
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý nguồn Tài nguyên Thiên nhiên 
Vùng Ven biển tỉnh Sóc Trăng 

 

Điều tra, Đánh giá Nhận thức  
Môi trƣờng và Quản lý Tài nguyên 
Vùng Ven biển Tỉnh Sóc Trăng 

 

PanNature 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất bản 
Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Quản lý nguồn Tài nguyên Thiên nhiên Vùng Ven biển tỉnh Sóc Trăng  
 
Tác giả  
PanNature 
 
Trang bìa  
K. Meinertz 2009 
 
© giz, tháng 5/2010 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều tra, Đánh giá Nhận thức Môi trƣờng và  

Quản lý Tài nguyên Vùng Ven biển Tỉnh Sóc Trăng  

 

PanNature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 05/2010 



ii 

 

Giới thiệu về GIZ 

Năng lực toàn diện cho phát triển bền vững dƣới một mái nhà chung  

Với phương châm làm việc năng suất, hiệu quả và dựa trên tinh thần hợp tác, GIZ hỗ trợ người dân và 

cộng đồng tại các nước đang phát triển, các quốc gia đang trong thời kỳ chuyển đổi và các nước công 

nghiệp trong việc định hướng tương lai và cải thiện điều kiện sống. Đây là tôn chỉ hoạt động của 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 

2011, GIZ tập hợp những kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm của GIZ hỗ trợ các đối tác trong nỗ 

lực đạt được những mục tiêu phát triển lâu dài thông qua việc cung cấp các dịch vụ hiệu quả được thiết 

kế phù hợp với yêu cầu của phát triển bền vững. Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (DED), Tổ chức Hợp tác 

Kỹ thuật Đức (GTZ) và Tổ chức Bồi dưỡng và Phát triển Năng lực Quốc tế Đức (InWEnt). GIZ là tổ chức 

trực thuộc nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức, hỗ trợ Chính phủ Đức trong những nỗ lực thực hiện các 

mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững. GIZ cũng tham gia vào công tác giáo 

dục quốc tế trên toàn cầu. 

Phát triển hiệu quả 

GIZ áp dụng cách tiếp cận tổng thể dựa trên giá trị để đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan. 

Trong quá trình này, sứ mệnh phát triển bền vững luôn là định hướng chủ đạo xuyên suốt mọi hoạt động 

của tổ chức. GIZ cũng luôn quan tâm đến các khía cạnh chính trị, kinh tế, xã hội và sinh thái khi hỗ trợ 

đối tác ở các cấp địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế tìm ra các giải pháp cho cộng đồng trong bối 

cảnh xã hội rộng lớn hơn. Đây là phương thức giúp GIZ đạt được sự phát triển một cách hiệu quả. 

GIZ hoạt động trên nhiều lĩnh vực bao gồm: phát triển kinh tế và xúc tiến việc làm; xây dựng nhà nước và 

khuyến khích dân chủ; thúc đẩy hòa bình, an ninh, tái thiết và giải quyết mâu thuẫn dân sự; an ninh 

lương thực, y tế, giáo dục phổ cập; bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động của 

biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về quản lý và hậu cần để hỗ trợ đối tác trong việc 

thực hiện những nhiệm vụ phát triển. Trong các tình huống khủng hoảng, GIZ còn tiến hành các chương 

trình người tị nạn và cứu trợ khẩn cấp. Là một phần của dịch vụ phát triển, GIZ đồng thời cung cấp nhiều 

chuyên gia hỗ trợ phát triển cho các nước đối tác. 

GIZ tư vấn cho các cơ quan tài trợ và đối tác các vấn đề về xây dựng kế hoạch và chiến lược, giới thiệu 

các chuyên gia hòa nhập và chuyên gia hồi hương ở các nước đối tác, đồng thời thúc đẩy mạng lưới 

hợp tác và đối thoại giữa các bên liên quan trong hoạt động hợp tác quốc tế. Nâng cao năng lực cho 

chuyên gia của các nước đối tác là một phần quan trọng trong dịch vụ của GIZ. Chúng tôi tạo nhiều cơ 

hội cho các thành viên tham gia các hoạt động có thể duy trì và thúc đẩy những mối quan hệ mà họ tạo 

dựng được. Ngoài ra, GIZ còn tạo điều kiện để những người trẻ tuổi nâng cao kinh nghiệm chuyên môn 

của mình trên khắp thế giới thông qua các chương trình trao đổi giành cho chuyên gia trẻ. Những 

chương trình này giúp xây dựng nền móng cho thành công trong sự nghiệp của họ trên các thị trường 

trong nước và quốc tế.  

Các cơ quan ủy nhiệm cho GIZ  

Hầu hết các hoạt động của GIZ được thực hiện theo ủy nhiệm của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển 

(BMZ). Ngoài ra, GIZ cũng hoạt động thay mặt cho các Bộ khác của Đức, cụ thể là Bộ Ngoại giao Liên 

bang, Bộ Môi trường Liên Bang, Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang. GIZ cũng hoạt động theo ủy 

quyền của chính quyền các bang và các cơ quan công quyền khác của Đức, các cơ quan và tổ chức 

thuộc khu vực nhà nước, tư nhân trong và ngoài nước Đức, Ủy ban Châu Âu, Liên Hiệp Quốc và Ngân 

hàng Thế giới. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân và góp phần thúc đẩy xây dựng những 

tương tác theo định hướng kết quả giữa phát triển và khu vực ngoại thương. Kinh nghiệm dày dạn của 

chúng tôi với các khối liên minh tại các nước đối tác và tại Đức là nhân tố quan trọng cho hợp tác quốc tế 

thành công không chỉ trong các lĩnh vực kinh doanh, học thuật văn hóa mà còn trong cả xã hội dân sự. 

GIZ và những con số 

GIZ hoạt động tại hơn 130 quốc gia trên toàn cầu. Tại Đức, GIZ có mặt ở hầu khắp các bang với văn 

phòng chính được đặt tại Bonn và Eschborn. GIZ tuyển dụng khoảng 17.000 nhân viên trên toàn thế giới 

với hơn 60% là nhân viên bản địa. Ngoài ra, GIZ còn có 1.135 cố vấn kỹ thuật, 750 chuyên gia hòa nhập, 

324 chuyên gia hồi hương, 700 chuyên gia địa phương tại các tổ chức đối tác cùng 850 tình nguyện viên 

(weltwärts). Với doanh thu ở mức 1,9 tỷ euro tính tạI thời điểm tháng 12 năm 2010, GIZ có thể tự tin nhìn 

về tương lai phía trước. 
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Báo cáo này là kết quả nghiên cứu phối hợp giữa Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và 

nhóm 07 cán bộ được ủy quyền thuộc UBND các huyện Vĩnh Châu, Long Phú và Cù Lao Dung, thuộc dự 

án Quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng. PanNature chân thành cảm ơn sự làm 

việc nhiệt tình và có trách nhiệm của nhóm cán bộ huyện trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu.  

PanNature rất cảm ơn Tiến sĩ Klaus Schmitt, Cố vấn trưởng dự án; ông Lý Hòa Khương, Điều phối viên 

dự án, và các cán bộ văn phòng Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng đã 

hỗ trợ nhóm nghiên cứu và chia sẻ thông tin trong quá trình làm việc tại địa phương. PanNature đánh giá 

cao sự hợp tác của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng vì đã thu xếp cho PanNature thực hiện các cuộc 

trao đổi có hiệu quả với đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Cuối cùng, PanNature ghi nhận sự tham gia của tất cả người dân, cán bộ chính quyền ở các ấp, xã của 

ba huyện đã trả lời phỏng vấn và tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu tìm hiểu thông tin để xây dựng báo 

cáo này. 
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1 Giới thiệu nghiên cứu 

1.1 Bối cảnh và mục tiêu dự án 

Sóc Trăng là tỉnh nghèo thuộc vùng duyên hải Tây Nam Bộ. Trước đây, tại Sóc Trăng, một đai rừng ngập 

mặn tự nhiên đã được hình thành, chạy dài theo vùng ven biển và cửa sông Định An, Trần Đề - nơi dòng 

sông Hậu đổ ra biển; phân bố chủ yếu tại ba huyện: Cù Lao Dung, Vĩnh Châu và Long Phú. Hệ sinh thái 

rừng ngập mặn và tài nguyên vùng ven biển này đã đóng một vai trò rất quan trọng đối với sinh kế của 

người dân bản địa cũng như an ninh môi trường và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Một phần diện tích đai rừng ngập mặn nói trên đã bị tàn phá trong chiến tranh chống Mỹ (từ năm 1958 – 

1975), và sau đó đã được phục hồi đáng kể nhờ khả năng tái sinh tự nhiên xâm lấn theo bãi bồi và các 

chương trình trồng rừng phủ xanh. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ vừa qua, hệ sinh thái rừng này đã bị suy 

giảm nghiêm trọng do phong trào phá rừng để lấy đất nuôi tôm xuất khẩu, sản xuất nông nghiệp và làm 

đê bao ven biển. Hàng ngàn hecta rừng ngập mặn đã bị chặt trắng, làm suy giảm khả năng phòng hộ ven 

biển, dẫn tới tài nguyên thủy sinh cạn dần; những thiệt hại do triều cường và thiên tai càng trầm trọng 

hơn. Kéo theo đó là những tác động tới đời sống của người dân như: giảm sút thu nhập, cuộc sống thêm 

khó khăn và nhiều mâu thuẫn xã hội mới nảy sinh. Những tổn hại về môi trường, kinh tế và xã hội của 

địa phương nói trên một phần do sự thiếu hụt các biện pháp đồng bộ nhằm quản lý, sử dụng và bảo vệ 

bền vững các nguồn tài nguyên vùng ven biển, trong đó bao gồm cả rừng ngập mặn. Đáng chú ý là trách 

nhiệm của chính quyền địa phương không được xác định rõ ràng và thực hiện nghiêm túc, nhất là trong 

bối cảnh việc mở rộng diện tích nuôi tôm đang được thúc đẩy như một ưu tiên quan trọng cho phát triển 

kinh tế địa phương. 

