh mẽ này, sản lượng thủy sản nuôi đã tăng hơn 8 lần.1 
Cũng trong thời gian này, sản lượng đánh bắt thủy sản tăng hơn 2 lần. 

Tuy nhiên, việc mở rộng ngành công nghiệp thủy sản đã góp phần làm môi trường 
xuống cấp, và trở thành mối đe dọa tiềm ẩn trong việc phát triển ngành một cách bền 
vững. Khi mở rộng nuôi thủy sản, những diện tích đất lớn, bao gồm cả rừng ngập mặn, đã 
được chuyển thành các ao và trang trại nuôi thủy sản, dẫn tới những thay đổi về hệ sinh 
thái và sử dụng đất. Đồng thời, các thực hành nuôi thủy sản làm phát sinh chất thải, phần 
lớn là nước thải và chất thải rắn.

Báo cáo này được thực hiện nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan tầm quốc gia về các 
vấn đề ô nhiễm trong ngành thủy sản. Báo cáo này nhằm mục đích mô tả tính chất và mức 
độ ô nhiễm, và các tác nhân gây ô nhiễm dựa trên nhiều bằng chứng thu thập được. Ngoài 
ra, báo cáo cũng bàn tới những biện pháp đang được triển khai trước thực trạng ô nhiễm và 
khuyến nghị một số định hướng cho các nhà hoạch định chính sách.

1 www.gso.gov.vn
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1.2 Khung phân tích
Hình 1 trình bày khung phân tích áp dụng cho nghiên cứu 
này.

1.3 Lộ trình
Báo cáo này gồm 8 phần chính. Phần 1 giới thiệu nghiên 
cứu, khung phân tích, và kết cấu báo cáo. Phần 2 xem xét 
việc mở rộng và những xu hướng thâm canh của ngành 
nuôi thủy sản trong những năm qua, Quy hoạch tổng thể 
ngành thủy sản đến năm 2020, các hệ thống nuôi thủy sản 
chính và các loài thủy sản chính của Việt Nam. Phần 3 thảo 
luận các tác động gây ô nhiễm bởi nuôi thâm canh cá tra 
nước ngọt và tôm nước lợ tại Việt Nam, liên hệ những tác 
động này tới các thực hành và đặc tính của hệ thống nuôi 
trồng thủy sản. Phần 4 kiểm tra những tác động vật lý và 

kinh tế-xã hội của các thực hành hiện đang áp dụng trong 
ngành thủy sản. Phần 5 xem xét một số tác nhân cơ bản 
gây ô nhiễm thủy sản. Phần 6 mô tả một số cách ứng phó 
với ô nhiễm nông nghiệp và khối công – tư đã thực hiện 
tới nay. Phần 7 tóm tắt một số lỗ hổng kiến thức chính mà 
nghiên cứu đã phát hiện. Cuối cùng, Phần 8 nêu kết luận 
và khuyến nghị. Báo cáo này được lập chủ yếu dành cho Bộ 
NN & PTNT, Sở NN & PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị thực hành, 
và cộng đồng khoa học.

Hình 1. Khung phân tích

C Á C   N H Â N T Ố T H Ú C Đ Ẩ Y

CÁC HOẠT ĐỘNG Ở CẤP
TRANG TRẠI

KHÔNG KHÍ

(Chăn nuôi và
thủy sản)

TÁC ĐỘNG VẬT LÝ TÁC ĐỘNG VỀ KINH TẾ XÃ
HỘI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC

Quản lý nước thải
và phân Không khí Sức khỏe con người

Quản lý thức ăn
và quản lý khác

Đất

Sức khỏe động vật hoang dã
và đa dạng sinh thái

Phân bón

Nước

Dịch vụ hệ sinh thái

Thuốc trừ sâu

Thức ăn

Nông nghiệp và kinh doanh nông nghiệp

Chất đốt Giải trí và ngành công nghiệp khác

Nhựa Thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống

Trồng trọt

ĐẤT NƯỚC

THỰC PHẨM

Lưu ý: Dưới tác động về kinh tế xã hội và các tác động khác, đa dạng sinh thái và sức khỏe động vật hoang dã bao gồm bao gồm thực vật và động vật; các dịch vụ hệ sinh thái bao gồm ổn định 
khí hậu / thay đổi khí hậu.
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TỔNG QUAN VỀ 
NGÀNH THỦY SẢN 
TẠI VIỆT NAM

2.1  X1u hướng trong nuôi trồng thủy sản 
và diện tích nuôi trồng

Theo số liệu thống kê quốc gia, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam tăng 
mạnh trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2007, sau đó chững lại trong 
những năm gần đây  (Hình 2). Năm 1995, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là khoảng 
453.000 ha, và tính đến năm 2013, diện tích này tăng gấp hơn 2 lần. Diện tích nuôi trồng 
chủ yếu tập trung tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, chiếm 63%–73% tổng diện tích 
nuôi trồng của cả nước. Diện tích nuôi trồng rộng hơn cho sản lượng cao hơn nhưng đồng 
thời cũng đe dọa hơn đến chất lượng môi trường xung quanh.

2 

Hình 2.  Diện tích nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam, giai 
đoạn 1995–2013

Hình 3.  Sản lượng nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam, giai 
đoạn 1995–2013
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 � ĐB Sông Cửu Long  � Tây Nam Bộ  � Tây Nguyên  � ĐB Sông Cửu Long  � Tây Nam Bộ  � Tây Nguyên

 � Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền trung

 � Trung du và miền 
núi phía Bắc

 � ĐB Sông Hồng  � Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền trung

 � Trung du và miền 
núi phía Bắc

 � ĐB Sông Hồng

Nguồn: www.gso.gov.vn. Nguồn: www.gso.gov.vn.



Nhờ thâm canh, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 
nhanh hơn tốc độ mở rộng diện tích nuôi trồng. Trong 
khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2013, diện tích 
nuôi trồng tăng hơn 2 lần nhưng sản lượng tăng lên 8 lần 
(Hình 3). Năm 2013, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 
đạt 3.215.900 tấn. Phần lớn sản lượng này đến từ khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp 60%–75% sản 
lượng của cả nước, mặc dù khu vực này chỉ chiếm 12% 
diện tích nuôi trồng của cả nước. 

Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản cũng tăng mạnh, 
góp phần đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành 
thủy sản. Tổng sản lượng đánh bắt thủy sản năm 1995 là 
1.195.292 tấn, sau đó tăng lên nhanh chóng và đạt mức 
2.803.845 tấn vào năm 2013 (Hình 4). Khu vực ĐBSCL 
đóng góp 40,4%–48,4% trên tổng sản lượng. Các vùng 
quan trọng khác gồm có vùng duyên hải Bắc Trung Bộ và 
vùng ven biển miền Trung, chiếm 33,9%–39,6% tổng sản 
lượng cả nước.

2.2  Quy Hoạch Tổng Thể 
Thủy Sản đến Năm 
2020

Trong những thập niên sắp tới, ngành thủy sản dự kiến 
sẽ tiếp tục tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị. Chiến 
Lược Phát Triển Thủy Sản Quốc Gia Đến Năm 2020 được 
Thủ Tướng phê duyệt năm 2010 (Quyết định số 1690/
QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2010) đã đặt ra những mục 
tiêu mang nhiều hoài bão, theo đó ngành thủy sản (gồm 

cả ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản) sẽ đóng góp 
30–35 % GDP của ngành nông lâm ngư nghiệp, với tốc 
độ tăng trưởng là 8–10 % mỗi năm, tạo doanh thu mỗi 
năm là 8–9 tỷ USD. Tổng sản lượng thủy sản dự kiến đạt 
6,5–7 triệu tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản chiếm 65–
70 %, tạo ra công ăn việc làm cho 5 triệu người với thu 
nhập cao gấp 3 lần năm 2010. 

Quy hoạch Tổng thể Thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 đã được Thủ Tướng phê duyệt năm 2013 
 (Quyết định số 1445/QD-TTg ngày 16 tháng 8 năm 
2013). Quy hoạch này bao gồm những kế hoạch cụ thể 
cho sáu khu vực sinh thái ở Việt Nam. Ngoài ra, quy hoạch 
ghi rõ về chín loài nuôi trồng thủy sản quan trọng gồm tôm 
sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá rô phi, tôm càng xanh, cá 
biển, nhuyễn thể biển, rong biển và tôm hùm. Một số mục 
tiêu cụ thể đến năm 2020 gồm có:

 • Tổng sản lượng thủy sản sẽ lên đến 7 triệu tấn, trong 
đó thủy sản đánh bắt sẽ chiếm khoảng 35% và thủy 
sản nuôi trồng chiếm khoảng 65%. 

 • Giá trị xuất khẩu hải sản sẽ đạt khoảng 11 tỷ USD, 
với tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 7–8% 
(trong giai đoạn 2011-2020). 

 • Tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng sẽ 
đạt 50%. 

 • Khoảng 50% lao động trong ngành thủy sản sẽ được 
đào tạo. 

 • Thu nhập bình quân đầu người của người lao động sẽ 
tăng gấp ba lần.

 • Thất thoát sau thu hoạch trong đánh bắt hải sản sẽ 
giảm từ hơn 20% xuống dưới 10%.

Với những mục tiêu đến năm 2020 như trên theo Quy 
hoạch Tổng thể này, sản lượng nuôi trồng thủy sản dự 
kiến sẽ cao hơn sản lượng đánh bắt trong những năm tới. 
Khu vực ĐBSCL vẫn sẽ là khu vực quan trọng nhất đối với 
ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, chiếm 67% tổng 
diện tích nuôi trồng và 66% tổng sản lượng cả nước. Khu 
vực quan trọng thứ hai là đồng bằng sông Hồng và khu vực 
ven biển Bắc Trung Bộ và ven biển miền Trung. Về mức độ 
thâm canh, đến năm 2020, khoảng 190.000 ha sẽ được sử 

Hình 4.  Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, 
giai đoạn 1995–2013
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 ▬ Đánh bắt  ▬ Nuôi trồng

Nguồn: www.gso.gov.vn.
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dụng cho nuôi trồng công nghiệp gồm 80.000 ha diện tích 
nuôi tôm càng xanh và tôm sú, 60.000 ha nuôi tôm thẻ 
chân trắng, 10.000 ha nuôi cá da trơn, và 40.000 ha nuôi 
nhuyễn thể. Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể đến năm 
2020 được thể hiện trong Bảng 1 và Bảng 2.

Mục tiêu tới năm 2030  bao gồm: (a) tổng sản lượng sẽ đạt 
khoảng 9 triệu tấn, trong đó thủy sản đánh bắt sẽ chiếm 
khoảng 30% và thủy sản nuôi trồng chiếm 70%; (b) giá 
trị xuất khẩu hải sản sẽ đạt khoảng 20 tỷ USD, với tốc độ 
tăng trưởng bình quân hàng năm là 6–7 % (trong giai đoạn 
2020–2030) và tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia 
tăng sẽ đạt 60%; và (c) khoảng 80% lao động ngành thủy 
sản sẽ được đào tạo. Kế hoạch này hàm ý rằng vai trò của 
ngành nuôi trồng thủy sản sẽ ngày càng trở nên quan trọng 
nhằm đáp ứng những mục tiêu của ngành. Để đạt được 
những mục tiêu này, ngành nuôi trồng thủy sản sẽ phải 
thực hiện thâm canh nhiều hơn nữa để tạo ra nhiều sản 
phẩm hơn và có giá trị cao hơn, tuy nhiên, điều này cũng 

có nghĩa rằng sẽ có nhiều nước thải và chất thải rắn được 
tạo ra nhiều hơn, và sẽ đe dọa ô nhiễm cao hơn nếu các quá 
trình thâm canh không được quy hoạch và quản lý đúng 
mức.

2.3  Những hệ thống nuôi 
trồng thủy sản lớn tại 
Việt Nam

Dưới đây là tổng quan sơ lược về các loài thủy sản nuôi 
trồng chính tại Việt Nam. Trong khi ngành thủy sản Việt 
Nam tạo ra nhiều sản phẩm, hai loài nuôi trồng chính, 
chiếm tỉ trọng lớn về sản lượng và diện tích nuôi trồng, 
là cá tra và tôm. Hai loài này cũng là trọng tâm thảo luận 
trong Phần 3.