Để góp phần giải quyết các vấn đề nói trên, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Tổ chức hợp tác kỹ 

thuật Đức (GTZ) thực hiện dự án Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2007-

2010. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng là cơ quan đầu mối điều hành và thực hiện dự án này tại địa 

phương. Dự án này nhằm mục đích đảm bảo cho cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ cách thức 

quản lý va sử dụng bền vững tài nguyên vùng ven biển về cả khía cạnh kinh tế và sinh thái. Vì thế mục 

tiêu dự án sẽ nhằm thúc đẩy cơ chế đồng quản lý vùng ven biển giữa những người sử dụng tài nguyên 

(cộng đồng địa phương, người nuôi tôm) và chính quyền địa phương từ cấp xã, huyện đến tỉnh. 

Dự án nhận thấy điều quan trọng để đạt được mục đích nói trên là cán bộ chính quyền địa phương các 

cấp và các tổ chức xã hội phải có những hiểu biết rõ ràng về quản lý bền vững tài nguyên vùng ven biển 

(Kết quả 5). Đồng thời họ và cộng đồng địa phương cũng phải có nhận thức đúng đắn về các vấn đề môi 

trường (Kết quả 6). Để kiểm chứng các kết quả này, dự án cần phải thu thập dữ liệu cơ sở thông qua 

một khảo sát hiện trường nhằm đánh giá mức độ nhận thức về môi trường cũng như hiểu biết về quản lý 

tài nguyên vùng ven biển của chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và người dân địa phương ở 

các thôn ấp của vùng dự án. Dự án cũng mong muốn hoạt động khảo sát này là cơ hội để huấn luyện và 

tăng cường năng lực cho cán bộ dự án cấp huyện về kỹ năng điều tra nhận thức môi trường và phân tích 

các kết quả, số liệu thu thập được. 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã được GTZ và Ban quản lý dự án lựa chọn là đơn vị 

tư vấn thực hiện hoạt động Đánh giá nhận thức môi trường và quản lý tài nguyên ven biển tỉnh Sóc Trăng 

sau khi đề xuất kỹ thuật của PanNature được Cố vấn trưởng và Ban quản lý dự án chấp thuận. Từ ngày 

05 đến 20 tháng 5 năm 2008, nhóm 03 chuyên gia của PanNature đã phối hợp với Ban quản lý dự án 

cấp tỉnh, huyện và xã trực tiếp thực hiện hoạt động nói trên tại thành phố Sóc Trăng và 2 huyện dự án 

(Cù Lao Dung, Vĩnh Châu và Long Phú). Báo cáo kỹ thuật này trình bày kết quả đánh giá hiện trường về 

nhận thức môi trường và quản lý vùng ven biển của cộng đồng địa phương vùng duyên hải tỉnh Sóc 

Trăng nơi các dự án nói trên đang được triển khai. 

1.2 Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ nhận thức và thái độ của cộng đồng địa phương và các bên có liên 

quan về các vấn đề môi trường và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển ở địa 

bàn ba huyện Cù Lao Dung, Vĩnh Châu và Long Phú (tỉnh Sóc Trăng); đồng thời hướng dẫn và hợp tác 
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với cán bộ dự án tại địa phương thực hiện các hoạt động của nghiên cứu nói trên cũng như đào tạo để 

họ có thể thực hiện các nghiên cứu tương tự trong tương lai.  

1.3 Nội dung và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu đã lựa chọn 05 thôn ấp của 05 xã trên địa bàn 03 huyện chỉ định để tiến hành các hoạt động 

khảo sát và phỏng vấn với các đối tượng nghiên cứu như sau: 

 Huyện Cù Lao Dung: ấp Vàm Hồ (xã An Thạnh Nam) 

 Huyện Long Phú: ấp Chợ (xã Trung Bình) 

 Huyện Vĩnh Châu: ấp Tân Nam (xã Vĩnh Tân), ấp Âu Thọ B (xã Vĩnh Hải) và Khu 6 (thị trấn Vĩnh 

Châu) 

Các ấp và xã lựa chọn nói trên đều là những vùng ven sông và cửa sông – những nơi đã hoặc đang còn 

có rừng ngập mặn, đời sống và sinh kế của người dân cũng như hoạt động kinh tế-xã hội của địa 

phương gắn chặt với việc khai thác và sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng, thủy sản vùng ven biển. Về 

khía cạnh nhân văn, các điểm nghiên cứu khá điển hình cho nhóm nghiên cứu tiếp cận cả 03 cộng đồng 

dân tộc chính ở tỉnh Sóc Trăng là đồng bào người Khmer, Kinh và Hoa. Đồng thời cũng cho phép nhóm 

nghiên cứu có thể tiếp cận cả các nhóm dân cư bản địa và phi bản địa (bao gồm những người từ địa 

phương khác đến tham gia các hoạt động kinh doanh, buôn bán và đặc biệt là nuôi trồng thủy sản) tại 

các địa bàn nói trên. 

Ngoài các ấp, xã nói trên, nhóm nghiên cứu cũng đã mở rộng địa bàn khảo sát thực địa đến các địa bàn 

khác như thị trấn Cù Lao Dung, ấp Kinh Ba và thị trấn Long Phú. Tại các địa bàn này, nhóm nghiên cứu 

đã tiến hành quan sát các hoạt động liên quan đến khai thác, vận chuyển và buôn bán thủy sản tự nhiên 

(cua, nghêu) khai thác từ rừng ngập mặn và bãi bồi, cũng như hiện trạng môi trường các khu dân cư tập 

trung ở thị trấn và bến cảng.  

1.3.2 Đối tƣợng nghiên cứu 

Có 04 nhóm đối tượng nghiên cứu đã được tham vấn, bao gồm cộng đồng địa phương, cán bộ chính 

quyền cấp tỉnh, cán bộ chính quyền cấp huyện xã, và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở liên quan đến 

hoạt động nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản. Cụ thể như sau: 

 Cộng đồng địa phƣơng đang sinh sống ở 05 thôn ấp Vàm Hồ, ấp Chợ, ấp Tân Nam, ấp Âu Thọ 

B và Khu 6, chủ yếu là người dân bản địa, cuộc sống gắn liền với hoạt động sản xuất nông 

nghiệp truyền thống (trồng trọt, chăn nuôi) và thủy sản (nuôi trồng, đánh bắt) hoặc kinh doanh, 

dịch vụ. 

 Cán bộ chính quyền địa phƣơng từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Cụ thể như sau: 

o Các cán bộ sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tham vấn gồm có: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng 

Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông 

nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Phòng Cảnh sát Môi trường thuộc Công an tỉnh Sóc 

Trăng, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Khuyến ngư, Hội Nghề cá tỉnh Sóc Trăng, Hội 

Nông dân tỉnh Sóc Trăng, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn 

o Các cán bộ cơ quan chính quyền cấp huyện đã tham vấn gồm có: Huyện ủy (Văn phòng, Ban 

tuyên giáo), Văn phòng HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng NN-PTNT, Phòng 

Kinh tế, Phòng Tài nguyên-Môi trường, Hạt kiểm lâm, Trạm Khuyến nông, Trạm Khuyến ngư, 

Hội Nghề cá huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Phát thanh-

Truyền hình huyện, Phòng Y tế, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện. 
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o Các cán bộ cơ quan chính quyền cấp xã đã tham vấn gồm có: lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã, 

một số cán bộ chuyên trách về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, địa chính, trưởng thôn ấp, và 

đại diện của Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và Hội nông dân xã. 

o Nhóm các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và phục vụ hoạt động nuôi tôm, cua, các chủ đầm nuôi trồng thủy sản tư nhân và đại 

diện các hợp tác xã quản lý và khai thác nghêu ở các xã nghiên cứu.  

1.3.3 Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu nhận thức và hiểu biết về lĩnh vực quản lý tài nguyên bền vững vùng 

ven biển và những vấn đề môi trường nói chung. Phạm vi và nội dung nghiên cứu đối với từng nhóm đối 

tượng đã được xác định như sau: 

Nhóm cộng đồng địa phƣơng: 

Nghiên cứu chú trọng tìm hiểu nhận thức môi trường của người dân ở các ấp lựa chọn về: 

 Kiến thức và hiểu biết của họ về mức độ giàu có và sự thay đổi của tài nguyên thiên nhiên tại địa 

phương, bao gồm tài nguyên nước, đất, đa dạng sinh học, và tầm quan trọng của việc sử dụng 

và bảo tồn lâu dài các nguồn tài nguyên ven biển đó; 

 Thái độ của họ đối với các giá trị của thiên nhiên cũng như sự ủng hộ và tham gia của cộng đồng 

trong việc quản lý vùng ven biển và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; 

 Nhận thức của họ về các mối đe dọa do con người gây ra đối với tài nguyên thiên nhiên của địa 

phương; và mối liên hệ giữa thái độ của họ với các hành vi ứng xử (tiêu cực, tích cực) đối với tài 

nguyên. 

Nghiên cứu cũng cố gắng tìm hiểu mối quan hệ giữa mức độ nhận thức và thái độ của người dân với các 

yếu tố nội tại khác như giới tính, độ tuổi, dân tộc, học vấn, nghề nghiệp và điều kiện kinh tế của họ. So 

sánh này sẽ giúp cho dự án có cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường nhận thức và thái độ của cộng 

đồng một cách hiệu quả và phù hợp hơn đối với việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên vùng ven 

biển. 

Nhóm cán bộ chính quyền và tổ chức xã hội của địa phƣơng ở cấp tỉnh, huyện và xã 

Nghiên cứu tập trung tìm hiểu nhận thức môi trường và hiểu biết về quản lý bền vững vùng ven biển với 

các nội dung như sau: 

 Nhận thức và thái độ về giá trị của thiên nhiên, vai trò của cộng đồng địa phương và các bên liên 

quan đối với công tác bảo tồn tài nguyên và quản lý vùng ven biển; 

 Hiểu biết về hiện trạng, sự thay đổi và nguyên nhân, hậu quả của hoạt động khai thác và quản lý 

tài nguyên vùng ven biển không bền vững; và 

 Nhận thức về các nguyên tắc và quan điểm đạo đức về quản lý bền vững vùng ven biển và sự 

ủng hộ, quan tâm của họ đối với nỗ lực bảo vệ môi trường. 

Nhóm các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản: 

 Nhận thức và hiểu biết của họ về giá trị của thiên nhiên và các nguyên tắc quản lý tài nguyên 

vùng ven biển; 

 Nhận thức về hiện trạng, nguyên nhân và hậu quả của sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên trong 

mối quan hệ với tính kém bền vững của hoạt động nuôi trồng, sản xuất, chế biến và các sinh kế 

khác; và 

 Khả năng sẵn sàng của họ trong việc ứng dụng các công nghệ nuôi trồng, chế biến thân thiện và 

có trách nhiệm với môi trường và ủng hộ các nỗ lực BVMT. 
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1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 

1.4.1 Thu thập thông tin thứ cấp 

Nhóm nghiên cứu đã thu thập và xem xét tài liệu của Dự án Sóc Trăng, bao gồm tài liệu đề xuất dự án và 

các báo cáo kỹ thuật, báo cáo hội thảo. Thông tin thứ cấp đã tạo dựng những hiểu biết cơ sở về vùng dự 

án, đặc điểm cộng đồng địa phương và khung nội dung hoạt động dự án. Những thông tin này được 

nhóm nghiên cứu tham khảo để thiết kế bảng hỏi. 

1.4.2 Thu thập thông tin sơ cấp 

1.4.2.1 Phỏng vấn bán cấu trúc 

(a) Biểu mẫu phỏng vấn: 

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng 03 loại bảng hỏi riêng biệt để phỏng vấn cộng đồng địa phương, cán bộ 

chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã, và các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản (Phụ 

lục 1). Mỗi bảng hỏi thể hiện nội dung phỏng vấn với từng đối tượng như đã trình bày ở mục 1.3.3. Hoạt 

động này chú trọng vào việc thu thập thông tin dựa trên trao đổi trực tiếp, theo từng vấn đề với các đối 

tượng phỏng vấn. Phương pháp này giúp cho việc định lượng mức độ nhận thức và hiểu biết của các 

nhóm khác nhau cũng như thái độ của họ về môi trường và quản lý bền vững tài nguyên ven biển. 

(b) Mẫu phỏng vấn: 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 285 cá nhân đại diện cho các hộ gia đình tại cộng đồng các 

thôn ấp lựa chọn; lãnh đạo, cán bộ cơ quan chính quyền và tổ chức xã hội cấp tỉnh, huyện, xã; và đại 

diện các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ liên quan đến nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Bảng 1 

trình bày chi tiết số lượng mẫu phỏng vấn theo từng đối tượng và địa bàn. Số lượng mẫu (phiếu phỏng 

vấn) thu được tương ứng với từng nhóm đối tượng nghiên cứu như sau: 

 Nhóm cộng đồng địa phương: 160 mẫu 

 Nhóm cán bộ chính quyền và tổ chức xã hội cấp tỉnh: 15 mẫu 

 Nhóm cán bộ chính quyền và tổ chức xã hội cấp huyện-xã: 96 mẫu 

 Nhóm doanh nghiệp/cơ sở nuôi trồng thủy sản và dịch vụ: 14 mẫu 

1.4.2.2 Họp ấp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA) 

Thông qua các cuộc họp dân tại ấp Vàm Hồ (xã An Thạnh Nam), ấp Chợ (xã Trung Bình), ấp Tân Nam 

(xã Vĩnh Tân) và ấp Âu Thọ B (xã Vĩnh Hải),  nhóm nghiên cứu đã áp dụng một số công cụ PRA như 

Lịch sử thôn ấp và diễn biến tài nguyên địa phương, Cây vấn đề, và Phân hạng vấn đề/nguyên nhân để 

tìm hiểu nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về các vấn đề môi trường, tài nguyên ở vùng ven biển, 

hậu quả và nguyên nhân gốc rễ; xác định các hành vi chủ chốt có ảnh hưởng rõ ràng đến tài nguyên tại 

địa phương, và đề xuất các giải pháp truyền thông/giáo dục/nâng cao nhận thức để giải quyết các vấn đề 

theo phương pháp tiếp cận thay đổi hành vi cộng đồng. Ngoài ra, các thảo luận từ các cuộc họp ấp này 

cũng bổ sung, minh họa cho các kết quả định lượng từ hoạt động phỏng vấn bằng bảng hỏi. Sự bổ sung 

này đã hỗ trợ cho việc diễn giải thấu đáo hơn về mối quan hệ qua lại giữa nhận thức, hiểu biết môi 

trường của cộng đồng địa phương và hành vi thực tế của họ. 

1.4.2.3 Phỏng vấn sâu bán chính thức và thảo luận theo các nhóm 

Nhóm nghiên cứu đã có các cuộc thảo luận/phỏng vấn sâu, bán chính thức với các cán bộ chuyên môn 

cấp tỉnh như:Hội nghề cá, Trung tâm khuyến ngư, Chi cục kiểm lâm, Sở Tài nguyên-Môi trường); các 

phòng ban cấp huyện như: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp, Khuyến ngư, Hạt kiểm lâm), lãnh đạo 

các xã thôn, các chủ đầm nuôi tôm, chủ doanh nghiệp, để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử địa bàn, đời sống 

cộng đồng, các vấn đề môi trường dân cư và mối quan tâm của họ đối với công tác quản lý và sử dụng 

tài nguyên rừng ngập mặn, thủy sản, đất đai, nguồn nước vùng ven biển.  
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Bảng 1: Số lƣợng mẫu nghiên cứu theo từng đối tƣợng 

 
Cộng 
đồng 

Ban, 
ngành 

cấp tỉnh 

CQ & tổ chức xã hội 
cấp huyện-xã Doanh 

nghiệp 
Ghi chú 

Huyện Cấp xã 

T. Sóc Trăng  15     

H. Long Phú 38  14 10 5 ấp Chợ, xã Trung Bình 

H. Cù Lao 
Dung 

33  19 7 2 
ấp Vàm Hồ, xã An 

Thạnh Nam 

H. Vĩnh Châu 

35  

14 

13 

7 

ấp Tân Nam, xã Vĩnh 
Tân 

27  9 
ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh 

Hải 

37  10 Khu 6, t.t. Vĩnh Châu 

Tổng 160 15 47 49 14  

1.4.2.4 Quan sát hành vi cộng đồng 

Trong quá trình tác nghiệp tại thực địa, nhóm nghiên cứu đã thu thập được nhiều thông tin có ý nghĩa từ 

các việc quan sát các hoạt động khai thác cua ven bãi bồi, nuôi tôm và sản xuất nông nghiệp của cộng 

đồng địa phương vùng nghiên cứu. 

1.4.3 Tổng hợp và phân tích số liệu 

Thông tin thu thập được từ hoạt động phỏng vấn theo bảng hỏi được lưu trữ và phân tích theo chương 

trình Excel. Các số liệu phân tích dưới dạng tần suất theo thống kê mô tả, kết hợp với phân tích tổ hợp 

nhóm chéo (crosstab) để xem xét mối quan hệ giữa mức độ nhận thức và thái độ đối với các yếu tố đặc 

trưng về giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề nghiệp,…Đối với các nhóm đối tượng như cán bộ chính quyền 

và tổ chức xã hội cấp tỉnh, nhóm doanh nghiệp, do số lượng mẫu thu được ít (dưới 15 mẫu) nên việc 

đánh giá kết quả nghiên cứu chủ yếu được tập hợp dưới hình thức phân tích định tính. Các số liệu thu 

thập được từ nguồn thông tin thứ cấp cũng sẽ được sử dụng để minh họa cho các nhận định về hiện 

trạng và các kết quả phân tích thống kê. 

1.4.4 Tổ chức thực hiện 

Nhóm nghiên cứu của PanNature đã phối hợp với các cán bộ địa phương để thực hiện các đánh giá tại 

hiện trường. Quá trình nghiên cứu bao gồm 03 hoạt động kế tiếp như sau: 

 Hướng dẫn huấn luyện các cán bộ địa phương thực hiện phương pháp phỏng vấn cộng đồng địa 

phương, cán bộ chính quyền huyện, xã và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản 

và dịch vụ nông-thủy sản (1 ngày – 06/5/2008) 

 Nhóm nghiên cứu PanNature cùng các cán bộ địa phương phối hợp khảo sát hiện trường và tiến 

hành phỏng vấn (11 ngày, từ 07-17/5/2008) 

 Tập huấn, hướng dẫn cán bộ địa phương tham gia nghiên cứu phương pháp lưu nhập và phân 

tích số liệu điều tra trên chương trình Excel (1 ngày – 18/5/2008) 
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Bảng 2: Danh sách cán bộ địa phƣơng tham gia lớp hƣớng dẫn thực hiện điều tra 

TT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 

1 Dương Tấn Vũ Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng  

2 Cao Ngọc Trung Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng  

3 Lê Vũ Phương Phòng Địa chính Cù Lao Dung 

Trưởng nhóm điều tra tại huyện Cù 
Lao Dung:LD: Nguyễn Việt Dũng 

4 Lê Minh Đoàn Phòng Địa chính Cù Lao Dung 

5 Thái Quốc Toàn Phòng Nông nghiệp C.L. Dung 

6 Nguyễn Thành Nhân Phòng TN-MT Cù Lao Dung 

7 Nguyễn Văn Quân Phòng Khuyến nông Long Phú Trưởng nhóm điều tra tại  huyện 
Long Phú: Nguyễn Danh Tĩnh 8 Võ Thành Tâm Phòng Khuyến ngư Long Phú 

9 Nguyễn Thanh Hồng Văn phòng HĐND-UBND L.P  

10 Bùi  Như Ý Phòng TN-MT Vĩnh Châu 
Trưởng nhóm điều tra tại 

huyệnVĩnh Châu: Hoàng Xuân 
Thủy 

11 Lý Chí Hiếu Phòng Khuyến ngư Vĩnh Châu 

12 Thạch Minh Phưa Phòng Kinh tế Vĩnh Châu 

 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đồng thời hoạt động khảo sát hiện trường và phỏng vấn ở cả 3 huyện 

Long Phú, Cù Lao Dung và Vĩnh Châu. Mỗi nhóm do chuyên gia của PanNature làm nhóm trưởng, phối 

hợp thực hiện với các cán bộ địa phương của mỗi huyện đã được hướng dẫn điều tra. Cán bộ Chi cục 

Kiểm lâm Sóc Trăng đã hỗ trợ nhóm nghiên cứu sắp xếp các cuộc gặp và phỏng vấn với lãnh đạo, cán 

bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Cụ thể về quá trình và kế hoạch thực hiện chương trình khảo sát tại Sóc 

Trăng được thể hiện trong bảng 3 dưới đây.  
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Bảng 3: Quá trình và kế hoạch thực hiện chƣơng trình khảo sát tại Sóc Trăng 