Cá tra. Năm 2014, tổng diện tích nuôi cá tra tại khu vực 
ĐBSCL là khoảng 5.500 ha và tổng sản lượng là khoảng 
1.116.000 tấn (Phương, 2015). Phần lớn diện tích nuôi cá 
tra tập trung tại khu vực ĐBSCL và chủ yếu là độc thâm 
canh. Quy mô trang trại dao động từ 0,2 ha đến 30 ha. Nuôi 
trồng quy mô nhỏ thường do các hộ nông dân có nguồn tài 
chính hạn chế, trong khi nuôi trồng quy mô lớn thường do 
các công ty tư nhân đầu tư. Để đảm bảo có nguồn nguyên 
liệu thô, các nhà máy chế biến thủy sản thường đầu tư vào 
các vùng nuôi và họ thường sở hữu những trang trại lớn. 
Một số nhà máy chế biến thủy sản hiện nay hợp tác với 
nông dân thông qua hợp đồng nuôi trồng để có nguyên 
liệu thô cho nhà máy chế biến. Ước tính hơn 90% sản 
phẩm cá tra hiện nay cung cấp cho thị trường xuất khẩu và 
chỉ một tỷ trọng nhỏ được tiêu thụ nội địa. Trên thực tế, 

Bảng 1. Kế hoạch phát triển ngành nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 

Khu sinh thái Diện tích (ha) Sản lượng (tấn)
2014a 2020 2014a 2020

Cả nước 1.053.900 1.200.000 3.413.348 4.500.000
Đồng bằng sông Cửu Long 756.300 805.460 2.402.609 2.976.420
Đồng bằng sông Hồng 128.800 149.740 542.558 637.640
Khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và ven biển miền Trung 43.800 113.390 224.346 553.710
Khu vực Đông Nam Bộ 25.400 53.210 118.106 171.190
Các khu vực miền núi và trung du phía Bắc 43.800 52.540 96.120 118.640
Khu vực Tây Nguyên 13.800 25.660 29.610 42.400
Nguồn: Quy hoạch Tổng thể Thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Ghi chú: a. Dữ liệu từ Thống kê quốc gia (www.gso.gov.vn).

Bảng 2. Sản lượng theo các loài chính, đến năm 2020

Loài Sản lượng (tấn) Tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm (%)

Tôm sú 340.000 0,02
Tôm thẻ chân trắng 360.000 11,22
Cá tra 1.800.000–2.000.000 4,80
Cá rô phi 150.000 13,90
Tôm càng xanh 35.000–40.000 15,00
Cá biển 200.000 11,10
Nhuyễn thể 400.000 11,5
Rong biển 13,8 × 104 21,7
Tôm hùm 0,3 × 104 7,18
Nguồn: Quy hoạch Tổng thể Thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
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Việt Nam là nước xuất khẩu cá tra lớn nhất trên thế giới, 
cung cấp khoảng 85%–90% thị phần cá da trơn.2

Tôm. Tính đến năm 2014, tổng diện tích nuôi tôm thâm 
canh tại Việt Nam là khoảng 685.000 ha, trong đó diện 
tích nuôi tôm sú khoảng 590.000 ha và diện tích nuôi 
tôm thẻ chân trắng khoảng 95.000 ha (Bảng3) (Phương, 
2015). ĐBSCL là khu vực chính nuôi hai loài tôm này, 
chiếm lần lượt 91% và 70%. Trong khi tôm thẻ chân trắng 
chủ yếu được nuôi thâm canh, tôm sú được nuôi theo cả 
hình thức thâm canh và quảng canh. Đặc điểm của hệ 
thống nuôi thâm canh là mật độ nuôi thả cao, đặc biệt tại 
các ao nuôi tôm thẻ chân trắng, và diện tích nuôi thả trung 
bình là 0,5 ha. Đặc điểm của hệ thống nuôi quảng canh là 
mật độ nuôi thả thấp, và có diện tích ao có xu hướng rộng 
hơn, dao động từ 1 đến 3 ha. Trong nhiều trường hợp, tôm 
được nuôi đa canh cùng cá, cua hay luân phiên trồng lúa 
nước vào mùa mưa. Những diện tích nuôi thả tôm sú kết 
hợp với rừng ngập mặn có thể rộng tới 5–10 ha.

Tôm sú đen là một trong hai loài tôm nuôi quan trọng 
nhất ở ĐBSCL tại các khu vực nước lợ. Đây là loại bản 
địa ở ĐBSCL và nuôi tôm sú phát triển mạnh nhất trong 
giai đoạn những năm 1990–2000. Trong những năm gần 
đây, nhiều nông dân đã chuyển sang nuôi tôm thẻ chân 
trắng do năng suất và lợi nhuận cao hơn mặc dù đòi hỏi 
đầu tư nhiều hơn. Năm 2015, tổng diện tích nuôi tôm sú ở 
ĐBSCL là khoảng 590.315 ha, trong đó 5% là nuôi thâm 
canh hoặc bán thâm canh, 32% là nuôi quảng canh cải 
tiến, 35% là diện tích luân canh giữa lúa—tôm, và 28% là 
diện tích nuôi kết hợp rừng ngập mặn (Bộ NN & PTNT, 
2015).

Cá rô phi. Cá rô phi đen (Oreochromis niloticus) và cá rô 
phi đỏ - cá điêu hồng (O. mossambicus × O. niloticus) nằm 
trong số những loài nuôi chính trong ao và trong lồng. Cá 

2 http://www.switch-asia.eu/fileadmin/user_upload/Publications/2014/FINAL_Briefing_Food_070814.pdf.

rô phi có thể được nuôi cùng với các loài khác (đa canh 
với những cá khác hay tôm). Ngoài tự nhiên, cá rô phi 
có thể ăn thức ăn thiên nhiên. Trong nuôi trồng, cá có 
thể được nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Cá rô phi đơn 
tính nuôi thả (tất cả các con đực) được cải thiện về gien 
thường được nuôi trong trang trại thâm canh (mật độ thả 
nuôi từ 4–5 con/m2 và sản lượng từ 5–10 tấn). Vào năm 
2014, tổng diện tích ao nuôi khoảng 15.992 ha và nuôi 
lồng khoảng 410.732 m3. Theo VASEP, tổng sản lượng cá 
rô phi trên cả nước là 125.000 tấn và được xuất khẩu tới 
60 nước trên thế giới với tổng giá trị khoảng 27 triệu USD. 
ĐBSCL đã đóng góp hơn 60.000 tấn, chiếm 48% tổng sản 
lượng cá rô phi tại Việt Nam. 

Tôm càng xanh:  Tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) chủ yếu được nuôi ở các khu vực nước ngọt. 
Trong những năm gần đây, việc nuôi tôm này được mở 
rộng tới các khu vực nước lợ theo mùa. Tôm có thể được 
nuôi trong ao (như nuôi bán thâm canh sử dụng thức ăn 
công nghiệp; sản lượng từ 1–2 tấn/ha/vụ) hoặc trong 
ruộng lúa (nuôi quảng canh sử dụng thức ăn tự nhiên; sản 
lượng từ 0,3–0,7 tấn/ha/vụ). Tổng diện tích nuôi loài này 
khoảng 8.000 ha, với tổng sản lượng là 5.000–7.000 tấn/
năm. Sản lượng này rất thấp so với tổng sản lượng nuôi 
trồng thủy sản, tuy nhiên, nó có thể đóng góp nguồn thu 
nhập bổ sung quan trọng cho người nông dân trồng lúa. 
Đây là loài có giá trị cao, chủ yếu để xuất khẩu hay tiêu thụ 
tại địa phương. Ngoài tự nhiên, loài này phân bổ ở khu vực 
ĐBSCL. Trong nuôi trồng, loài này cũng được nuôi tập 
trung ở khu vực ĐBSCL. 

Nhuyễn thể:  Ngao trắng (Nghêu) và sò huyết là hai loài 
nhuyễn thể quan trọng nhất được nuôi ở các vùng ven 
biển. Người dân thường chọn những vùng nuôi có giống 
tự nhiên. Những vùng bổ sung giống nuôi được lưu giữ 
nhưng không cho ăn. Tổng diện tích nuôi ngao trắng vào 
khoảng 24.000 ha với tổng sản lượng là 135.000 tấn/năm. 
Tổng diện tích nuôi sò huyết vào khoảng 10.000 ha với 
tổng sản lượng là 50.000–100.000 tấn/năm.

Các loài khác:  Một số loài bản địa như cá lóc (Channa 
striata), cá rô đồng (Anabas testudineus), và cá trê lai 
(hybrid Clarias catfish) cũng được nuôi ở ao. Tuy nhiên, 
diện tích nuôi và sản lượng của những loài này thấp và chủ 
yếu được tiêu thụ trong nước.

Bảng 3.  Diện tích và sản lượng nuôi tôm thâm canh ở 
Việt Nam năm 2014

Loài Diện tích nuôi thả (ha) Sản lượng (tấn)
Cả nước ĐBSCL Cả nước ĐBSCL

Tôm sú 590.000 537.000 260.000 248.000
Tôm thẻ chân trắng 95.000 67.000 400.000 245.000
Nguồn: Phýõng, 2015.
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TÁC ĐỘNG GÂY Ô 
NHIỄM CỦA THỰC 
HÀNH NUÔI THẢ CÁ 
TRA VÀ TÔM Ở VIỆT NAM

Các thực hành nuôi thả cá tra và tôm đang đe dọa làm ô nhiễm môi trường. Khi nghiên 
cứu 4 trang trại nuôi cá tra và 22 trang trại nuôi tôm từ trước năm 2010, Anh và cộng sự 
(2010a và 2010b) xác định được rằng một số hệ thống phụ, bao gồm việc xây dựng ao hồ, 
xử lý ao hồ, công trình thu nước, lưu chứa, nuôi dưỡng, thay nước, xả bùn cặn, thu hoạch, 
và bơm cạn ao (Hình 5 và Hình 6) là những nguồn gây ô nhiễm. Phần này nhấn mạnh một 
vài thực hành nuôi thủy sản gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất với bằng chứng về hình 
thức và mức độ gây ô nhiễm của những thực hành này. Phần này tập trung chủ yếu vào thực 
hành xả thải nước vì đây gần như là hoạt động gây ô nhiễm nhất và cũng là đối tượng được 
nghiên cứu nhiều nhất.3 Việc quản lý chất thải hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản cũng là 
nguyên nhân đe dọa ô nhiễm môi trường nhưng có rất ít thông tin về mức độ phát thải, và 
việc này cũng không được thảo luận kỹ hơn.4 Sau đó, Phần 4 bàn tới tác động của những 
chất gây ô nhiễm ở mức độ khái quát hơn.

3 Trong khi nghiên cứu này tập trung chính vào các tác động ở mức độ trang trại, một đánh giá vòng đời sản phẩm thực 
hiện đối với sản phẩm cá tra Việt Nam cho thấy việc nuôi cá tra đòi hỏi diện tích đất rộng và rất nhiều nước. Tỷ lệ sử 
dụng đất lớn trong suốt chuỗi sản xuất cá tra chủ yếu là do sản xuất nông nghiệp các thành phần thức ăn dựa theo mùa 
vụ, vì những thành phần này cung cấp đại đa số thức ăn. Dấu chân nước trong sản xuất cá tra chủ yếu liên quan tới việc 
thay nước ao (82%) và tiếp theo là sản xuất thức ăn (Huysveld và cộng sự. 2013).

4 Ngày càng có nhiều quan tâm tới việc đánh giá sự phát tán khí thải nhà kính (GHG) tiềm ẩn trong nuôi trồng thủy sản. 
Tuy nhiên, khó có thể đánh giá tác động môi trường của ngành thủy sản do có quá nhiều hoạt động và tác động tiềm ẩn. 
Một đánh giá vòng đời sản phẩm trong nuôi thả cá tra thực hiện bởi Bosma và cộng sự (2011) cho thấy việc phát thải 
GHG trong nuôi trồng thủy sản chủ yếu do hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi.
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Hình 5. Phân tích tác động môi trường trong nuôi cá tra

SS, Fe , Al , SO , SO ,3+ 3+ 2-₄ ₂
NO -x

CO , CH , NO , CO, VOC₂ ₄ x

Các chất gây ô nhiễm

Nhiễm phải hóa
chất và thuốc

NH , CH₃ ₄

Phốt pho Ni tơ

BOD, TSS, OSS, H S,₂
SO , kim loại nặng₄2-

Mầm bệnh Từ
con người

Thải nước thải

BC

Hoạt động

Sử dụng thuốc và
chất hóa học

Sử dụng thức ăn

Sử dụng và thải nước

Xả bùn

Thoái hóa chất
lượng đất

Acid hóa

Sự ấm lên toàn cầu

Mất đa dạng sinh thái

Tác động

Ô nhiễm nước

Nước thải

Bùn

Hệ thống phụ

Xây dựng ao

Tát sạch ao

Xử lý ao

Đầu vào nước đầu tiên

Ao giống

Cho ăn/ươm giống

Trao đổi nước

Tần xuất xả bùn

Thu hoạchCác sản phẩm cá tra

Sản xuất thuốc và
chất hóa học

Sản xuất phân bón

Sản xuất cá tra

Sản xuất thức ăn
dạng viên

Sản xuất năng lượng

Nguồn: Anh và cộng sự. 2010a.

Hình 6. Phân tích tác động môi trường trong nuôi tôm

SS, Fe , Al , SO , SO ,3+ 3+ 2-₄ ₂
NO-

CO , CH , NO , CO, VOC₂ ₄ x

Các chất gây ô nhiễm

Nhiễm phải hóa
chất và thuốc

N 0, CH₂ ₄

Phốt pho Ni tơ

BOD, COD, TSS, DO,
H S, SO₂ ₄2-

Mn; Cr; Pb; Cu; Zn; Fe

Mầm bệnh Từ
con người

Xả nước thải

Đốt cháy sinh học

Hoạt động

Sử dụng thuốc
và hóa chất

Sử dụng phân bón

Sử dụng thức
ăn dạng viên

Xả nước và
sử dụng nước

Xả bùn

Thoái hóa chất
lượng đất

Acid hóa

Sự ấm lên toàn cầu

Mất đa dạng sinh thái

Tác động

Ô nhiễm nước (*)

Trầm tích bị ô nhiễm

Lây lan dịch bệnh

Hệ thống phụ

Xây dựng ao

Phá rừng

Vét ao

Xử lý ao

Đầu vào nước đàu tiên

Vật nuôi

Cho ăn/ươm giống

Trao đổi nước

Thu hoạchSản phẩm tôm

Sản xuất thuốc
và hóa chất

Sản xuất phân bón

Sản xuất ấu trùng tôm

Sản xuất thức
ăn dạng viên

Sử dụng điện cho tất
cả các hệ thống phụ

Nguồn: Anh và cộng sự. 2010b.
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3.1 Nuôi cá tra/ba sa
Nuôi cá tra thâm canh sử dụng rất nhiều nước ngọt và 
làm phát sinh nhiều chất thải. Điều này một phần là do 
việc thâm canh của các trang trại cá tra đòi hỏi phải sử 
dụng thức ăn cho cá. Ngoài ra, để duy trì chất lượng nước 
và sức khoẻ cá, nước ao được xử lý về hóa học cũng như 
được xử lý sinh học và trao đổi thường xuyên; trầm tích 
trong ao được nảo vét. Những thực tiễn và hậu quả của 
chúng được mô tả chi tiết hơn sau đây.

Nuôi cá tra / basa ở ĐBSCL, nơi mà hầu hết cá này được 
nuôi, có đặc điểm mật độ thả và lượng thức ăn cung cấp 
cao. Cá tra chủ yếu được nuôi trong ao đất; Tuy nhiên, mô 
hình nuôi cá lồng vẫn tồn tại ở một tỷ lệ nhỏ. Quy mô ao 
thường dao động từ 0,1 ha đến 2,2 ha và độ sâu ao thay đổi 
từ 3,5 m đến 4,5 m. Mật độ thả thường rất cao, dao động từ 
18 đến 125 con / m2 (hoặc từ 5–31 con / m3) và cá chủ yếu 
được nuôi bằng thức ăn công nghiệp (97%). Dựa trên số 
liệu thu thập được từ 270 trang trại cá tra ở ĐBSCL, Oanh 
và Minh (2011) thấy rằng mật độ thả cao thì sản lượng 
và lợi nhuận cao hơn, nhưng lợi nhuận giảm xuống khi 
mật độ thả cao hơn 65 con / m2. Phát hiện này cho thấy, 
không nên thả cá nuôi ở mật độ thả quá cao. Trong những 
năm gần đây, mật độ thả thả dao động khoảng 50 con / m2. 
Thông thường, quy mô thu hoạch cá khoảng từ 0,6–1,5 kg 
/ con (trung bình 0,8 kg / con) và năng suất trung bình của 
ao nuôi cá khoảng 350–400 tấn / ha / vụ.

Do mật độ thả nuôi rất cao, một lượng lớn thức ăn được 
sử dụng hàng ngày để nuôi cá. Hệ số chuyển hóa thức ăn 
(FCR) dao động từ 1-3 (trung bình 1,69) đối với thức ăn 
viên và từ 1,3–3 (trung bình 2,25) đối với thức ăn chăn 
nuôi (De Silva và cộng sự, 2010). Phỏng vấn 270 trang trại 
cá tra cho thấy FCR trung bình khoảng 1,6 (so với 3–5 đối 
với thức ăn tự chế) (Oanh và Minh, 2011). Điều này có 
nghĩa là cần phải có 1,6 kg thức ăn để sản xuất 1 kg cá tra, 
và khoảng 37–38% thức ăn tích tụ trong ao sau khi thu 
hoạch (dưới dạng bùn và phân). Những chất thải này tích 
tụ trong nước ao và bùn, làm suy giảm chất lượng nước và 
bồi lắng. Việc này đòi hỏi nước ao phải trao đổi và bùn ao 
phải được hút. 

Để duy trì chất lượng nước và duy trì sức khoẻ cá trong 
điều kiện này, nhiều loại hóa chất và thuốc được sử 
dụng một cách có hệ thống  (Thinh và cộng sự, 2015). 
Một khảo sát của Thinh và các cộng sự (2015) cho thấy 

10 chất hoá học thường được sử dụng để xử lý ao (vôi, 
iốt, đồng sulfat, benzalkonium chloride hoặc BKC, 
muối, ivermectin, praziquantel, chlorine, cloramin T và 
zeo-yuca). Kết quả khảo sát này cũng cho thấy có 7 loại 
kháng sinh (enrofloxacin, florphenicol, sulfamethoxazole, 
trimethoprim, amoxicillin, oxytetracylin, và ciprofloxacin) 
được sử dụng và hai loại thức ăn bổ sung (vitamin và các 
loại thuốc tiêu hóa). Theo Long và các cộng sự (2015), 
enrofloxacin là kháng sinh phổ biến nhất được tìm thấy 
ở 70% số trang trại được phỏng vấn; Amoxicillin là nhóm 
thứ hai phổ biến ở 40% số trang trại được phỏng vấn; Các 
loại khác, bao gồm trimethoprime và sulfadimethoxine, 
được sử dụng lần lượt là 33,3% và 30% các trang trại được 
điều tra.

Một hệ quả khác của mật độ thả cao và sự thống trị hiện 
tại của các hệ thống mở là hầu hết nông dân thường 
xuyên trao đổi nước. Điều này có nghĩa là để ngăn ngừa 
các chất độc hại (NH3, NO2, H2S) và các mầm bệnh tích 
lũy trong nước ao do hậu quả của thức ăn thừa và phân 
cá. Việc thay nước thường dựa vào chênh lệch thủy triều 
(Nguyen và các cộng sự 2014a) và trong một số trường 
hợp, phải sử dụng bơm (Sơn và các cộng sự, 2014). Hầu 
hết các trại nuôi cá tra đều nằm dọc theo sông lớn (sông 
Hậu và sông Tiền) để dễ thay nước. Trong tháng đầu tiên 
thả, trao đổi nước thường được thực hiện hàng tuần, và 
sau đó tăng lên một hoặc hai lần một ngày trong những 
tháng sau cho đến khi thu hoạch (Nguyên và cộng sự, 
2014a). Một nghiên cứu dựa trên bốn trang trại nuôi cá 
tra / basa ước tính sản xuất 1 tấn cá tra, gần 9.200 m3 nước 
ngọt được sử dụng và lượng nước thải tương tự được thải 
ra (Bảng 4) (Anh và cộng sự, 2010a). 

Ao cũng thải ra một khối lượng đáng kể chất thải rắn 
(chủ yếu là bùn) vào ao lắng. Anh và các cộng sự (2010a) 
thấy rằng để sản xuất 1 tấn cá tươi, khoảng 33,3 tấn bùn 
(bao gồm cả trầm tích và nước) được tạo ra (Bảng 4). 
Dựa vào đánh giá vòng đời (LCA), Bosma và các cộng sự. 

Bảng 4.  Sử dụng nước và chất thải để tạo ra 1 tấn cá tra

Chỉ số Nuôi cá lồng Chế biến Tổng
Sử dụng nước (m3) 9.166,7 12,7 9.179,4a

Nước thải (m3) 9.133,3 12,7 9.146a

Bùn (tấn) 33,3 — 33,3a

Trầm tích (kg) 4.146b — —
Nguồn: a. Anh và các cộng sự. 2010a. b. Bosma và các cộng sự. 2011.
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(2011) ước lượng rằng khối lượng bùn thải này sẽ tạo ra 
khoảng 4.146 kg trầm tích. Thông thường các trầm tích ao 
sẽ được loại bỏ 2–3 lần trong vụ nuôi thông qua hệ thống 
thoát nước nằm ở đáy ao (Hình 7) và chuyển tới ao trữ 
trầm tích (Nguyen và các cộng sự., 2014b). Tổng lượng 
nước thải, bùn cát và trầm tích từ nuôi cá tra được ước 
tính trong Bảng 7 sử dụng tỷ lệ thải tại Anh và các cộng sự 
(2010a) và Bosma và các cộng sự (2011).

Ngoài ra, trong chế biến sản phẩm thuỷ sản tạo ra lượng 
nước thải nhỏ hơn nhiều (nghĩa là khoảng 0,14 phần 
trăm lượng nước thải trong nuôi trồng thủy sản), nhưng 
nó chứa hàm lượng chất ô nhiễm cao  (Bảng 5). Nước thải 
này là một nguồn ô nhiễm và phải được thu gom và xử 
lý theo các tiêu chuẩn quy định quốc gia trước khi thải 
ra môi trường. Trong trường hợp các nhà máy chế biến 
thủy sản nằm ngoài khu công nghiệp, nước thải phải được 
xử lý đạt cột A1 hoặc A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước mặt (nghĩa là QCVN 08: 2008-
Bộ TN&MT và nay được thay thế bằng QCVN 08 MT: 
2015 -Bộ TN&MT). Nếu nằm trong khu công nghiệp, 
nước thải được xử lý để đáp ứng yêu cầu áp dụng cho toàn 
khu công nghiệp. Quản lý chất thải trong các nhà máy chế 
biến thường được thực thi tốt hơn so với các trang trại 
nuôi trồng thủy sản.

Trước khi xử lý, nước ao bị ô nhiễm bởi phân cá, thức ăn 
thừa, cá chết, và các hóa chất liên quan bao gồm chất độc 
hại và mầm bệnh  (Nguyên và cộng sự, 2014a). Tải lượng ô 

nhiễm liên quan đến giai đoạn nuôi và chế biến được ước 
tính và trình bày trong Bảng 6. Tùy thuộc vào loại thức ăn 
và cách thức cho ăn đang được áp dụng, người ta ước tính 
cứ sản xuất 1 tấn cá nuôi sẽ làm phát sinh khoảng 40,5–
46,8 kg nitơ (N) và 10,2–26,6 tấn phốt pho (P) (Anh và 
cộng sự 2010a, De Silva và cộng sự 2010). Bảng 7 trình bày 
các ước tính về lượng N và P thải ra từ các trang trại cá Tra 
/ basa dựa trên các tỷ lệ này.

Nhu cầu thị trường xuất khẩu đã làm nhà sản xuất có 
những cải thiện trong quản lý môi trường từ năm 2010. 
Theo thời gian, số lượng ngày càng tăng các trang trại 
nuôi cá tra thâm canh đã cải thiện quản lý nước thải và 

Hình 7. Xử lý trầm tích trong nuôi cá tra

Nguồn: Tác giả.

Bảng 5.  Đặc điểm của nước thải từ các nhà máy chế biến 
cá tra

Chỉ số Hàm lượng QCVN40:2011/BTNMT
A B

pH 6,8–8 6–9 5,5–9
TSS (mg/L) 1.190 50 100
BOD (mg/L) 6.692 30 50
COD (mg/L) 3.937 75 150
Tổng N (mg/L) 197 20 40
Tổng P (mg/L) 24 4 6
Tổng coliform (MPN/100 mL) 430.000 3.000 5.000
Nguồn : Anh và các cộng sự. 2010a.
Lưu ý: A = Các tiêu chuẩn nước thải thải ra các vùng nước được sử dụng cho cấp nước. B = Mức 
chất gây ô nhiễm để xả vào các phần nước không được sử dụng để cung cấp nước. BOD = nhu 
cầu oxy sinh hóa.; COD = nhu cầu oxy hóa học; TSS = tổng chất rắn lơ lửng. Tùy nguồn tiếp nhận 
mà tính Cmax cho quản lý xả thải.
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các hoạt động quản lý khác nhằm tiếp cận thị trường xuất 
khẩu đòi hỏi phải có chứng nhận theo các tiêu chuẩn như 
GlobalGAP và ASC. Mặc dù các quy định của quốc gia 
ngày càng có yêu cầu cao hơn theo thời gian và hiện nay 
là yêu cầu các nhà sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chứng 
nhận của VietGap hoặc quốc tế, nhưng việc thực thi các 
quy tắc này nói chung vẫn còn yếu. Trong bối cảnh này, 
các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền 
ở các nước nhập khẩu đã định kỳ đưa ra mối quan ngại 
về môi trường với chuỗi cung ứng cá tra Việt Nam (liên 
quan đến việc quản lý chất dinh dưỡng, hóa chất và bảo 
vệ các loài hoang dã), tình hình này đôi khi có thể gây hại 
cho xuất khẩu cá tra. Mặc dù các tuyên bố về sự bền vững 
của sản xuất cá tra đang còn gây tranh cãi—và trong một 
số trường hợp được điều chỉnh dựa trên số liệu không đầy 
đủ—những tranh luận này dường như đã kích thích nỗ lực 
để cải thiện cả quy định về môi trường cũng như quản lý 
môi trường các trang trại cá tra.