Thời gian 
Địa điểm và hoạt động 

T.p. Sóc Trăng Cù Lao Dung Long Phú Vĩnh Châu 

06/5/2008 
Hướng dẫn cán 
bộ địa phương 

điều tra 
   

07-14/5/2008  

- Phỏng vấn 
chính quyền, 

ban, ngành cấp 
huyện 

- PRA và phỏng 
vấn cộng đồng 

ấp Vàm Hồ 

- Phỏng vấn 
chính quyền xã 
An Thạnh Nam 

và doanh 
nghiệp/cơ sở 

thủy sản  

- Phỏng vấn 
chính quyền, 

ban, ngành cấp 
huyện 

- PRA và phỏng 
vấn cộng đồng 

ấp Chợ 

- Phỏng vấn 
chính quyền xã 
Trung Bình và 

doanh nghiệp/cơ 
sở thủy sản 

- Phỏng vấn chính 
quyền, ban, ngành cấp 

huyện 

- Phỏng vấn cộng đồng 
Khu 6 

- PRA và phỏng vấn 
cộng đồng ấp Tân Nam  

- Phỏng vấn chính 
quyền thị trấn Vĩnh 

Châu và xã Vĩnh Tân 
và doanh nghiệp/cơ sở 

thủy sản 

15-17/5/2008 

Phỏng vấn lãnh 
đạo, cán bộ sở 
ban ngành cấp 

tỉnh 

 

 

 

 

  

- PRA và phỏng vấn 
cộng đồng ấp Âu Thọ B 

- Phỏng vấn chính 
quyền xã Vĩnh Hải và 
doanh nghiệp/cơ sở 

thủy sản 

18/5/2008 

Tập huấn cán bộ 
địa phương sử 

dụng Excel phân 
tích số liệu điều 

tra  
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2 Kết quả nghiên cứu 

2.1 Một số đặc điểm kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu  

Như đã trình bày ở trên, nghiên cứu này được thực hiện ở các xã ven biển An Thạnh Nam (huyện Cù 

Lao Dung); Trung Bình (huyện Long Phú); Vĩnh Tân, Vĩnh Hải và thị trấn Vĩnh Châu (huyện Vĩnh Châu). 

Đây đều là các xã đông dân, với quy mô từ hơn 1500 hộ (xã An Thạnh Nam) đến hơn 5100 hộ (xã Trung 

Bình) vớicơ cấu dân cư đa dân tộc. Đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ cao ở các xã thuộc huyện Vĩnh 

Châu,nhưxã Vĩnh Tân có đến 64%. Trong khi đó, ở xã Trung Bình (huyện Long Phú) có tỷ lệ người Hoa 

cao hơn hẳnvới các điểm nghiên cứu khác. Ở xã An Thạnh Nam, đồng bào người Kinh chiếm tỷ lệ đa số, 

trong khi  người Hoa chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (xem Bảng 4). 

Nhờ đầu tư của nhà nước nên cơ sở hạ tầng ở khu vực khá hoàn chỉnh, các xã có đường giao thông 

kiên cố đến tận thôn ấp, có bưu điện vàtrạm xá. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào địa phương vẫn còn 

rất khó khăn, thể hiện ởtỷ lệ hộ nghèo khá cao, đặc biệt là ở các xã Vĩnh Tân (hơn 56%) và An Thạnh 

Nam (hơn 34%). So với người Kinh và Hoa, các hộ gia đình người Khmer thường nghèo hơn nhiều. Tỷ 

lệ mù chữ cũng còn khá cao, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Khmer. Những năm gần đây, do những thiệt hại 

do thiên tai và hoạt động sản xuất không hiệu quả, nên tình trạngthiếu việc làm ổn định diễn rakhá phổ 

biến ở khu vực nghiên cứu, rất nhiều gia đình phảidi làm thuê ngay tại xã (như nuôi tôm, chặt mía), hoặc 

rời bỏ quê hương đi kiếm việc làm ở các thành phố lớn nhưở Cần Thơ, t.p. Hồ Chí Minh. Theo phản ánh 

của nhiều thanh niên, hiện tượng phụ nữ (trẻ) cố gắng tìm cơ hội kết hôn với người nước ngoài nhưĐài 

Loan, Hàn Quốc với hi vọng giúp bản thân và gia đình khỏi cảnh nghèo khó được xem như mộtmộttrào 

lưu xã hội ở đây nhất là ở huyện Cù Lao Dung. 

Bảng 4: Đặc điểm dân số, dân tộc và nghèo đói ở các xã nghiên cứu 

Huyện, xã Dân số Số hộ 
Tỷ lệ hộ 

nghèo (%) 

Tỷ lệ số hộ 

theo nhóm dân tộc (%) 

Kinh Khmer Hoa 

Cù Lao Dung 

An Thạnh Nam 

63.928 

6.577 

13.526 

1.513 

27,3 

34,5 

94 

77,4 

6 

22,4 

0,1 

0,1 

Long Phú 

Trung Bình 

186.125 

25.152 

39.233 

5145 

26,7 

23,3 

64 

64 

3 

2 

33 

30 

Vĩnh Châu 

Vĩnh Hải 

Vĩnh Tân 

Thị trấn Vĩnh Châu 

149.752 

19.014 

14.018 

15.850 

30.642 

3.819 

2.845 

3.058 

34,4 

22,1 

56,1 

14,6 

30 

25,5 

29,5 

38 

52 

47 

64 

20 

18 

27,5 

6,5 

42 
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2.2 Nhận thức và thái độ của cộng đồng địa phƣơng 

2.2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Từ ngày 07 đến 17 tháng 5 năm 2008, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn ngẫu nhiên các hộ dân ở các 

thôn ấp Vàm Hồ (xã An Thạnh Nam), ấp Chợ (xã Trung Bình), ấp Tân Nam (xã Vĩnh Tân), ấp Âu Thọ B 

(xã Vĩnh Hải) và Khu 6 (thị trấn Vĩnh Châu). Nhóm nghiên cứu đã thu được 160 mẫu (n=160), tương 

đương  với 160 người đại diện cho 160 hộ dân sinh sống tại 3 huyện ven biển Cù Lao Dung, Long Phú 

và Vĩnh Châu đã tham gia trả lời phỏng vấn. Bảng 5 tóm tắt số liệu về mẫu nghiên cứu cộng đồng với 

các chỉ số về giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, khả năng nói và nghe tiếng Việt, thời gian sinh 

sống tại địa phương, nghề nghiệp/nguồn thu nhập chính, mức độ giàu nghèo theo xếp  hạng của thôn 

ấp. Đặc điểm của các đối tượng cộng đồng địa phương tham gia trả lời phỏng vấn cụ thể như sau:  

 Tỷ lệ nam giới tham gia trả lời phỏng vấn là 63,6%, chiếm xấp xỉ 2/3, cao hơn tỷ lệ phụ nữ trả lời 

phỏng vấn (chỉ chiếm 33,8%). Sự khác biệt này là do việc tiếp cận để phỏng vấn nam giới tại địa 

phương dễ dàng hơn so với phụ nữ. Mặc dù hoạt động phỏng vấn được tiến hành vào ban ngày, 

cả buổi sáng và buổi chiều, nhưngrất nhiều phụ nữ nhóm nghiên cứu gặp mặt thường không 

thông thạo tiếng phổ thông (tiếng Việt) hoặc tỏ thái độ e ngại khi tiếp xúc với người lạ. Ở địa bàn 

nghiên cứu, nam giới (cha, chồng, con trai) thường là lao động chính của gia đình, với các công 

việc hàng ngày như đi biển, nuôi trồng thủy sản, làm muối, làm ruộng và đi làm thuê; trong khi 

đó, phụ nữ thường ở nhà nội trợ và buôn bán nhỏ. Một số trường hợp, phụ nữ thường từ chối 

tiếp chuyện với người lạ, họ thường trả lời không biết và nói hãy đợi chồng/cha họ về. 

Phần lớn những người tham gia phỏng vấn trong độ tuổi lao động, từ 17 đến 60 tuổi (khoảng 87,5%), 

trong đó nhóm người tham gia tích cực nhất vào các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên ven biển 

chiếm 46.9% có độ tuổi từ 17 đến 40 tuổi. 

 Đối tượng là người dân tộc thiểu số tham gia trả lời phỏng vấn chiếm đa số, trong đó người 

Khmer 43.8%, người Hoa 21.9%. 

Phần lớn số người trả lời phỏng vấn đều thông thạo tiếng phổ thông (72.5%), tuy nhiên tỷ lệ người tốt 

nghiệp THPT trở lên rất ít, chỉ chiếm 6.7%. Số người mù chữ và chỉ biết nói không biết đọc, viết tiếng phổ 

thông còn tương đối cao (18.8%), chủ yếu là phụ nữ.. 

 Sinh kế, thu nhập chủ yếu của người dân địa phương (tham gia phỏng vấn) là dựa vào việc khai 

thác nguồn lợi tài nguyên ven biển, trong đó làm ruộng chiếm 26.9%; khai thác đánh bắt thủy sản 

35.6%; nuôi trồng thủy hải sản 15.6%. Còn lại còn lại là các nghề làm vườn, buôn bán nhỏ, dịch 

vụ, làm thuê và công nhân cho các nhà máy và cơ sở sản xuất tại địa phương. 

Gần 50% số hộ phỏng vấn thuộc diện nghèo (chiếm 48.1%), chủ yếu là đồng bào Khmer. Chỉ có 15.6% 

đối tượng tham gia phỏng vấn xếp gia đình của họ ở mức kinh tế giàu và 35.6% là ở mức trung bình. 

Mức độ giàu nghèo của mỗi hộ gia đình được phỏng vấn còn được kiểm chứng qua thông tin của các 

trưởng thôn/ấp. Qua quan sát cho thấy hiện trạng nghèo khó ở đây một phần có liên quan đến tình trạng 

thiếu đấtsản xuất, làm ăn thua lỗ, không có khả năng chi trả các khoản nợ tín dụng, và quan niệm sốngn 

“làm đồng nào xào đồng đó” được xem là khá phổ biến ở vùng nghiên cứu. 

 Vềsự phân bố dân cư, nghiên cứu nhận thấy trong phạm vi hẹp, sự phân bố có “quy luật” theo 

đặc điểm của cộng đồng các dân tộc. Đồng bào dân tộc Khmer thường sống gần sông và biển, 

cuộc sống của hoj gắn liền với canh tác nông nghiệp và khai thác thủy hải sản ở bãi bồi, vùng 

triều. Cuộc sống của đồng bào người Hoa thường gắn liền với các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ, nhất là khu vực thị tứ, trị trấn. Sống xa bờ biển nhất là đồng bào người Kinh 

chiếm đa số, phần đông làm lúa nước, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, hoa màu;một bộ phận nhỏ 

nuôi trồng thủy sản 
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Bảng 5: Số liệu thống kê mẫu nghiên cứu là cộng đồng địa phƣơng (n=160) 

Đặc điểm Chỉ số Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Giới tính 
Nam 106 66,3 

Nữ 54 33,7 

Độ tuổi 

Dưới 16 tuổi 4 2,5 

16 – 40 tuổi 75 46,9 

41 – 60 tuổi 65 40,6 

Trên 60 tuổi 16 10 

Dân tộc 

Khơ me 70 43,8 

Hoa 35 21,9 

Kinh 55 34,4 

Trình độ học vấn 

Không biết chữ 30 18,8 

Tiểu học 86 53,8 

Trung học cơ sở 33 20,6 

Trung học phổ thông 10 6,3 

Trên THPT 1 0,6 

Khả năng sử dụng tiếng 
Việt 

Thành thạo 116 72,5 

Biết một ít 40 25 

Không biết 4 2,5 

Tự xếp hạng kinh tế 

Khá/giàu 25 15,8 

Trung bình 57 35,4 

Nghèo 78 48,7 

Nghề nghiệp/Thu nhập 
chính 

Làm ruộng (lúa, màu)  26,9 

Đánh bắt thủy sản  35,6 

Nuôi trồng thủy sản  15,6 

Vườn, buôn bán, thuê  12,6 

2.2.2 Nhận thức cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên ven biển 

Hầu hết những ngƣời dân trả lời phỏng vấn đều cho rằng tài nguyên thiên nhiên và rừng ngập 

mặn ven biển có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của họ. Có đến hơn 86% số người trả lời 

phỏng vấn đồng ý với điều này Trong số những người còn lại, có khoảng9,5% cho rằng nguồn tài nguyên 

ven biển và rừng ngập mặn không có giá trị gì, và một tỷ lệ nhỏ khác (4,4%) không bày tỏ ý kiến khi được 

hỏi về nội dung này (Biểu đồ 1). Như vậy, theo kết quả phỏng vấn này thì vẫn có gần 14% số người dân 

sống tại vùng ven biển nhưng chưa nhận ra được tầm quan trọng củarừng ngập mặn và tài nguyên khác 

đối với cuộc sống của họ. Thuộc nhóm này phần lớn là những người dân sống ở thị trấn Vĩnh Châu và 

những người làm nghề buôn bán nhỏ và dịch vụ ở khu vực nghiên cứu.  
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Biểu đồ 1: Tỷ lệ ngƣời dân nhận thức về tầm quan trọng của TNTN ven biển 

Khi được hỏi người dân về việc có họ có khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên ven biển hay không, 

thì có đến ¾ số người trả lời phỏng vấn khẳng định rằng họ trực tiếp khai thác các loại tài nguyên ven 

biển, số còn lại cho rằng họ không khai thác và sử dụng các loại tài nguyên đó. Khi trao đổi về quan niệm 

của cộng đồng về các tài nguyên ven biển mà họ khai thác và sử dụng, kết quả cho thấy (được chỉ rõ ở 

biểu đồ 2), có rất ít người có thể nêu ra trên  4 loại tài nguyên ven biển quen thuộc ở địa phương mình, 

như: đất ngập nước ven biển, tài nguyên nước, thủy hải sản, bãi bồi và rừng ngập mặn. Số này chỉ có 

khoảng 2.5% người được hỏi, chủ yếu là người Kinh. 

Biểu đồ 2 cho thấy, 80.30% người dân địa phương được hỏi chỉ có thể nêu ra 01 loại tài nguyên ven biển 

là hiện họ đang khai thác và sử dụng, phần lớn trong số này là người Khmer và người Hoa, với tỉ lệ 

tương ứng là 91% và 84%. Tài nguyên mà họ nêu ra được chủ yêu là thủy sản hoặc tài nguyên nước 

mặt. Còn lại, gần 15% những người được hỏi có thể nêu ra từ 2 -4 loại tài nguyên ven biển, như nguồn 

lợi thủy sản, nguồn nước, đất đai (đồng ruộng, bãi bồi, bãi triều ven biển) và/hoặc rừng ngập mặn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 2: Tỷ lệ ngƣời dân địa phƣơng biết về số loại tài nguyên ven biển 

Kết quả tìm hiểu nhận thức của người dân địa phương về lợi thế của vùng ven biển nơi họ sinh sống cho 

thấy, có khoảng 5.8% số người được hỏi có thể nêu ra được hơn 5 lợi thế của vùng ven biển, như: cung 

cấp nguồn thủy sản, cung cấp nguyên liệu dựng nhà (như lá dừa nước); là khu vực phù hợp cho nuôi 

trồng thủy sản; là khu vực phù hợp để sản xuất lúa, lượng thực, cây ăn quả và các loại cây trồng khác, 

phù hợp để phát triển cảng biển, và ngăn cản tác động phá hủy của triều cường. (xem Biểu đồ 3). 

Nghiên cứu cũng cho thấy có đến 15.5% số người trả lời phỏng vấn có thể nêu được từ 3-5 lợi thế, lợi 

ích của vùng ven biển. Còn lại, đa số những người trả lời phỏng vấn, chiếm đến 71%, chỉ nêu được 1 

hoặc 2 lợi ích, lợi thế của vùng ven biển, phổ biến nhất là các lợi ích về sự sẵn có của nguồn lợi thủy sản 

tự nhiên, và chức năng bảo vệ của rừng ngập mặn chông lại tác động của triều cường và sự xâm nhập 
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mặn. Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy không có cá nhân nào chỉ ra được những lợi thế liên quan đến 

các giá trị giải trí (như du lịch) hoặc như khả năng tạo ra những nguồn thu khác từ vùng ven biển.  

Có thể nói rằng, phần lớn người dân địa phương ít nhất cũng nhận thức được những lợi ích trực tiếp liên 

quan đến sinh kế như nguồn lợi thủy sản và đất đai nông nghiệp, hay liên quan đến sự an toàn như lợi 

ích môi trường về phòng chống thiên tai. Trên thực tế, nhiều người dân phản ánh rõ ràng vai trò của các 

dải rừng ngập mặn đã giúp giảm thiểu rất nhiều thiệt hại do gió bão gây ra trong những năm trước đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Tỷ lệ ngƣời dân biết về những lợi thế các vùng ven biển 

Có sự khác biệt rõ rệt về nhận thức giữa các nhóm dân tộc trong vùng nghiên cứu về vấn đề này. Kết 

quả chỉ ra rằng, chỉ có nhóm người Kinh mới có thể nêu ra được trên 5 lợi thế/lợi ích của vùng ven biển, 

trong khi, phần lớn nhóm người Hoa và Khmer được hỏi chỉ kể được 1-2 lợi ích/lợi thế. Có đến 4.5% số 

người trả lời phỏng vấn trả lời không biết hoặc cho rằng vùng ven biển không có lợi ích/lợi thế gì (3.2%) 

đều là người Khmer và người Hoa. Phần lớn trong số họ thuộc nhóm không biết chữ hoặc trình độ học 

vấn cấp tiểu học.  

Nhận thức của cộng đồng về các giá trị và tầm quan trọng của h ệ sinh thái rừng ngập mặn ven 

biển:  

Khi được hỏi về giá trị và tầm quan trọng của rừng ngập mặn, gần 6% số người được hỏi cho rằng chúng 

không có vai trò hay giá trị gì, và khoảng 7% người dân không phản hồi gì (hay không có ý kiến gì) khi 

được hỏi về nội dung này (xem biểu đồ 4). Nhìn chung, hơn 87% số người được hỏi có thể nêu được ít 

nhất 01 giá trị/vai trò của rừng ngập mặn ven biển, trong đó gần 45% nêu được 1-2 giá trị/vai trò; 33.5% 

nêu được 3-5 giá trị/vai trò và có gần 9% có thể nêu trên 5 giá trị. So sánh giữa các nhóm dân tộc, phần 

lớn người Kinh (76%) có thể nêu hơn 3 vai trò/giá trị của rừng ngập mặn, cao hơn hẳn nhóm người Hoa 

và Khmer (cùng 12%). Tượng tự như vậy, trong số những người không biết hoặc cho rằng rừng ngập 

mặn không có giá trị gì thì người Hoa và Khmer chiếm đa số, tương đương với 55.6 % và 33.3%; hầu hết 

là người không biết chữ hoặc học vấn ở cấp tiểu học.  

Biểu đồ 4 cũng đã chỉ rõ, hơn 87% số người được hỏi có thể nêu ra ít nhất 01 giá trị hoặc vai trò của 

rừng ngập mặn. Giá trị mà người dân có thể chỉ ra thường là “chắn sóng, gió, bão, triều cường, sóng 

thần” và/hoặc “ổn định bờ biển, hạn chế xói lở” và/hoặc “hạn chế sự xâm nhập mặn”. Nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng không có bất kỳ người dân nào có thể chỉ ra được các vai trò khác của rừng ngập mặn như là 

địa điểm thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái, hấp thụ chất ô nhiễm và khí các-bon-nic, hoặc giảm 

thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.  