Trong khi đó, một số yếu tố giúp giải thích tại sao tình 
trạng quản lý nước thải và quản lý bùn không phù hợp 
vẫn còn phổ biến trong nuôi cá tra. Thứ nhất, đất phù 
hợp cho nuôi cá tra ở ĐBSCL rất đắt. Kết quả là nông dân 
cố gắng tối thiểu hóa diện tích dành cho hệ thống xử lý 
chất thải như ao lắng và ao xử lý nước thải. Thứ hai, thực 
thi pháp luật là một vấn đề. Chẳng hạn, các quy định của 
Bộ NN & PTNT và Bộ TN & MT về xử lý nước thải chưa 
được thực thi nghiêm túc. Nói chung, việc xử lý nước thải 
chưa được nông dân coi là một quy trình bắt buộc. Tính đa 
dạng của các tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý khác nhau 
ban hành cũng là một nguyên nhân gây nhầm lẫn và thậm 
chí không tuân thủ. Yêu cầu chứng nhận sản phẩm của 
thị trường dường như đã làm được nhiều hơn để khuyến 
khích người nuôi, những người đang tìm kiếm chứng nhận 
theo VietGAP, GlobalGAP, ASC, và gắn nhãn sinh thái 
dường như chứng tỏ việc quản lý môi trường tốt hơn.

3.2 Nuôi tôm
Tác động của việc nuôi tôm lên môi trường khác nhau 
tùy theo giống tôm và các phương thức canh tác khác 
nhau được sử dụng để nuôi tôm. Phần này tập trung vào 
tôm sú được nuôi ở các hệ thống thâm canh hoặc các hệ 
thống nuôi quãng canh, và tôm thẻ chân trắng chỉ được 
nuôi trong các hệ thống thâm canh. Các điểm khác biệt 
chính bao gồm các hoạt động chuyên sâu hơn có đặc trưng 
là mật độ thả cao và việc sử dụng thức ăn viên công nghiệp; 
Trong khi các hệ thống quãng canh thì ít hoặc không cho 
ăn thức ăn bổ sung vì đã có trong tự nhiên. 

Tôm sú được nuôi trong các hệ thống quãng canh / 
quãng canh cải tiến cũng như trong các hệ thống bán 
thâm canh / thâm canh. Trong nuôi quãng canh / quãng 

Bảng 6.  Tải lượng ô nhiễm ước tính từ chuỗi sản xuất cá 
tra

Canh tác Chế biến Tổng Tham khảo
Tổng N (kg/tấn) 38,0a 2,5 40,5 Anh và các cộng 

sự. 2010a
— — 46b–46,8c De Silva và các 

cộng sự. 2010
28,5 — — Bosma và các 

cộng sự. 2011
Tổng P (kg/tấn) 9,9a 0,3 10,2 Anh và các cộng 

sự. 2010a
— — 14,4b–26,6c De Silva và các 

cộng sự. 2010
7,6 — — Bosma và các 

cộng sự. 2011
N-NH3 (kg/tấn) 13,2a — 13,2 Anh và các cộng 

sự. 2010a
BOD (kg/tấn) 236,3a 50 286,3 Anh và các cộng 

sự. 2010a
COD (kg/tấn) 305,6a 85 390,6 Anh và các cộng 

sự. 2010a
TSS (kg/tấn) 773,7a 15 788,7 Anh và các cộng 

sự. 2010a
Từ trầm tích
Tổng N (kg/tấn) 10,7 — — Bosma và các 

cộng sự. 2011
Tổng P (kg/tấn) 4,8 — — Bosma và các 

cộng sự. 2011
Lưu ý: TSS = tổng số chất rắn lơ lửng. a. Nó bao gồm trong nước thải và trong bùn. b Cá được 
cho ăn bằng thức ăn công nghiệp. c. Cá được nuôi bằng thức ăn trang trại.

Bảng 7.  Tổng lượng phát thải và lượng chất dinh dưỡng 
ước tính từ nuôi cá tra ở Việt Nam

Chỉ số Năm 2014
Sản xuất (tấn) 1.116.000
Nước thải (m3)a 10.206.936.000
Bùn (m3)a 37.162.800
Tổng N (kg)a 51.336.000
Tổng P (kg)a 16.070.400
Nguồn: Tác giả.
Lưu ý: a. Ước tính dựa trên tổng sản lượng (tấn) và tải ô nhiễm (đơn vị / tấn).
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canh cải tiến, tôm được thả ở mật độ thấp (4–6 con / m2), 
trong khi nuôi bán thâm canh / thâm canh, mật độ thả 
tôm sú thay đổi từ 20–30 con / m2. Các hệ thống quãng 
canh có năng suất khoảng 0,4–0,45 tấn / ha / năm, trong 
khi các hệ thống thâm canh thường có năng suất 5–10 tấn 
/ ha / vụ. Các chi tiêt như sau.

 • Mô hình nuôi quãng canh. Tôm được thả với mật 
độ 4–6 con / m2. Tôm chủ yếu ăn thức ăn tự nhiên. 
Đôi khi, bổ sung thức ăn tự chế, nhưng thường rất ít. 
Nước được trao đổi hàng ngày hoặc hàng tuần dựa 
vào chênh lệch thủy triều. Sản lượng dao động từ 
400 đến 450 kg / ha / năm. Loại hình nuôi tôm này 
thường thuộc sở hữu của những nông dân có nguồn 
tài chính hạn hẹp.

 • Hệ thống kết hợp tôm – rừng ngập mặn. Đây là 
một loại hệ thống canh tác sinh thái. Tôm được thả 
với mật độ 3–5 con / m2. Chúng chủ yếu ăn thức 
ăn tự nhiên trong hệ thống rừng ngập mặn. Nước 
được trao đổi hai lần một tháng dựa vào chên lệch 
thủy triều (ngày 15 và 30 âm lịch). Sản lượng dao 
động từ 350–400 kg / ha / năm. Tổng diện tích 
của hệ thống này khoảng 50.000 ha. Hệ thống này 
đang được quảng bá là một hệ thống nuôi bền vững 
dọc theo vùng ven biển vùng đồng bằng sông Cửu 
Long ( Joffre và cộng sự năm 2015). Một số nhà máy 
chế biến thủy sản như Minh Phú và Quốc Việt (từ 
ĐBSCL) đã đầu tư vào các trang trại được chứng 
nhận sinh thái và mua tất cả các sản phẩm của họ để 
xuất khẩu.

 • Luân canh lúa-tôm. Đây là một hệ thống khác, theo 
đó tôm được nuôi vào mùa khô khi có nước lợ. Vào 
mùa mưa, nước mưa giúp xóa độ mặn và đất phù hợp 
cho trồng lúa (độ mặn <5 ppt). Các chất dinh dưỡng 
tích tụ trong trầm tích trong thời kỳ nuôi tôm tốt 
cho lúa. Ngược lại, cây lúa hút dinh dưỡng trong bùn 
giúp tốt cho sức khoẻ tôm. Tôm được thả với mật độ 
4–6 con / m2. Nước được trao đổi 2–4 lần / vụ bởi 
thủy triều (Minh và cộng sự năm 2013). Sản lượng 
tôm dao động từ 200-560 kg / ha / năm, sản lượng 
lúa dao động từ 4-5 tấn / ha / vụ. Hệ thống này được 
coi là một hình thức thích ứng với biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng. 

 • Nuôi tôm càng xanh /thâm canh/bán thâm canh. 
Mật độ tôm sú trong các hệ thống thâm canh dao 
động từ 25–35 con / m2. Thức ăn viên được sử dụng 
chủ yếu. Hóa chất và thuốc cũng thường được sử 
dụng như là các biện pháp phòng bệnh. Ngày càng 
có nhiều nông dân áp dụng hệ thống tuần hoàn nước 
(hệ thống khép kín) để ngăn ngừa các bệnh từ môi 
trường bên ngoài. Sản lượng bình thường khoảng 
4–6 tấn / ha / vụ. Mỗi vụ kéo dài khoảng 5–6 tháng, 
cho phép hai vụ mỗi năm. Chất lượng nước thường 
kém về cuối vụ canh tác (trước khi thu hoạch). Trong 
mùa thu hoạch, hầu hết các trang trại thâm canh thải 
nước ao vào hệ thống xử lý nước thải, trong khi hầu 
hết các trang trại bán thâm canh làm cho nước ao 
thoát ra môi trường bên ngoài mà không được xử lý 
thích hợp. Tương tự, bùn / bùn đáy được bơm vào 
bãi chứa hoặc bên ngoài kênh rạch hoặc sông.

Tôm chân trắng là một loài ngoại lai chỉ được nuôi trong 
các hệ thống thâm canh. Trước đây, tôm giống chủ yếu 
được nhập khẩu từ Hawaii, Thái Lan và các nơi khác. Hiện 
tại, hầu hết các nguồn giống đều đang được sản xuất bởi 
các trại sản xuất giống địa phương. Loài này có thể được 
nuôi ở mật độ thả cao, và hầu hết các trang trại nuôi 80–
120 con / m2 và năng suất trong khoảng 10–20 tấn / ha 
/ vụ (tức là 87,4 ± 16,4 ngày / vụ) (Long và cộng sự năm 
2015). Trong các hệ thống siêu thâm canh, mật độ thả có 
thể lên đến 200–500 con / m2 và sản lượng có thể đạt 40–
80 tấn / ha / vụ. Tuy nhiên, mức độ siêu thâm canh cao này 
không phổ biến và chỉ thấy ở các điểm trình diễn của một 
số doanh nghiệp vì nó đòi hỏi đầu tư cao và quản lý môi 
trường nghiêm ngặt. Trong cả hai trường hợp, các trang 
trại nuôi tôm chân trắng sử dụng thức ăn viên. 

Nhìn chung, nuôi tôm chân trắng đòi hỏi phải trao đổi 
nước nhiều hơn so với nuôi tôm sú bởi vì mật độ thả 
tôm chân trắng cao hơn mật độ thả tôm sú  (Sơn và các 
cộng sự năm 2014). Trước đây, trao đổi nước được báo 
cáo là khoảng 1–3,5 ± 1,1 lần một tháng, trong khi đối 
với nuôi tôm sú, khoảng 1–1,1 ± 0,32 lần / tháng. Một 
vụ nuôi thường kéo dài 3–4 tháng, trong khi với tôm sú 
là 4–5 tháng. Theo Anh và cộng sự. (2010b), dựa trên quy 
mô mẫu khảo sát hạn chế, để sản xuất 1 tấn tôm sú, cần 
khoảng 6.651 m3 nước và thải ra 5.345–7.157 m3 nước 
thải (Bảng 8). Điều đó nói rằng các hệ thống tuần hoàn 
nước (hệ thống khép kín) ngày càng được sử dụng để ngăn 
ngừa các bệnh từ bên ngoài đối với nuôi tôm chân trắng.
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Về chất thải rắn, tỷ lệ tích tụ trầm tích trong ao nuôi 
thâm canh phụ thuộc vào mật độ thả và kiểu thức ăn 
dạng viên thương phẩm được sử dụng  (Manh và Nga 
2011). Với mật độ thả 25 tôm / m2, lượng trầm tích ước 
tính khoảng 123 tấn / vụ/ ha, trong khi đó có thể đạt 201 
tấn / ha / vụ với mật độ thả 35 tôm / m2. Mối quan hệ giữa 
tích lũy trầm tích và mật độ thả giống cho thấy ở điều kiện 
mật độ thả cao, cần nhiều thức ăn hơn và điều này dẫn đến 
lượng chất thải cao hơn (thức ăn thừa, phân) được tạo ra 
và tích tụ lại ở đáy ao. 

Về phương pháp điều trị, các loại hoá chất và thuốc khác 
nhau đã được sử dụng trong nuôi tôm sú bán thâm canh 
và thâm canh ở Việt Nam  (Bảng 9). Chúng có thể được 
chia thành ba nhóm dựa theo mục đích sử dụng. Nhóm 
đầu tiên được sử dụng để xử lý ao. Tu và các cộng sự (2006) 
báo cáo rằng 12 hoá chất đã được sử dụng trong xử lý ao 
nuôi, đó là canxi hypochlorit, trichlorofon, formalin / 
formaldehyde, kali permanganat, saponin, thiosulfat kali, 
benzalkonium clorua, iodophores, đồng sulfat, dichlorvos, 
endosulfan và axit humic. Canxi clorua là chất hoá học 
phổ biến nhất, được 41,7% số hộ nuôi được phỏng vấn 
sử dụng. Các axit humic ít gặp hơn. Đặc biệt cần lưu ý 
là dichlorvos và endosulfan là các hoá chất độc cao. 
Endosulfan là chất organochloride hiện nay không còn 
được phép sử dụng ở Việt Nam. Nhóm thứ hai là các loại 
thuốc được sử dụng trong điều trị và phòng bệnh. Chúng 
bao gồm các loại kháng sinh khác nhau như enrofloxacin, 
norfloxacin, sulphamethoxazole, trimethoprim, sulfamid, 
metronidazole, colistin, gentamycin, sorbitol, ampicillin 
và furaltadon. Trong nhiều trường hợp, người nông dân 
pha trộn một ít kháng sinh và dùng để phòng bệnh hoặc 
điều trị bệnh ở tôm. Enrofloxacin là kháng sinh phổ biến 
nhất được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với các kháng sinh 
khác. Nhóm thứ ba là thuốc để cải thiện sức khoẻ tôm. 
Tuy nhiên, nhóm này đã không được đề cập cụ thể trong 
nghiên cứu. Tình hình sử dụng thuốc và hóa chất được 
tổng hợp ở đây là thực trạng của hơn 10 năm trước.