 Hầu hết người dân khi trả lời phỏng vấn đều né tránh, từ chối hoặc làm ngơ để không phải đề cập đến 

các giá trị sử dụng của rừng ngập mặn mà họ đã biết hoặc đang thực hiện. Có rất ít người dân cho rằng 

rừng ngập mặn là “nơi cung cấp nguồn hải sản tự nhiên” cho cuộc sống của họ, hoặc là nơi “cung cấp 

lâm sản, củi, than, chim trời, rắn, mật ong..cho tiêu dùng của dân địa phương”. Trên thực tế, những 

người này đều nhận thức được rằng rừng ngập mặn hiện được kiểm lâm, bộ đội biên phòng và chính 

quyền bảo vệ; mọi hoạt động khai thác lâm sản và thủy sản trong rừng ngập mặn đều là hành vi bất hợp 
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pháp hoặc bị cấm. Và đây chính là lý do người dân không đề cập đến giá trị sử dụng của rừng ngập mặn 

khi được hỏi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 4: Tỷ lệ ngƣời dân biết về các giá trị của rừng ngập mặn ven biển 

2.2.3 Nhận thức về sự thay đổi của môi trƣờng và tài nguyên tại địa phƣơng 

Khi phỏng vấn và tìm hiểu nhận thức của cộng đồng địa phương về sự thay đổi của nguồn lợi thủy sản 

tự nhiên trong vòng 10 năm qua tại địa phương, nghiên cứu cho thấy 86,5% người được hỏi cho rằng so 

với 10 năm trước đây, nguồn thủy sản này giảm rất nhiều; còn lại, có gần 14% trả lời không có nhiều 

thay đổi hoặc họ không biết gì về những thay đổi liên quan đến nguồn thủy sản này. Biểu đồ 5  dưới đây 

cho thấy 72.5% người được hỏi cho rằng tài nguồn thủy sản tự nhiên ở khu vực đang suy giảm, trong khi 

chỉ có 14% số người nói rằng nguồn tài nguyên này đang tăng lên. Trong suốt cuộc phỏng vấn, rất nhiều 

người dân ở các xã như An Thạnh Nam, Vĩnh Tân và Vĩnh Hải đã khẳng định về sự dồi dào và đa dạng 

của nguồn lợi thủy sản địa phương mà họ đã từng khai thác và đánh bắt trong những năm 1990, đặc biệt 

là các loại tôm, cua, cá; và cũng nhấn mạnh hiện trạng cạn kiệt nguồn lợi này hiện nay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 5: Ý kiến cộng đồng đánh giá về diễn biễn nguồn lợi thủy sản tự nhiên 

Đề cập đến tương lai của nguồn lợi thủy sản tự nhiên địa phương trong 10 năm tới, có ít người trả lời tin 

rằng nguồn lợi này sẽ tăng lên hoặc vẫn duy trì như hiện nay, với tỉ lệ tương ứng lần lượt là 10.6% và 

4.4%. Trong khi đó, một tỷ lệ lớn hơn, khoảng 54.4% số người dân đuợc hỏi, lại cảm thấy “bi quan” -  

rằng nguồn lợi này sẽ tiếp tục suy giảm trong vòng 10 năm tới. Giải thích cho dự đoán “bi quan” của 

mình, rất nhiều người dân cho rằng cuộc sống nghèo khó của người dân địa phương chính là động lực 
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chính thúc đẩy hoặc không thể làm chấm dứt hoạt động khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản tự nhiên. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra có gần 31% những người được hỏi không thể dự đoán được xu 

hướng biến động của nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở địa phương trong 10 năm tới.    

Khi hỏi về sự biến động của diện tích rừng ngập mặn ở địa phương trong 10 năm qua, 50.3% số người 

được hỏi cho rằng diện tích này đang được tăng thêm, nhưng đối ngược lại, 33% số người được hỏi lại 

cho rằng diện tích này đang giảm xuống. Biểu đồ 6 cũng chỉ ra rằng có 9.4% số người được hỏi cho rằng 

diện tích rừng ngập mặn không thay đổi và 7.7% còn lại không biết diện tích rừng này có thay đổi gì hay 

không.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 6: Ý kiến đánh giá về diễn biến rừng ngập mặn của cộng đồng địa phƣơng 

Về tương lai của rừng ngập mặn địa phương trong 10 năm tới, 52.5% số người được hỏi tin rằng diện 

tích rừng sẽ tăng lên. Những người lạc quan này cho rằng diện tích rừng sẽ tăng lên chủ yếu là do được 

bảo vệ tốt, diện tích bãi bồi tăng lên, và có chương trình trồng rừng của các dự án. Ngược lại, khoảng 

24.1% số người được hỏi lại cho rằng diện tích rừng ngập mặn có thể sẽ giảm xuống do những tác động 

của xói lở bơ biển và hành động phá hủy rừng ngập mặn ven biển. Bên cạnh đó, 7% số người được hỏi 

lại cho rằng diện tích này sẽ không thay đổi trong 10 năm tới, và 16.5% còn lại không hình dung ra được 

những thay đổi có thể có của diện tích rừng ngập mặn ở địa phương trong những năm tới.  

Khi tìm hiểu về sự thay đổi của diện tích đất nông nghiệp trong 10 năm gần đây, nhóm nghiên cứu đã 

nhận được rất nhiều các phản hồi đa dạng. Như trong biểu đồ 7 dưới dây, gần 35% số người được hỏi 

nói rằng diện tích đất nông nghiệp ở địa phương đã tăng lên, hơn 30% số người lại nói diện tích này đã 

giảm đi; 16,5% cho rằng không có sự thay đổi đáng kể nào về diện tích đất nông nghiệp; còn lại 18.4% 

số người được hỏi không biết gì về điều này. Nghiên cứu cũng nhận thấy người dân địa phương không 

có biết nhiều thông tin từ chính quyền hoặc không được thông báo về diện tích đất nông nghiệp cũng 

như các kế hoạch/quy hoạch sử dụng đất tại địa phương. 

Nghiên cứu cũng tìm hiểu ý kiến của người dân về hiện trạng đất nông nghiệp trong 10 năm tới. 33.8% 

số người được hỏi không thể dự đoán được, trong khi đó 23% số người lại cho rằng diện tích đẩt nông 

nghiệp sẽ không thay đổi trong tương lai. Ngoài ra, số người dự đoán diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm 

ít hơn so với những người hi vọng diện tích này sẽ tăng, tương đương với tỷ lệ 34.8% và 24.8%.  Người 

dân địa phương cũng phản ánh rằng sự biến động của diện tích đất nông nghiệp ven biển chịu ảnh 

hưởng lớn bởi các chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản và trồng cây hoa màu – những nông sản có 

giá trị cao trên thị trường như hành đỏ và tím, cũng như một số loại hoa màu khác.  
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Biểu đồ 7: Ý kiến cộng đồng đánh giá về diễn biến diện tích đất nông nghiệp 

Khi phỏng vấn người dân địa phương về sự biến động diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở địa 

phương trong 10 năm qua, nghiên cứu nhận thấy rằng phần lớn những người được hỏi cho rằng diện 

tích này đã tăng lên và mở rộng hơn trong những năm qua. Hơn 63%  người đuợc hỏi đồng ý với nhận 

định này, trong khi có 18.5% số người được hỏi trả lời không biết về sự thay đổi của diện tích NTTS này 

ở địa phương (xem Biểu đồ 8). Một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 5.1% cho rằng diện tích nuôi trồng thủy hải sản 

đã giảm xuống; và 13.4% còn lại cho rằng diện tích này không thay đổi trong vòng 10 năm qua.  

Trải nghiệm với những rủi ro và thất bại của nghề NTTS trong những năm vừa qua, số người lạc quan 

với nghề này không còn nhiều. Điều này thể hiện ở 43.8% số người được hỏi trả lời họ không thể dự 

đoán được diện tích NTTS ở địa phương sẽ tăng lên hay giảm đi trong 10 năm tới, bởi họ cũng không 

chắc chắn được về khả năng kiểm soát được các nguồn dịch bệnh, chất lượng nước, điều kiện thời tiết 

hay nhu cầu cũng như giá cả tiêu thụ của các sản phẩm thủy sản trên thị trường. Có 12.7% số người 

được hỏi cho rằng diện tích NTTS sẽ giảm xuống trong tương lai bởi ngay từ hiện tại, họ đang phải đối 

mặt với những vấn đề về năng suất nuôi trồng giảm sút, chi phí đầu tư quá cao, giá bán tôm trên thị 

trường thấp và cả những khoản nợ tín dụng mà nhiều hộ đã không cón khả năng chi trả. Ngược lại, 

nghiên cứu cũng thấy, tỷ lệ những người được hỏi lạc quan hi vọng vào việc mở rộng diện tích NTTS 

chiếm khoảng 29% và còn lại 14.9% trả lời rằng sẽ không có sự thay đổi về diện tích này trong vòng 10 

năm tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 8: Ý kiến cộng đồng đánh giá về diễn biến diện tích NTTS tại địa phƣơng 

Bãii bồi, bãi triều có vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống và sinh kế của cộng đồng các xã ven 

biển và vùng cửa sông. Chính vì vậy, kết quả phỏng vẫn cho thấy phần đông người dân địa phương 

được hỏi, chiếm tỷ lệ khoảng 63.5%  cho rằng diện tích bãi bồi ở địa phương ngày càng được mở rộng 

trong 10 năm qua (xem Biểu đồ 9).  Người dân biết rằng các bãi bồi hình thành và mở rộng hàng năm là 
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một quá trình động lực tự nhiên ở địa phương. Đồng thời, họ cũng nhận thức được việc bảo vệ và trồng 

rừng ngập mặn cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng bãi bồi, bãi triều ở địa phương. Tuy 

nhiên, lại chỉ có 46.9% số người được hỏi cho rằng diện tích bãi bồi/bãi triều này sẽ được mở rộng trong 

10 năm tới.  

Ngược lại, 13.5% số người được hỏi trả lời rằng diện tích bãi bồi/bãi triều ở địa phương đã  giảm trong 

vòng 10 năm qua, và 10.9% trả lời họ không biết diện tích này có tăng hay giảm hay không. Nghiên cứu 

cũng nhận thấy số người được hỏi không dự đoán được diện tích bãi bồi/bãi triều trong vòng 10 năm tới 

chiếm khoảng 33%. Và một tỷ lệ rất nhỏ còn lại (7%) tin rằng diện tích bãi bồi/bãi triều ở địa phương sẽ 

tiếp tục suy giảm vào thập kỷ tới. Tỷ lệ người được hỏi cho rằng diện tích bãi bồi, bãi triều tại địa phương 

không thay đổi trong suốt thập kỷ trước và thập kỷ tới đều chiếm khoảng 12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 9: Ý kiến cộng đồng đánh giá về diễn biến diện tích bãi bồi ven biển ở địa phƣơng 

Về chất lượng nước sạch cho sinh hoạt ở địa phương, gần 50% số người dân được hỏi cho rằng không 

có sự thay đổi đáng kể nào trong 10 năm qua, và 9.7%  lại trả lời không biết nguồn tài nguyên này có 

thay đổi gì hay không (xem biểu đồ 10). Chỉ có 29% số người được hỏi khẳng định rằng chất lượng nước 

sinh hoạt mà họ đang sử dụng đã được cải thiện đáng kể trong 10 năm qua, nhiều hơn so với số người 

có câu trả lời ngược lại, tức là cho rằng chất lượng nước đang suy giảm.  

Đồng thời, có một tỷ lệ khá cao số người được hỏi, khoảng 44.5% không biết chất lượng nước sinh hoạt 

tại địa phương trong 10 năm tới sẽ cải thiện hơn hay giảm đi; trong khi một tỷ lẹ khac thấp hơn, 26.5%, 

tin rằng chất lượng nước sẽ không thay đổi trong tương lai. Chỉ có một số ít người được hỏi, khoảng 

11%, khẳng định rằng chất lượng nước sinh hoạt sẽ giảm trong tương lai; cùng với đó, số người tin rằng 

chất lượng chất lượng nước sẽ được cải thiện chỉ chiếm 18.1%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 10: Ý kiến cộng đồng đánh giá về diễn biến của chất lƣợng nƣớc sinh hoạt 
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2.2.4 Nhận thức về hậu quả của việc hủy hoại tài nguyên và rừng ngập mặn 

Nhóm nghiên cứu đã hỏi người dân địa phương về những hậu quả có thể xảy ra nếu những diện tích 

rừng ngập mặn nơi đây bị phá hủy nghiên trọng. Như trong biểu đồ 11, phần lớn những người được hỏi 

(75.8%) có thể đưa ra 1 hoặc 2 hậu quả, phổ biến là “ruộng đồng, đầm tôm, bãi bồi, nguồn nước ngọt và 

kênh rạch bị nhiễm mặn” hoặc “Sạt lở đê điều”. 

Số người dân có thể nêu ra từ 03 hậu quả trở lên chiếm tỷ lệ khá ít, khoảng 19.7%. Tuy nhiên, trong 

nhóm này, chỉ có một số ít người để cập đến hậu quả phá hủy rừng ngập mặn sẽ làm cạn liệt nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, như cá, tôm giống; mất củi và mật ong. Còn lại một tỷ lệ rất nhỏ người dân không rõ 

về những hậu quả do mất rừng ngập mặn (2.5%) hoặc thậm chí còn cho rằng không có hậu quả gì 

(1.9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 11: Nhận thức cộng đồng về hậu quả của mất rừng ngập mặn 

Khi được hỏi về những ảnh hưởng tới sản xuất và sinh kế do sự thay đổi cơ bản (theo hướng suy giảm) 

của các nguồn tài nguyên ven biển tại địa phương, hơn 42% số người dân đượ chỏi trả lời không biết sự 

suy giảm tài nguyên ven biển có ảnh hưởng gì đến năng suất và sản lượng NTTS tại địa phương hay 

không. Những người có câu trả lời này, phần lớn đều không trực tiếp NTTS mà chủ yếu là làm ruộng, 

đánh bắt cá và buôn bán, dịch vụ. Trong khi đó, có hơn 30% số người trả lời phỏng vấn cho rằng năng 

suất, sản lượng NTTS có tăng lên, còn gần 22% lại cho rằng giảm xuống (Biểu đồ 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 12: Nhận thức về ảnh hƣởng của thay đổi tài nguyên đến năng suất NTTS 
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Nhóm nghiên cứu cũng đề cập đến ảnh hưởng của biến động tài nguyên ven biển đối với từng hộ gia 

đình những năm qua. Biểu đồ 13 dưới đây thể hiện, số người trả lời rằng đời sống kinh tế và sức khỏe 

của họ trở nên xấu hơn chiếm tỷ lệ cao nhất, với 36.7%, tỷ lệ thấp hơn (33.5%) cho rằng không thay đổi. 

Chỉ có 20.3% số người đươc  hỏi cho rằng đời sống của họ tốt hơn lên. Và còn lại một tỷ lê nhỏ 9.5% 

không biết có sự liên quan giữa thay đổi tài nguyên tới đời sống và sinh kế của họ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 13: Đánh giá cộng đồng về tác động của biến động tài nguyên ven biển đến cuộc sống 

các hộ gia đình 

2.2.5 Nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về bảo vệ rừng ngập mặn  

Khi hỏi quan điểm của người dân về tính cần thiết của việc bảo vệ diện tích rừng ngập mặn còn lại ở địa 

phương, có tới 89.9% số người được hỏi (hay 141 người) cho rằng cần phải giữ các vùng rừng ngập 

mặn này, ngược lai, chỉ có 5 người (10.1%) không đồng tình với yêu cầu này. Như trong cuộc họp cộng 

đồng ở xã An Thanh Nam, tất cả số người tham gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của rừng ngập mặn 

đối với việc bảo vệ đê biển và bờ biển khỏi những nguy cơ sạt lở và tác động của gió và sóng lớn. Bên 

cạnh đó, còn có 14 người giữ im lặng và không đưa ra câu trả lời.  

Khi hỏi có nên tiếp tục khuyến khích hoặc cho phép người dân và doanh nghiệp khai phá môi trường tự 

nhiên ven biển, rừng ngập mặn và chuyển đổi đất nông nghiệp sang làm vuông/đầm tôm, NTTS, thì có 

tới 85% số người được hỏi trả lời không nên như vậy, bởi họ cho rằng rừng ngập mặn rất cần thiết để 

bảo vệ đê và bờ biển khỏi xói lở. Nhưng ngược lại, một số người khác lại đề nghị nên khuyến khích vì tin 

rằng mở rộng NTTS thì doanh nghiệp sẽ giúp họ có thêm việc làm, và từ đó có thêm thu nhập. 

Nghiên cứu cũng đã thống kê được hoạt động được người dân tham gia nhiều nhất là các cuộc họp bàn 

về quản lý, bảo vệ tài nguyên địa phương (Biểu đồ 14). Hơn 66% số người được hỏi trả lời rằng họ sẵn 

sàng tham gia vào hoạt động này khi chính quyền địa phương tổ chức. Một số hoạt động khác ít được 

người dân địa phương tham gia, được xếp theo tỷ lệ từ thấp đến cao như sau:  

 Hướng dẫn khách tham quan về cảnh quan và phong tục tập quán của địa phương:9.7% 

 Thúc đẩy nuôi tôm sinh thái (ví dụ mô hình nuôi tôm trong rừng ngập mặn): 12.9% 

 Cung cấp thông tin và hợp tác cùng chính quyền địa phương ngăn chặn khai thác thủy sản bằng 

các biện pháp hủy diệt và chặt phá rừng ngập mặn: 14.5% 

 Tham gia các khóa tập huấn về NTTS bền vững, ví dụ như nuôi cá kèo: 19.4% 

 Hợp tác cùng cán bộ địa phương tuần tra bảo vệ RNM và vùng ven biển: 30.6% 

 Tham gia trồng rừng ngập mặn: 35.5% 
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Biểu đồ 14: Tỷ lệ cộng đồng tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ và sử dụng TNTN 

2.2.6 Nhận thức về vai trò của cộng đồng và các bên liên quan 

Khi được hỏi “Rừng ngập mặn tại địa phương nên để ai quản lý?” , kết quả trả lời cho thấy, chỉ có 57.7% 

số người trả lời nên để các cơ quan chức năng quản lý (ví dụ, như cục kiểm lâm) (xem biểu đồ 15). Bên 

cạnh đó, có đến 35.2% và 24.5% lần luợt cho rằng nên giao rừng ngập mặn cho các hộ gia đình quản lý 

và nên giao cho Ủy ban nhân dân xã (hay còn gọi là chính quyền địa phương) đảm nhiệm nhiệm vụ này. 

Phần lớn những người được hỏi đều không đồng ý để doanh nghiệp và cơ quan tài nguyên môi trường 

(ví dụ Sở Tài nguyên và Môi trường) và chính quyền địa phương là những người đóng vai trò chính trong 

quản lý RNM ở địa phương. Tỷ lệ không đồng tính với những bên liên quan này lần lượt là 97.9%, 96.5% 

và 74.8%. Thậm chí, có tới 41.5% người được hỏi cho rằng không nên để các cơ quan bảo vệ rừng 

(kiểm lâm) tham gia vào việc quản lý rừng ngập mặn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 15: Nhận thức cộng đồng về các bên liên quan đến quản lý rừng ngập mặn 

Như đã đề cập ở trên, mặc dù có hơn 35% số người trả lời phỏng vấn cho rằng nên giao rừng ngập mặn 

cho các hộ gia đình quản lý, nhưng khi được hỏi về vai trò của người dân (hay của chính họ) đối với rừng 

ngập mặn thì chỉ có 26,5% cho rằng họ là người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài nguyên đó (xem bảng 

6). Mặt khác, một tỷ lệ rất nhỏ người dân địa phương được hỏi, khoảng 6.6% cho rằng họ không có vai 

trò gì trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn. Thêm vào đó, nghiên cứu cũng nhận thấy một tỷ 

lệ khá cao - gần 34% số người trả lời phỏng vấn không biết người dân có vai trò, trách nhiệm gì đối với 

rừng ngập mặn. Thách thức này càng tăng lên khi có 17.9% cho rằng họ chỉ là người khai thác, sử dụng 

rừng ngập mặn, và 15.2 % còn lại cho rằng họ vừa là người khai thác, sử dụng và cũng vừa là người 

quản lý, bảo vệ.  
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Bảng 6:Nhận thức về vai trò của cộng đồng đối với rừng ngập mặn 

Vai trò Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Chỉ là người khai thác, sử dụng 27 17.90 

Vừa là người khai thác, sử dụng; vừa là người quản lý, bảo vệ 23 15.20 

Là người quản lý, bảo vệ 40 26.50 

Không có vai trò gì để quản lý, bảo vệ tài nguyên ven biển cả 10 6,60 

Không biết 51 33.80 

(Ghi chú: 09 người không trả lời câu hỏi) 

Khi đánh giá nhận thức của người dân về thuật ngữ “Biến đổi khi hậu”, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng 

(xem biểu đồ 16), phần lớn những người được hỏi, khoảng 80.9% trả lời họ chưa bao giờ nghe đến thuật 

ngữ “Biến đổi khí hậu”. Có 18.5% số người đượ hỏi lại chắc chắn đã nghe đến thuật ngữ này qua đài 

phát thanh hoặc truyền hình. Những người đã từng nghe đều là người Kinh, sống ở xã An Thành Nam 

hoặc thị trấn Vĩnh Châu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 16: Nhận thức của ngƣời dân về Biến đổi khí hậu 

2.3 Nhận thức của cán bộ chính quyền cấp huyện-xã  

2.3.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu đã nhận được phản hồi từ 96 cán bộ cấp huyện, xã vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng (n=96), 

trong đó có 47 mẫu từ cán bộ 3 huyện Vĩnh Châu, Long Phú, Cù Lao Dung và 49 mẫu cán bộ chính 

quyền các xã Trung Bình (Long Phú), An Thạnh Nam (Cù Lao Dung), Vĩnh Tân, Vĩnh Hải và thị rrấn Vĩnh 

Châu (Vĩnh Châu). 