Cho đến nay, rất ít nghiên cứu về thực tiễn quản lý tài 
nguyên thủy sản ở Việt Nam và sự tuân thủ môi trường ở 

cấp nông hộ. Tuy nhiên, sau khi Thông tư 44 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT đưa ra các tiêu chuẩn về môi trường để 
xử lý nước thải và trầm tích từ các trang trại nuôi tôm năm 
2010, hầu hết nông dân bắt đầu cải tiến cách quản lý nước 
ao và bùn. Một nghiên cứu năm 2015 ước tính trung bình 
các trang trại nuôi thâm canh đã dành 17% diện tích đất 
của họ cho quản lý và xử lý chất thải ao nuôi (Long và Hien 
2015). 

Như đã đề cập ở trên, hơn nữa, một số trại nuôi tôm 
thâm canh đã bắt đầu sử dụng các hệ thống tuần hoàn 
nước khép kín trên cơ sở thí điểm, trong khi một số khác 
lại có thể làm giảm việc trao đổi nước và cải thiện xử lý 
chất thải. Ví dụ, Dự án Phát triển Bền vững các nguồn 
lợi thủy sản (CRSD) do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã 
làm việc với các tỉnh ĐBSCL để thúc đẩy thực hành nuôi 
trồng thuỷ sản tốt và áp dụng các kỹ thuật xử lý nước và 

Bảng 8.  Phát thải trong sản xuất tôm sú thâm canh

Chỉ số Đơn vị Tổng
Sử dụng nước (m3/tấn) 6.651
Nước thải (m3/tấn) 5.345–7.157
Nguồn: Anh và các cộng sự. 2010b.

Bảng 9.  Hóa chất và thuốc sử dụng trong nuôi tôm sú 
thâm canh

Hóa chất dùng để chuẩn bị ao nuôi tôm (%)
Calcium hypochlorite 41,70
Trichlorofon 20,00
Formalin/formaldehyde 16,70
Potassium permanganate 15,00
Saponin 15,00
Potassium thiosulfate 10,00
Benzalkonium chloride 11,70
Iodophores 11,70
Copper sulfate 5,00
Dichlorvos 3,30
Endosulfan 1,67
Humic acid 1,67
Kháng sinh dùng để bảo vệ sức khoẻ tôm
Enrofloxacin 21,70
Norfloxacin 15,20
Oxolinic acid 17,40
Sulphamethoxazole + Trimethoprim 8,70
Sulfamid + Trimethoprim 8,70
Enrofloxacin + Metronidazole + Colistin 6,50
Enrofloxacin + Gentamycin + Colistin 4,30
Norfloxacin + Sulfamid + Trimethoprim 4,30
Norfloxacin + Colistin + Gentamycin 4,30
Norlp-Septryl + Sorbitol 4,30
Ampicillin + Furaltadone + Sulfachlorpuridazin 4,30
Nguồn: Tu và các cộng sự. 2006.
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tái chế. Theo dự án, trầm tích ao cũng được xử lý và lưu 
giữ trong các trang trại thay vì thải ra các kênh rạch hoặc 
sông. Trong các khu vực dự án, tỷ lệ tuân thủ môi trường 
đã tăng đáng kể từ dưới 10% năm 2013 lên trên 50% vào 
năm 2016. Một số tổ chức phi chính phủ như WWF-Việt 
Nam và SNV cũng đã đồng tài trợ cải tiến các quy trình 
quản lý chất thải thủy sản để hỗ trợ chứng nhận theo các 
tiêu chuẩn bao gồm ASC và sản phẩm sinh thái (trang trại 
nuôi cá da trơn và tôm). 

Rất ít nghiên cứu kiểm tra tình trạng ô nhiễm từ nuôi 
tôm thâm canh, tuy nhiên các ước tính hiện tại cho thấy 
lượng thải ra cho một đơn vị sản phẩm thấp hơn so với 
nuôi cá tra. Anh và các cộng sự (2010b) ước tính sản 
xuất 1 tấn tôm sú làm phát sinh 30 kg nitơ, 3,7 kg phốt 
pho, 4,8 kg N-NH3, 259 (2010b), ngoài ra, qua khảo sát 
22 trang trại tại Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) cho thấy 
cứ sản suất 1 tấn tôm làm phát sinh 259 kg BOD, 769 kg 
COD và 1,170 kg TSS. Theo Mạnh và Nga (2011), tổng 
lượng nitơ và photpho từ trầm tích nuôi tôm ở Cà Mau là 
8.4 ± 3.3 kg N / tấn và 5.9 ± 2.5 kg P / tấn (Bảng 10). Mặc 
dù không có dữ liệu về tình trạng ô nhiễm môi trường từ 
nuôi tôm chân trắng, nhưng việc thả nuôi từ những trang 
trại này gần như chắc chắn là thấp hơn. Điều này là do 
FCR đối với tôm chân trắng thấp hơn so với tôm sú (1,07 
± 0,08, so với xấp xỉ 2.2) (Anh và cộng sự 2010b).

Tải lượng phát sinh chất gây ô nhiễm từ toàn bộ ngành 
nuôi tôm của Việt Nam có thể được ước tính bằng cách 
ngoại suy. Các ước tính trong Bảng 11 được giả định 
rằng các tải ô nhiễm liên quan đến sản xuất mỗi tấn tôm 
sú giống tôm thẻ chân trắng. Theo giả định này, sản xuất 
tôm thâm canh ở Việt Nam sẽ thải ra 4,4 tỷ m3 nước thải 
vào năm 2014, 25.344 tấn nitơ (19.800 tấn từ nước thải 
và 5.544 tấn từ bùn) và 6.336 tấn phốt pho (2.442 tấn 
từ nước thải và 3.894 tấn từ bùn). Ước tính khoảng 75% 
lượng nước thải này được thải ra các con sông địa phương 
ở các vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Lượng 
chất thải này không tập trung mà phân tán theo không 
gian (các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long) 
và thời gian trong năm.

Bảng 10.  Tải lượng ô nhiễm từ sản xuất tôm

Chỉ số Tổng (kg/tấn)
Tổng N 30a

Tổng P 3,7a

BOD 259a

COD 769a

TSS 1.170a

N-NH3 4,8a

Tổng N từ trầm tích 8,4 ± 3,3b

Tổng P từ trầm tích 5,9 ± 2,5b

Nguồn: a. Anh và các cộng sự. 2010b. b. Dữ liệu được tính toán từ báo cáo của Manh và Nga 
2011.

Bảng 11.  Tải lượng ô nhiễm dự kiến từ nuôi tôm thâm 
canh ở Việt Nam, 2014

Chỉ số Cả nước ĐBSCL
Sản xuất (tấn) 660.000 493.000
Nước thải (m3) 4.389.660.000 3.278.943.000
Tổng N (kg)a từ nước 19.800.000 14.790.000
Tổng P (kg)a từ nước 2.442.000 1.824.100
Tổng N (kg)a từ bùn 5.544.000 4.141.200
Tổng P (kg)a từ bùn 3.894.000 2.908.700
Nguồn: Tác giả.
Lưu ý: a. Ước tính trên tổng sản lượng (tấn) và tải ô nhiễm (đơn vị / tấn).
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TÁC ĐỘNG CỦA Ô 
NHIỄM THUỶ SẢN

Phần 3 cung cấp bằng chứng về các loại và mức độ chất gây ô nhiễm phát sinh từ cách 
nuôi trồng thuỷ sản như hiện đang được áp dụng tại Việt Nam. Phần này xem xét những 
gì có thể là những hàm ý chính trong thực tiễn gây ô nhiễm của ngành đối với tài nguyên 
con người và hệ sinh thái có giá trị của đất nước và nền kinh tế. Tuy nhiên, những bằng 
chứng về tác động của nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam đối với các loài này thực tế không 
tồn tại và các nghiên cứu xem xét các tác động của ngành đối với môi trường tự nhiên thì 
không dịch chung thành các điều kiện kinh tế. Phần này đưa ra các bằng chứng có sẵn hạn 
chế để làm nổi bật các mối quan tâm tiềm ẩn của ngành, trong khi lưu ý đến nhu cầu cần 
nghiên cứu sâu hơn để xác nhận và định lượng các yếu tố này. 

4.1  Chất lượng nước mặt, sức khoẻ con 
người và hệ sinh thái, và đa dạng sinh 
học

Với hơn 1 triệu tấn cá tra / basa được sản xuất mỗi năm, nuôi trồng thuỷ sản có thể là 
một mối đe dọa đối với chất lượng nước mặt tại một số địa phương nhất là dọc theo 
sông Cửu Long. Các tác động của nuôi trồng thuỷ sản đến chất lượng nước là mối quan 
tâm đặc biệt của người dân ĐBSCL, nơi tập trung các ngành công nghiệp nuôi cá và tôm. 

Điều này có ý nghĩa tiềm ẩn đối với các hộ gia đình và động vật hoang dã sống phụ thuộc 
vào những vùng nước mặt này hàng ngày. Phát thải nitơ và photpho là những nguyên 
nhân tiềm ẩn cho sự phú dững hóa ở ĐBSCL. 

Tập hợp lại, chất thải phát sinh từ các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản là rất lớn. Như đã 
thảo luận trong Phần 3, nuôi cá tra thâm canh ở ĐBSCL tạo ra hơn 10 tỷ m3 nước thải, 
37 triệu m3 bùn, 51.336 tấn nitơ và 16.070 tấn phốt pho mỗi năm. Phần lớn trong số này 
đang được tạo ra ở ĐBSCL. Tương tự như vậy, sản lượng tôm thâm canh hàng năm sản 
xuất khoảng 4,4 tỷ m3 nước thải, 25.344 tấn nitơ và 6.336 tấn phốt pho. Bên cạnh việc giàu 
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chất hữu cơ, chất thải từ các trang trại nuôi trồng thủy sản 
cũng có chứa virut, vi khuẩn, hóa chất và dư lượng thuốc. 
Đây là một mối đe dọa đáng kể đối với chất lượng nước, 
đặc biệt khi các chất thải gây ô nhiễm vượt quá khả năng tự 
làm sạch và chịu đựng của hệ sinh thái xung quanh. 

Tuy nhiên, cần có thêm nhiều bằng chứng về khả năng 
chịu tải và mức độ ô nhiễm của sông Cửu Long và các 
nguồn nước khác. Cần nhiều nghiên cứu hơn nữa để hiểu 
rõ hơn về ảnh hưởng của việc nuôi trồng thuỷ sản trên sông 
Mê Công và hạ lưu sông Mê Công, và những điều này có 
thể thay đổi theo mùa như thế nào. Hạ lưu Sông Mê Công 
chịu ảnh hưởng lũ lụt hàng năm vào mùa mưa; Trong mùa 
khô, khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu 
nước liên quan đến việc xây dựng các dự án tưới tiêu, đập 
nước, và các nhà máy thủy điện ở đầu nguồn (Ở Trung 
Quốc, Miến Điện, Lào, Campuchia). Ngoài ra, khu vực 
ĐBSCL còn nhận các chất gây ô nhiễm do các hoạt động 
nông nghiệp khác bao gồm chất thải trong chăn nuôi gia 
súc, gia cầm, dư lượng hoá chất nông nghiệp từ thâm canh 
lúa và các loại cây trồng khác; chất ô nhiễm từ công nghiệp 
nông thôn, đô thị và sinh hoạt hộ gia đình. Cho đến nay, 
chưa có nghiên cứu toàn diện và có hệ thống để đánh giá 
tác động của các dạng ô nhiễm đa dạng và tương tác này 
đối với chất lượng nước mặt ở ĐBSCL.

Theo số liệu giám sát chất lượng nước của Uỷ Ban sông 
Mê Kông (MRC) (2014), chất lượng nước của sông Mê 
Kông và Sông Bassac vẫn đạt tiêu chuẩn vào năm 2014. 
Chỉ một số thông số pH, oxy hoà tan (DO) và COD vượt 
quá Hướng dẫn về chất lượng nước của MRC về bảo vệ 
sức khoẻ con người và đời sống thủy sinh, và một vài thông 
số nitrate-nitrit và tổng photpho đã vượt quá các giá trị 
ngưỡng liên quan đến việc bảo vệ sự sống thủy sinh và sức 
khoẻ con người. 

Đồng thời, cũng có bằng chứng về ô nhiễm nguồn nước 
ở mức độ cục bộ liên quan đến các hoạt động nuôi trồng 
thủy sản. Ví dụ, các phép đo tại các trạm quan trắc nước ở 
ĐBSCL của Ủy Ban sông Mê Công thường vượt ngưỡng 
cho thấy có mối đe doạ đến đời sống thủy sinh.5 Hiện 
tượng phú dưỡng đôi khi xảy ra ở nhưng ở quy mô rất nhỏ 
(trong ao và các kênh nhỏ chẳng hạn) mà không bị đưa vào 
kênh chính hay sông

5 Theo Sebesvari và cộng sự (2012) các giá trị ngưỡng cho tổng photpho để bảo vệ thủy sinh vật được sử dụng bởi MRC là 0,13 mg / L và 0,7 mg / L đối với tổng 
lượng nitrite và nitrat-N.

Trong khi đó, không phải tất cả các hình thức ô nhiễm 
đều được theo dõi và đo lường đầy đủ. Các hệ thống 
giám sát chất lượng nước thường xuyên của chính quyền 
địa phương (Sở TN&MT) tập trung vào một số giới hạn 
các thông số chung, và có thể không phát hiện một số dạng 
ô nhiễm nhất định. Các thông số quan trắc bao gồm (a) 
đặc tính vật lý và hóa học của nước, bao gồm pH, độ dẫn 
điện (EC), tổng chất rắn hòa tan (TDS), TSS, Na, K, Cl, 
Ca, Mg, SO4, độ chua / độ chua và độ cứng (CaCO3); 
(B) chất dinh dưỡng, bao gồm photpho tổng số, nitơ tổng, 
amoniac (NH3), nitrat (NO3), nitrit (NO2) và phosphate 
(PO4); Và (c) mức độ ô nhiễm hữu cơ, đặc biệt là các vi 
sinh vật trong nước, bao gồm COD, BOD, DO, coliforms 
và E. coli. Số liệu về nồng độ hoá chất nông nghiệp và 
thuốc, thậm chí những chất thông dụng trong hoạt động 
nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL được theo 
dõi một cách rất hạn chế.

4.2  An toàn thực phẩm, 
sức khoẻ con người và 
khả năng cạnh tranh 
nông nghiệp

Mặc dù chính phủ đã ban hành các quy định về việc sử 
dụng thuốc và hoá chất trong nuôi trồng thuỷ sản nhưng 
việc sử dụng có hệ thống các loại thuốc và hóa chất trong 
các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam cùng với 
các hoạt động quản lý khác làm tăng mối quan ngại về 
sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm xuất hiện trong 
ngành. Điều này lần lượt có những ý nghĩa tiềm ẩn cho 
sức khoẻ của người tiêu dùng (chủ yếu là trong nước), cũng 
như triển vọng thương mại của các nhà sản xuất. Khi được 
phát hiện, dư lượng dư thừa đã là nguyên nhân của sự từ 
chối thương mại. 

Cả hai sản phẩm cá tra và tôm từ Việt Nam đôi khi có 
chứa dư lượng vượt quá giới hạn cho phép của các nước 
nhập khẩu. Việc từ chối thương mại được nhắc nhở bởi 
việc phát hiện các dư lượng dư thừa đôi khi được ghi lại 
bởi báo chí. Theo báo địa phương ngày 21 tháng 12 năm 
2015, trích dẫn số liệu của Cục Thú Y, trong 10 tháng đầu 
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năm 2015, hơn 8.000 tấn philê cá tra đông lạnh xuất khẩu 
sang EU và Australia bị loại vì dư lượng kháng sinh và vi 
sinh vật vượt quá mức cho phép. Một tờ báo địa phương 
ngày 10 tháng 12 năm 2015 đã báo cáo rằng trong 9 tháng 
đầu năm 2015, 27 lô sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang 
Nhật bị từ chối vì lượng dư lượng kháng sinh cao. Nhật 
Bản đã tăng cường sự kiểm soát của mình đối với hàng 
nhập khẩu của Việt Nam và cảnh báo rằng họ sẽ ngăn 
chặn việc này nếu không có cải tiến. EU đã ban hành một 
cảnh báo tương tự cho 24 công ty xuất khẩu. Tại Hoa Kỳ, 
35 đợt tôm bị từ chối trong cùng thời gian, gấp 6 lần so với 
số lượng bị từ chối năm 2014. Úc cũng cảnh báo rằng sẽ 
ngừng nhập khẩu nếu không đề cập đến tồn dư kháng sinh 
trong các sản phẩm xuất khẩu. Các sự cố như vậy đã làm 
ảnh hưởng rõ nét đến hình ảnh thủy sản Việt Nam trên thị 
trường quốc tế, và theo đó là tính cạnh tranh của ngành 
trong một số khía cạnh.

4.3  Các vi khuẩn kháng 
thuốc, và hiệu quả của 
chăm sóc sức khoẻ

Có bằng chứng cho thấy việc lạm dụng kháng sinh trong 
nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam đã bắt đầu tạo ra tình 
trạng kháng kháng sinh. Đây là mối quan tâm về hiệu quả 
của các loại thuốc sẵn có trong việc phòng ngừa và điều trị 
cả bệnh ở người và động vật. 

Hai nghiên cứu gần đây cung cấp bằng chứng cho thấy sự 
kháng thuốc đang là vấn đề nổi cộm liên quan đến thực 
tiễn của ngành. Các nghiên cứu này khẳng định rằng tình 
trạng kháng kháng sinh đang xảy ra ở các vùng nuôi và cần 
phải có nhiều nghiên cứu toàn diện hơn về tác động của 
nó đối với sức khoẻ cộng đồng tại địa phương để đưa ra các 
khuyến cáo thích hợp cho các biện pháp giảm nhẹ.

 • Huỳnh, Trần và Nguyễn (2015) đã tiến hành một 
nghiên cứu về tỷ lệ và mô hình kháng thuốc kháng 
sinh của Vibrio spp. Cách biệt với các loài thủy sản và 
môi trường sống ở Tiền Giang của Việt Nam. Tổng 
số 501 mẫu, tức là 311 mẫu nước và 190 mẫu thực vật 
nuôi, được thu thập và phân tích. Kết quả cho thấy 
161 mẫu nước và 82 mẫu nuôi trồng thủy sản đã bị 

nhiễm 8 loài Vibrio, trong đó V. parahaemolyticus, 
V. mimicus, V. alginolyticus là loài phổ biến nhất. 
Ngoài ra, 96,7% chủng Vibrio đã được phát hiện 
có khả năng đề kháng với ít nhất một kháng sinh và 
18,1% chủng kháng với nhiều loại kháng sinh. 

 • Một nghiên cứu khác do Thi và cộng sự tiến 
hành. (2014) để đánh giá tình trạng kháng 
kháng sinh trong 60 Edwardsiella ictaluri và 
Aeromonas hydrophila isolates. Tất cả các vi 
khuẩn đã được phân lập từ cá tra bệnh ở đồng 
bằng sông Cửu Long từ tháng 1 năm 2013 đến 
tháng 3 năm 2014. Phân lập được sàng lọc với 
15 kháng sinh theo phương pháp khuếch tán 
đĩa. Kết quả cho thấy chủng E. ictaluri vẫn nhạy 
cảm với ampicillin và amoxicillin nhưng có khả 
năng đề kháng với tetracycline, enrofloxacin, 
streptomycin và kháng sinh nhóm fenicol và hoàn 
toàn kháng trimethoprim và sulfamethoxazole. 
Ngược lại, phân lập được A. hydrophila nhạy 
cảm với doxycycline, cefotaxime và ciprofloxacin 
nhưng có khả năng đề kháng với tetracycline 
và florfenicol cao và kháng hoàn toàn kháng 
sinh nhóm trimethoprim / sulfamethoxazole, 
cefalexin và penicillin. Đặc biệt, tất cả 60 phân 
lập trong nghiên cứu này đều cho thấy sức kháng 
đa thuốc

Kháng thuốc không chỉ có ý nghĩa đối với sức khoẻ con 
người, mà còn đối với sức khoẻ thú y, và do đó đối với 
nông nghiệp chăn nuôi. Một số ý nghĩa khác của ô nhiễm 
thủy sản đối với ngành nông nghiệp được xem xét dưới 
đây.

4.4  Khả năng cung cấp 
nước ngầm cho nuôi 
trồng thuỷ sản và các 
hoạt động khác

Nuôi trồng thủy sản và nuôi tôm nói riêng có thể đã góp 
phần làm suy giảm nguồn nước ngầm ở ĐBSCL. Nước 
ngầm được khai thác để sử dụng trong sinh hoạt, nông 
nghiệp và công nghiệp (bao gồm nuôi trồng thuỷ sản và 

 4. ITác động của ô nhiễm thuỷ sản 17



chế biến thực phẩm),6 Nước ngầm được khai thác để sử 
dụng trong sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp (bao 
gồm nuôi trồng thuỷ sản và chế biến thực phẩm), và việc 
khai thác quá mức nước ngầm ở ĐBSCL đã làm giảm mực 
nước ngầm liên tục ở mọi tỉnh thuộc vùng Mêkông, theo 
Vuong và cộng sự. 2015. Cũng theo nguồn tin này, năm 
2010 có khoảng 553.135 giếng khai thác ở vùng ven biển, 
và việc khai thác nước ngầm xảy ra với tốc độ 1.923.681 m3 
/ ngày. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu toàn diện và có hệ 
thống để đánh giá cụ thể lượng nước ngầm được sử dụng 
cho nuôi trồng thủy sản và tác động của các hoạt động 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm, sự suy giảm và 
thay đổi chất lượng nước ngầm ở ĐBSCL (Schmidt 2015) 
. Tuy nhiên, việc khai thác nước ngầm không bền vững là 
một mối quan tâm cho tất cả những đối tượng sống nhờ 
vào nguồn tài nguyên tự nhiên này.

4.5  Xâm nhập mặn và năng 
suất nông nghiệp

Một vấn đề khác liên quan đến nuôi tôm là nó đã góp 
phần gây ra xâm nhập mặn ở một số khu vực ven biển 
của ĐBSCL. Điều này có những tác động bất lợi đặc biệt 
đối với sản xuất cây trồng, bao gồm năng suất cây trồng và 
sự phù hợp của cây trồng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm 
trọng của sự xâm nhập mặn. Các trang trại nuôi tôm chịu 
trách nhiệm về sự xâm nhập của nước mặn đã làm gia tăng 
sự sụt lún của đất, nó được đẩy nhanh bằng việc rút nước 
ngầm để bổ sung ao nuôi (cho nuôi tôm và các hoạt động 
thương mại khác). Theo Erban và cộng sự. (2014), khai 
thác nước ngầm là nguyên nhân chính gây ra lún đất mà ở 
các khu vực ven biển gây ra một hiểm hoạ ngập lụt gây ra 
bởi mối đe dọa mực nước biển dâng. 

Những vấn đề này đặc biệt ảnh hưởng đến các tỉnh ven 
biển của ĐBSCL. Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh 
và Bến Tre nằm trong số đó. Khai thác quá mức nước ngầm 
gây ra tình trạng sụt giảm thủy lực trên diện rộng. Theo 
Vương và cộng sự. (2015), các đầu mối thủy lực đã giảm 
đáng kể trong hầu hết các vùng ĐBSCL trong những năm 
gần đây. Giám sát giếng khoan đã chỉ ra sự sụt giảm trên 
15 m ở Cà Mau từ giữa những năm 1990, dẫn đến một sự 

6 Các hộ gia đình sử dụng nước trong gia đình, nông nghiệp và công nghiệp chiếm khoảng 42%, 40% và 18% lượng nước ngầm tương ứng theo Vương B.T. và các 
cộng sự. Năm 2016.

sụt giảm hình nón gần 20 m dưới mực nước biển. Tỷ lệ suy 
giảm thủy lực hiện tại giữa các giếng của ĐBSCL là trung 
bình 26 cm / năm (khoảng: 9–78 cm / năm). Sự nén chặt 
do kết quả của các lớp trầm tích tại các vị trí này làm lún 
đất với tốc độ trung bình 1,6 cm / năm. Cho đến nay, chưa 
có nghiên cứu toàn diện và đánh giá tác động đối với các 
hậu quả về môi trường, kinh tế, xã hội của việc này.
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CÁC YẾU TỐ GÓP 
PHẦN GÂY Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG DO NUÔI 
TRỒNG THỦY SẢN

Việc nhanh chóng mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Trong những thập kỷ qua, 
nuôi trồng thủy sản là một trong những tiểu ngành phát triển nhanh nhất ở Việt Nam do 
nhu cầu về thủy sản tiếp tục tăng. Khi thu nhập ngày càng tăng, ngày càng có nhiều người 
chuyển từ tiêu thụ rất nhiều gạo sang các sản phẩm thủy sản, các sản phẩm từ sữa và thịt. 
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, nuôi trồng thủy sản đã nhanh chóng mở rộng ở các 
vùng nuôi cũng như mức độ thâm canh. Chẳng hạn, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ ở 
ĐBSCL năm 2005 là khoảng 551.000 ha, tổng sản lượng khoảng 260.000 tấn. Năm 2014, 
những con số này đã đạt 651.000 ha và 496.000 tấn. Năm 2005, diện tích nuôi tôm chân 
trắng không đáng kể. Năm 2014 trở thành một loài nuôi chủ lực với tổng diện tích nuôi 
trồng đạt 95.000 ha và tổng sản lượng trên 249.000 tấn. Do sự gia tăng nhanh như vậy, các 
tác động đối với môi trường cũng tăng do đầu vào tăng lên và chất thải rắn và nước thải.

Quy mô trang trại nhỏ và khó khăn để áp dụng hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải. 
Có những hạn chế đáng kể đối với hộ nông dân nhỏ trong việc tìm và áp dụng các công 
nghệ phù hợp có hiệu quả về mặt kỹ thuật và có thể áp dụng được với điều kiện trang trại 
nhỏ. Chất thải của cá và tôm và các thức ăn thừa được tập trung bên trong ao. Một phần 
của các chất này hòa tan trong nước ao và phần còn lại lắng đọng ở đáy ao. Về mặt kỹ thuật, 
khó có những cách hiệu quả để loại bỏ và xử lý tất cả các chất thải mà không làm phiền đến 
các loài nuôi cấy. Trong vài năm qua, đã có một số công nghệ tiên tiến và công nghệ công 
nghiệp, bao gồm ao tuần hoàn, tiêm chủng và sử dụng tảo và probiotic để xử lý chất hữu cơ. 
Những công nghệ này đòi hỏi đầu tư vốn lớn và không gian, tuy nhiên hạn chế sự liên quan 
của chúng trong bối cảnh Việt Nam. Trong điều kiện trang trại nhỏ, nơi có đất đai hạn 
chế, để giảm rủi ro bệnh tật, người nuôi nên giảm mật độ thả tôm, và nuôi ghép (như nuôi 
tôm với cá rô phi). Mặc dù về mặt kỹ thuật thì nó khả thi và bền vững về mặt môi trường, 
tuy nhiên, sự thu hút này hạn chế đối với nông dân bởi vì chúng làm giảm năng suất tôm. 
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Thiếu động cơ khuyến khích nông dân áp dụng hệ thống 
quản lý chất thải. Các lực lượng thị trường và sự sẵn có 
của đất đai đang làm cho người nông dân hướng tới mức 
độ thâm canh cao hơn, và ít hơn nhiều đối với những nỗ 
lực phát triển ngành này một cách bền vững. Hầu hết 
nông dân được thúc đẩy tăng sản lượng ngắn hạn hơn là 
để thúc đẩy sự phát triển lâu dài. Điều này dẫn họ đến tối 
đa hóa lượng đất họ sử dụng cho ao nuôi, và để giảm thiểu 
số không gian họ dành cho các cơ sở xử lý chất thải rắn và 
xử lý nước thải. 

Sự hiểu biết của người nông dân về bệnh tật và rủi ro 
môi trường còn hạn chế. Trong khi nhiều nông dân sử 
dụng probiotic để duy trì chất lượng nước tốt trong ao của 
mình, rất ít người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường 
xung quanh bên ngoài ao của họ (như kênh và sông). Mặc 
dù hiện tượng này trở nên ít phổ biến hơn nhưng một số 
nông dân vẫn tiếp tục thả nước ao nuôi trực tiếp vào kênh 
và kênh rạch công cộng mà không được xử lý đúng cách. 
Đôi khi, họ cũng xả bùn / bùn vào trong nước hoặc đất 
mà không được xử lý đúng cách. Có ít sự phối hợp và một 
vài hành động tập thể đã được các cộng đồng nông dân cố 
gắng để duy trì và bảo vệ môi trường công cộng. Chất thải 
được thải ra môi trường càng nhiều, rủi ro bệnh càng cao, 
càng nhiều loại thuốc và hóa chất sẽ được sử dụng trong ao 
của nông dân để ngăn ngừa và điều trị bệnh. 

Thực thi yếu kém các quy định về môi trường. Quy 
hoạch nuôi trồng thủy sản, đăng ký trang trại và thực thi 
môi trường nói chung là yếu ở tất cả các cấp (tỉnh, huyện 
và xã). Năng lực thực thi không đầy đủ là do những điểm 
yếu về mặt thể chế, thiếu nguồn nhân lực và tài chính để 
giám sát các hoạt động nuôi trồng thủy sản. Trong những 
trường hợp này, các hộ sản xuất nhỏ có ít động lực để tuân 
thủ các tiêu chuẩn môi trường, đặc biệt là khi các hộ láng 
giềng quanh họ không tuân thủ. Các áp lực xã hội đối với 
xử lý nước thải ao nuôi cũng thấp. Điều này có thể liên 
quan đến nền văn hoá không đối đầu có xu hướng tồn tại 
ở các làng xã. 

Chính sách của chính phủ khuyến khích việc mở rộng 
và tăng cường nuôi trồng thuỷ sản. Mặc dù thực thi môi 
trường yếu, các chính sách của chính phủ vẫn khuyến 
khích mở rộng và tăng cường các hoạt động nuôi trồng 
thuỷ sản. Mặc dù các quy định hiện hành yêu cầu các trang 
trại công nghiệp phải chuẩn bị các đánh giá tác động môi 
trường (EIAs), đánh giá và phê duyệt báo cáo EIAs vẫn là 

một vấn đề. Ở cấp tỉnh và huyện, năng lực kỹ thuật và kinh 
nghiệm chuyên môn trong việc chuẩn bị và đánh giá EIA 
nói chung là không đủ. Do đó, tất cả các tác động tiềm tàng 
thường không được nhận ra đầy đủ hoặc dự báo. Trong 
nhiều trường hợp, các hệ thống xử lý chất thải được đề cập 
ngắn gọn trong các tài liệu chỉ để phê duyệt. Trong quá 
trình thực hiện và vận hành, ít chú ý đến việc giám sát việc 
tuân thủ và thực thi. Chính phủ ít có kiểm tra về xử lý chất 
thải để xem nó hoạt động như thế nào và liệu nó đáp ứng 
các tiêu chuẩn bắt buộc hay không.

Các tiêu chuẩn môi trường không phù hợp do Bộ 
TN&MT và Bộ NN & PTNT đưa ra. Các tiêu chuẩn của 
Bộ TNMT khác biệt đáng kể so với các Bộ NN & PTNT. 
Sự khác biệt này khiến người nông dân bối rối khi xem xét 
tiêu chuẩn nào áp dụng cho trang trại của họ. Sự phối hợp 
giữa Bộ NN & PTNT và Bộ TN & MT ở cấp quốc gia 
hoặc giữa Sở NN & PTNT với Sở Tài nguyên Môi trường 
(Sở TN&MT) ở cấp tỉnh để xây dựng các tiêu chuẩn và 
hướng dẫn thực hiện, hoặc thực hiện các hoạt động giám 
sát, kiểm tra và thực thi còn hạn chế.
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PHẢN ỨNG HIỆN TẠI 
VÀ CÁC GIẢI PHÁP 
TIỀM ẨN

6.1  Các phản ứng của ngành công nghiệp 
đối với ô nhiễm thủy sản cho đến nay

Kế hoạch tái cấu trúc đã được phê duyệt gần đây của ngành thủy sản. Xét về những khó 
khăn và trở ngại mà ngành nông nghiệp (bao gồm cả ngành thủy sản) đang phải đối mặt, 
vào ngày 10 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng chính thức phê duyệt Kế hoạch tái cơ cấu nông 
nghiệp quốc gia (ARP) do Bộ NN & PTNT soạn thảo. Mục tiêu của kế hoạch này là nâng 
cao chất lượng, lợi thế cạnh tranh, tính hiệu quả và sự bền vững của ngành nông nghiệp và 
các sản phẩm của nó thông qua việc gia tăng giá trị gia tăng, cải tiến chuỗi giá trị và bảo vệ 
môi trường. 

Sau đó, vào ngày 22 tháng 11 năm 2013, Bộ NN & PTNT đã phê duyệt Kế hoạch Tái cấu 
trúc cho ngành thủy sản, tập trung rõ ràng vào quản lý tài nguyên bền vững và bảo vệ môi 
trường. Các mục tiêu chính của kế hoạch này là như sau.

 • Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên bao gồm nguồn lợi thủy sản; Giảm thiểu các 
tác động tiêu cực từ ô nhiễm môi trường và bệnh tật; Và chủ động trong việc quản 
lý rủi ro, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng. Đến năm 2020, khoảng 70% các trang trại sản hiện nay và các công ty kinh 
doanh thủy sản và 100% các doanh nghiệp mới sẽ đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi 
trường.

 • Duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành thuỷ sản trên 6% / năm, trong đó đánh bắt trên 
3% / năm và nuôi trồng thủy sản ở mức trên 8% / năm; Nâng cao tính hiệu quả và 
khả năng cạnh tranh thông qua tăng sản lượng, chất lượng và giá trị gia tăng; Và đạt 
được tăng trưởng giá trị xuất khẩu trên 6 phần trăm mỗi năm. 
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 • Nâng cao thu nhập và mức sống cho các cộng đồng 
ngư dân ven biển; Giảm nghèo đói; Và tăng thu 
nhập / lao động vào năm 2020 khoảng 2,5 lần so với 
năm 2010.

 • Đến năm 2020 tổng sản lượng khai thác thủy sản sẽ 
duy trì ổn định ở mức 2,4–2,6 triệu tấn / năm, trong 
đó đất liền chiếm 0,2 triệu tấn, khai thác biển 2,2–
2,4 triệu tấn (đánh bắt gần bờ sẽ giảm từ 1,2 triệu tấn 
xuống Đến 0,8 triệu tấn, đánh bắt xa bờ sẽ tăng từ 1 
triệu tấn lên 1,5 triệu tấn). Về nuôi trồng thủy sản, 
đến năm 2020 sẽ đạt 4,5 triệu tấn, trong đó tôm đạt 
0,7 triệu tấn, cá tra từ 1,8 triệu tấn đến 2 triệu tấn.

Pháp luật hiện hành, các quy định và chính sách. Bảo vệ 
môi trường trong ngành thủy sản đã được lồng ghép với 
một loạt các văn bản pháp luật. Luật Bảo vệ Môi trường 
số 55/2014 / QH13, ngày 23 tháng 6 năm 2014, đưa 
ra một khuôn khổ chung cho sản xuất môi trường, bao 
gồm các hoạt động thủy sản, nuôi trồng thủy sản và chế 
biến hải sản. Để hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ Môi 
trường, một số nghị định và thông tư đã được ban hành, 
như Nghị định số 18/2015 / NĐ-CP, 19/2015 / NĐ-CP 
và Thông tư 26/2015 / TT-BTNMT và 27/2015 / TT-
BTNMT. Đối với các dự án đầu tư cụ thể, áp dụng các 
quy định về môi trường liên quan như QCVN 08 MT: 
2015 / BTNMT để quản lý nước mặt; QCVN 38: 2011 / 
BTNMT về bảo vệ đời sống thủy sinh; QCVN 10: 2008 / 
BTNMT đối với quản lý nước vùng biển ven bờ; QCVN 
40: 2011 / BTNMT về quản lý hoạt động công nghiệp; 
Và Thông tư số 44/2010 / Bộ NN & PTNT và 45/2010 / 
MARD về quản lý thâm canh cá tra và nuôi tôm. Tại mỗi 
tỉnh, các tổ chức địa phương, như các Chi cục Bảo vệ Môi 
trường thuộc tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện, chịu trách nhiệm theo dõi và thực thi các luật và 
quy định về môi trường trong khu vực của mình. 

Các chương trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt. 
Trong năm 2014, Bộ NN & PTNT đã ban hành các 
tiêu chuẩn GAP của Việt Nam (VIETGAP, Quyết định 
số 3824, ngày 06 tháng 9 năm 2014), khuyến khích các 
nhà sản xuất không phân biệt quy mô, áp dụng các biện 
pháp tốt để ngăn ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, và bảo vệ môi trường. Việc thông qua tiêu chuẩn 
này vẫn là tự nguyện chứ không bắt buộc. Sự phức tạp của 
các tiêu chuẩn, cùng với những khoản đầu tư đáng kể cần 
thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn này và để được cấp chứng 

nhận thường ngăn cản những hộ nông dân nhỏ chấp nhận 
những tiêu chuẩn này. Việc áp dụng các tiêu chuẩn này chỉ 
xảy ra khi nông dân nhận được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính 
từ các chương trình và dự án của chính phủ.

6.2  Phản ứng của lĩnh 
vực tư nhân đối với 
ô nhiễm thủy sản cho 
đến nay

Một loạt các chuỗi giá trị đã được chấp nhận để nâng cao 
chất lượng và giá trị gia tăng, và để giảm chi phí sản xuất, 
đôi khi cũng đã giúp giảm thiểu tác động môi trường 
từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản. Các công ty kinh 
doanh nông nghiệp tư nhân đã trở nên chủ động hơn khi 
làm việc với nông dân, người thu gom, bán sỉ, và các nhà 
chế biến trong chuỗi giá trị để kiểm soát hiệu quả ở mọi 
bước sản xuất. Cụ thể, việc các công ty kinh doanh nông 
nghiệp lập hợp đồng với các nhóm nông dân và hợp tác 
xã ngày càng phổ biến, trong đó công ty kinh doanh nông 
nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào (tức là hạt giống, 
phân bón, và thuốc bảo vệ thực vật) cho tổ chức nông dân 
(FO) và sau đó mua và bao tiêu sản phẩm của mình. Các 
công ty kinh doanh nông nghiệp cũng thường gửi kỹ thuật 
viên và chuyên gia làm việc với nông dân để giúp họ cải 
tiến cách thức nuôi trồng để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu 
của thị trường. Theo thoả thuận hợp đồng với nông dân, 
nông dân thường phải thực hiện theo hướng dẫn / hướng 
dẫn của các doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là về việc 
sử dụng đầu vào. Mô hình này có xu hướng tăng cường sự 
liên kết ngang giữa các nông dân trong nhóm nông dân, 
và điều này dường như giúp cải thiện thực tiễn nuôi trồng 
trong nhóm, dẫn đến cải thiện chất lượng sản phẩm và 
quản lý môi trường. Hợp đồng nuôi cá tra giữa Công ty 
Xuất khẩu Thủy sản Vĩnh Hoàn ở Đồng Tháp là một ví dụ 
điển hình về sản xuất cá tra bền vững đã giải quyết đầy đủ 
các vấn đề môi trường từ sản xuất đến chế biến và tiếp thị. 
Một ví dụ khác là hợp đồng nuôi tôm giữa nông dân nuôi 
tôm với Tổng công ty Thủy sản Minh Phú ở Cà Mau trong 
nuôi tôm hữu cơ thông qua việc áp dụng các hệ thống nuôi 
ngập mặn.
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KHOẢNG TRỐNG DỮ 
LIỆU VÀ BẰNG CHỨNG

7.1 Khoảng trống dữ liệu
Khoảng trống dữ liệu chính được xác định trong nghiên cứu này bao gồm:

 • Dữ liệu được cập nhật thường xuyên về lượng chất ô nhiễm thải vào môi trường và 
bị phá vỡ bởi các hệ thống nuôi trồng thủy sản chủ yếu, các mức độ hệ thống tăng 
cường và khu vực.

 • Dữ liệu cập nhật có tính định lượng về mức độ ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, phát thải 
khí nhà kính và ô nhiễm sản phẩm gắn với các hệ thống nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu.

 • Dữ liệu cập nhật có tính định lượng về tác động kinh tế xã hội của ô nhiễm nuôi 
trồng thủy sản (như bệnh tật, tử vong sớm, từ chối sản phẩm, mất thu nhập, vv).

 • Cập nhật số liệu thống kê về mức độ thâm canh của các loài và vùng nuôi thủy sản 
chủ yếu.

7.2 Khoảng trống kiến thức
Khoảng trống kiến thức được xác định trong nghiên cứu này bao gồm:

Về mặt kỹ thuật

 • Nghiên cứu có hệ thống để định lượng nồng độ các chất ô nhiễm thải ra từ các hệ 
thống nuôi trồng thủy sản khác nhau vào môi trường (đất đai, nước, nước ngầm và 
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không khí) và khả năng mang chất ô nhiễm của các hệ 
sinh thái trong các vùng nuôi trồng thủy sản chính. 

 • Đánh giá toàn diện về tác động môi trường của các 
hệ thống nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, bao gồm 
quy mô và sự phân bố địa lý của các loài chính. Đặc 
biệt, các nghiên cứu về các hệ thống nuôi trồng thủy 
sản liên quan đến tổn thất đa dạng sinh học, nước 
ngầm và sử dụng, ô nhiễm nước mặt, axit hóa đất, 
xâm nhập mặn, lún và biến đổi khí hậu. 

 • Đánh giá toàn diện về tình trạng kháng kháng sinh 
từ các hoạt động nuôi trồng thủy sản và ảnh hưởng 
của nó đối với sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt là người 
dân địa phương, phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị 
tổn thương.

Về kinh tế

 • Nghiên cứu toàn diện để định lượng các tổn thất 
kinh tế do quản lý chất thải kém trong nuôi trồng 
thuỷ sản, bao gồm thiệt hại trực tiếp trong xuất khẩu 
và thị trường trong nước, và thiệt hại trực tiếp liên 
quan đến an toàn thực phẩm do ô nhiễm sản phẩm; 
Y tế công cộng và tăng chi phí chăm sóc sức khoẻ; Ô 
nhiễm môi trường và suy thoái (về nước, đất và chất 
lượng không khí); Mất rừng ngập mặn và đa dạng 
sinh học; Và tác động đến du lịch.

Chính sách

 • Các chính sách có hiệu quả trong việc đưa người sản 
xuất thực hiện hoặc tự nguyện áp dụng các biện pháp 
bảo vệ môi trường, đặc biệt liên quan đến xử lý chất 
thải rắn và nước thải.
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KẾT LUẬN VÀ 
KHUYẾN NGHỊ

1. Mặc dù sự phát triển của ngành thủy sản Việt Nam đã thành công ở một số khía cạnh, 
sự tăng trưởng và tăng cường của nó có tiềm năn gây ảnh hưởng đáng kể đến môi 
trường mà kể cả trong những năm sau này khó có thể giảm đi được.

2. Nuôi trồng thuỷ sản là một phần quan trọng và đang phát triển trong nền kinh tế 
nông nghiệp của Việt Nam. Diện tích dành cho nuôi trồng thủy sản tăng gấp đôi từ 
năm 1995 đến năm 2013 (sự mở rộng của nó gần đây đã giảm đi) và khối lượng sản 
xuất tăng lên gấp tám lần do tăng cường. 

3. Ngành nuôi trồng thủy sản tập trung chủ yếu ở vùng ĐBSCL, chiếm 50–70% sản 
lượng nuôi trồng thuỷ sản quốc gia trong giai đoạn 1995–2013 (mặc dù nó chiếm 
12% diện tích đất quốc gia). Cá tra / basa nước ngọt và tôm nước mặn (tôm sú và tôm 
chân trắng, một loài ngoại lai) là những loài nuôi phổ biến cả về sản lượng và giá trị 
xuất khẩu. Phần lớn số lượng này được sản xuất ở các trang trại thâm canh ở ĐBSCL, 
mặc dù sản xuất tôm chân trắng nổi bật về cường độ. 

4. Nuôi cá tra / basa là một loài đặc sản tập trung đặc trưng bởi mật độ thả cao (50 con / 
m2) và tỷ lệ cho ăn cao. Các thức ăn viên dạng viên đã được thay thế hoàn toàn bằng 
thức ăn tự chế biến. Một trong những thực tiễn phổ biến của nông dân là trao đổi 
nước hàng ngày để cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi. Điều này bao gồm việc 
lấy hoặc bơm nước từ các con sông và kênh rạch gần đó và xả nước ao vào hệ thống xử 
lý và môi trường. Các trầm tích ao cũng được loại bỏ 2-3 lần trong một vụ canh tác 
thông qua các hệ thống xi-phông. Để ngăn ngừa bệnh tật, các loại hóa chất và thuốc 
khác nhau được sử dụng để cải thiện chất lượng nước ao nuôi và cải thiện sức khoẻ 
và tăng trưởng của cá.

5. Có nhiều hệ thống nuôi tôm khác nhau. Tôm sú được nuôi trong các hệ thống khác 
nhau, từ nuôi quãng canh đến quãng canh cải tiến, bán thâm canh, hoặc thâm canh. 
Nuôi tôm chân trắng thường là thâm canh hoặc siêu thâm canh. Ở các trại nuôi bán 
thâm canh và nuôi thâm canh, mật độ thả khác nhau từ 25–35 con / m2 và sản lượng 
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dao động từ 4-6 tấn / ha / vụ (4–5 tháng / vụ, hai vụ 
/ năm). Ở các trang trại nuôi tôm chân trắng, mật độ 
thả nuôi dao động từ 80–120 con / m2 và sản lượng 
dao động từ 10-20 tấn / ha / vụ (3–4 tháng / vụ, hai 
vụ / năm). Cũng giống như nuôi cá tra, các trang trại 
nuôi tôm dựa vào thức ăn viên, cũng như về hóa chất 
và thuốc để ngăn ngừa và điều trị bệnh. 

6. Số lượng nông dân đang hướng đến hệ thống tuần 
hoàn nước (hệ thống đóng gần) để ngăn ngừa bệnh 
từ bên ngoài ngày càng tăng. Các hệ thống này đòi 
hỏi việc trao đổi nước ít hơn nhưng lại là một khoản 
đầu tư tốn kém.

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến ô nhiễm thuỷ sản ở Việt 
Nam bao gồm: (a) sự mở rộng nhanh chóng các vùng 
nuôi trồng thuỷ sản; (b) quy mô trang trại nhỏ và 
những khó khăn để áp dụng hệ thống xử lý chất thải 
rắn và nước thải; (c) Thiếu động cơ khuyến khích 
nông dân áp dụng hệ thống quản lý chất thải; (d) sự 
hiểu biết hạn hẹp của người nông dân về bệnh tật và 
các rủi ro về môi trường; (e) thực thi yếu kém các quy 
định về môi trường; (f ) chính sách của chính phủ 
khuyến khích việc mở rộng và tăng cường nuôi trồng 
thuỷ sản; Và (g) mâu thuẫn giữa các tiêu chuẩn môi 
trường do Bộ TN&MT và Bộ NN & PTNT. 

8. Các cách phản ứng với vấn đề ô nhiễm đến nay bao 
gồm: (a) kế hoạch tái cấu trúc đã được phê duyệt 
gần đây của ngành thủy sản; (b) các luật, quy định 
và chính sách hiện hành; (c) các chương trình GAP; 
Và (d) các phản ứng của khu vực tư nhân khác nhau, 
bao gồm cả những vấn đề được đưa ra trong các thoả 
thuận hợp đồng nông nghiệp ngày càng phổ biến. 

9. Để hạn chế ô nhiễm thủy sản ở Việt Nam, các giải 
pháp tiềm năng ở cấp quốc gia bao gồm: (i) giám sát 
tốt hơn và thực hiện các chính sách hiện hành và các 
quy định; (ii) cách tiếp cận chuỗi giá trị, (iii) quan hệ 
đối tác nhà nước - tư nhân; (iv) cách tiếp cận hành 
động tập thể; Và (v) các mạng lưới khuyến nông 
nâng cao ở cơ sở. Các giải pháp cấp nông hộ bao 
gồm: (i) các mô hình canh tác bền vững được mô tả 
theo các tiêu chuẩn như VIETGAP và Global GAP, 
bao gồm xoay vòng, hệ thống tuần hoàn nước, mật 
độ thả thấp và nuôi ghép như tôm có cá rô phi; Và 
(ii) các hệ thống nuôi kết hợp như hệ thống lúa-tôm. 

Các giải pháp này về mặt kỹ thuật khả thi và có sẵn 
tại địa phương và sẵn sàng, nhưng một số khó khăn 
cần phải được vượt qua để mở rộng việc áp dụng.

10. Nghiên cứu hiện tại cho thấy những khoảng trống 
dữ liệu và kiến thức rất quan trọng liên quan đến các 
khía cạnh kỹ thuật và kinh tế xã hội của ô nhiễm thủy 
sản. Những thiếu sót quan trọng nhất bao gồm: (a) 
thiếu số liệu cập nhật thường xuyên về lượng chất ô 
nhiễm bị phá vỡ bởi hệ thống nuôi trồng thủy sản, 
cường độ, và vùng; (b) số liệu được cập nhật về định 
lượng về mức độ ô nhiễm nước mặt và nước ngầm, ô 
nhiễm đất / đất, ô nhiễm không khí bao gồm phát 
thải khí nhà kính, cũng như ô nhiễm sản phẩm do các 
hệ thống nuôi trồng thủy sản khác nhau gây ra; (b) 
số liệu được cập nhật về định lượng về tác động kinh 
tế xã hội của ô nhiễm thủy sản (nghĩa là tỷ lệ mắc 
bệnh, tử vong sớm và DALYs, từ chối sản phẩm, thu 
nhập từ các nhà sản xuất bị bỏ qua, v.v.); Và (d) dữ 
liệu giám sát có hệ thống về các hệ thống nuôi trồng 
thủy sản và dữ liệu liên quan đến môi trường cho các 
tỉnh và vùng. Những nguyên nhân cơ bản của những 
khoảng trống này bao gồm: (a) các bộ liên quan (Bộ 
NN & PTNT và Bộ TNMT) không có một chương 
trình có hệ thống về tài chính cho nghiên cứu và thu 
thập dữ liệu về ô nhiễm nông nghiệp; Và (b) có ít 
thông tin chia sẻ giữa các cơ quan.
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