Số liệu Bảng 7 dưới đây cho thấy, phần lớn cán bộ trả lời phỏng vấn là nam giới, nữ giới chỉ chiếm 18%. 

Điều này cho thấy tỷ lệ giới tính không cân bằng bởi số cán bộ nữ trong các cơ quan chính quyền huyện 

– xã ít hơn rất nhiều so với cán bộ nam. Bên cạnh đó, phần lớn cán bộ chính quyền huyện, xã trả lời 

phỏng vấn là người Kinh (84,4%), và gần 65% số người được phỏng vấn là người địa phương, sinh ra và 

lớn lên tại địa bàn nơi đang công tác. Khoảng 76% số cán bộ này có thâm niên công tác tại địa phương 

từ 5 năm trở lên, trong đó số người có thâm niên công tác trên 15 năm chiếm 37,5%.   
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Xét về trình độ chuyên môn/học vấn, có khoảng gần 45% cán bộ có trình độ trung học và cao đẳng, chỉ 

có 26% là những người có trình độ đại học. Còn lại, 29,2% là là những người có trình độ phổ thông, chủ 

yếu là nhóm làm công tác đoàn thể ở xã, như: hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hay hội khuyến nông. 

Bảng 7: Số liệu thống kê mẫu nghiên cứu là cán bộ huyện - xã (n=96) 

Đặc điểm Chỉ số Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Giới tính Nam 79 82.3 

Nữ 17 17,7 

Nơi sinh Tại địa bàn huyện 62 64,9 

Khác 34 35,1 

Dân tộc Khơ me 11 11,5 

Hoa 4 4,2 

Kinh 81 84,3 

Trình độ học vấn Phổ thông 28 29,2 

Trung học và cao đẳng 43 44,8 

Đại học và sau đại học 25 26 

Thời gian làm việc tại địa 
phương 

Dưới 5 năm 23 24 

5 – 15 năm 37 38,5 

Trên 15 năm 36 37,5 

2.3.2 Mức độ quan tâm và theo dõi thông tin  

Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn các cán bộ chính quyền địa phương về tần suất họ theo dõi các thông 

tin liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên vien biển và rừng ngập mặn nói chung 

và ở địa phương nói riêng. Như trong biểu đồ 17 đã chỉ rõ, mức độ quan tâm của các cán bộ chính 

quyền địa phương đối với các thông tin kể trên ở các mức khác nhau, trong đó, 28% trả lời rằng họ theo 

dõi thông tin/tin tức liên quan đến tài nguyên ven biển thường xuyên (hàng tuần); 54% trả lời theo dõi 

hàng tháng; và còn lại 17% thường không quan tâm nhiều hoặc theo dõi khoảng 2 tháng/lần hoặc hơn.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 17: Mức độ theo dõi tin tức về “tài nguyên ven biển” của cán bộ huyện, xã 

Chú giải: Thường xuyên: hàng tuần; Bình thường: hàng tháng; Rất ít: 2 tháng trở lên 
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Với những thông tin hàng tuần và hàng tháng về các vấn đề tài nguyên ven biển, kết quả khảo sát cho 

thấy cán bộ chính quyền địa phương ở các huyện như Vĩnh Châu, Long Phú và Cù Lao Dung thường 

tiếp nhận thông tin từ báo chí và truyền hình, trong đó báo Nhân dân dân và báo Sóc Trăng là những 

nguồn thông tin cố định và đều đặn hàng ngày. Có rất ít cán bộ địa phương cho rằng đài phát thanh, các 

báo cáo kỹ thuật và/hoặc các tài liệu họp hay hội thảo là kênh thu nhập thông tin chính của họ về “tài 

nguyên thiên nhiên ven biển”.  Nghiên cứu cũng nhận thấy, chỉ có các cán bộ trẻ ở cấp huyện có thể truy 

cập internet; và một số người ở huyện Cù Lao Dung và Vĩnh Châu trả lời họ thường đọc các thông tin 

liên quan đến tài nguyên thiên nhiên ven biểu trên các tờ báo điện tử phổ biến như VietnamNet 

(www.vietnamnet.vn) và Vnexpress (www.vnexpress.net)  

2.3.3 Nhận thức của cán bộ về sự thay đổi của tài nguyên ven biển ở địa phƣơng 

Về những thay đổi của nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại địa phương trong 10 năm qua, hầu hết cán bộ địa 

phương huyện, xã đều khẳng định có thay đổi. Trong đó, có đến 63% co rằng nguồn lợi này đã bị suy 

giảm, và 30% cán bộ có câu trả lời ngược lại, cho rằng nguồn lợi này đang tăng lên. (xem Biểu đồ 17). 

Theo các cán bộ này, nguồn lợi thủy sản địa phương bị suy giảm là do những lý do như sau:  

 Đời sống dân cư ven biển nghèo đói, khiến họ buộc phải khai thác quá mức, và/hoặc sử dụng các 

công cụ khai thác hủy diệt (như xung điện, chất nổ hoặc thuốc cá) hoặc đánh bắt con non, 

 Người dân chưa ý thức được việc bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản lâu dài 

 Do nguồn nước bị ô nhiễm do việc rửa trôi các hóa chất và thuốc trừ sau tring sản xuất nông nghiệp 

cũng như do nước ô nhiễm từ các đầm tôm tại địa phương,  

 Do số lượng người khai thác và đánh bắt tôm, cua, nghêo tự nhiên tăng lên; 

 Do chính quyền không kiểm soát được hoạt động khai thác tự nhiên của người dân, chưa có quy chế 

hướng dẫn người dân khai thác theo mùa; 

 Do rừng ngập mặn bị phá hết làm cho nguồn thủy sản giống mất nơi phát triển 

Khi đề cập đến sự thay đổi của nguồn lợi thủy sản trong 10 năm tới, như trong Biểu đồ 18, nghiên cứu 

nhận thấy, chỉ 44.2% số cán bộ được hỏi cho rằng nguồn lợi này sẽ tiếp tục giảm như hiện nay bởi cộng 

đồng địa phương và cả chính quyền không thể kiểm soát hoặc ngăn chặn được các nguyên nhân như đã 

nêu ở trên. Trong khi đó, khoảng 36.8% số cán bộ trả lời họ tin tưởng nguồn lợi thủy sản tự nhiên sẽ 

tăng lên bởi những chính sách quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này đang được đẩy mạnh; 

cùng với nhận thức của cộng đồng địa phương về khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững ngày càng 

được cải thiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 18: Ý kiến của cán bộ địa phƣơng về diễn biến nguồn lợi thủy sản tự nhiên 

 

http://www.vietnamnet.vn/
http://www.vnexpress.net/
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Phần lớn cán bộ huyện xã trả lời phỏng vấn đều cho rằng trong 10 năm qua, diện tích rừng ngập mặn tại 

địa phương đã có thay đổi, trong đó gần 60% cho rằng diện tích này đã tăng lên, trong khi hơn 23% cho 

rằng đã giảm xuống. Mặc dù, phong trào phá rừng ngập mặn để nuôi tôm đã từng diễn ra khá ồ ạt và báo 

chí cũng đã đề cập gay gứt trong nhiều năm qua tại các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và Vĩnh Châu, 

nhưng vẫn có gần 18% số cán bộ trả lời phỏng vấn cho rằng diện tích rừng ngập mặn là không thay đổi 

hoặc không biết chúng có thay đổi hay không.  

Lý giải cho việc diện tích rừng ngập mặn tăng lên, nhiều cán bộ huyện – xã đã cho rằng, đó là nhờ kiểm 

lâm bảo vệ tốt, và chính quyền đã triển khai hiểu quả các dự án/chương trình trồng mới cũng như phục 

hồi các khoản rừng ngập mặn trên cái bãi bồi mới. Tuy nhiên, lại không có cán bộ nào có thể nó rõ số 

liệu cụ thể về diện tích rừng ngập mặn đã bị phá hoặc được trồng mới hat phục hồi trong hơn 10 năm 

qua tại địa phương.   

Nghiên cứu cũng nhận thấy phần lớn cán bộ trả lời phỏng vấn, khoảng 64.5% dự đoán rằng diện tích 

rừng ngập mặn tại địa phương sẽ tăng lên, trong khi một tỷ lệ nhỏ hơn (14%) cho rằng diện tích này sẽ 

giảm xuống trong 10 năm tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 19: Ý kiến của cán bộ huyện, xã về sự thay đổi diện tích rừng ngập mặn 

Nghiên cứu cũng tìm hiểu ý kiến các cán bộ địa phương về sự thay đổi diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp tại địa phương trong 10 năm qua, bao gồm các diện tích trồng lúa, hoa màu và vườn cây ăn quả. 

Như biểu đồ 20, kết quả cho thấy có hơn 55% số cán bộ trả lời phỏng vấn cho rằng diện tích nay giảm đi 

bởi một diện tích đất canh tác nông nghiệp lớn ở huyện Long Phú, Vĩnh Châu và Cù Lao Dung đã được 

chuyển đổi thành đầm nuôi thủy sản trong những năm qua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 20: Ý kiến của cán bộ huyện, xã về thay đổi của diện tích đất nông nghiệp 
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Mặt khác, hơn 22% số cán bộ được hỏi trả lời diện tích đất nông nghiệp tại địa phương đã tăng lên; 

khoảng 10,6% trả lời không có sự thay đổi gì nhiều và thâm chí, gần 12% số cán bộ được hỏi không biết 

về sự thay đổi diện tích đất này. Dựa vào hiện trạng thực tế, có thể thấy có khoảng 45% số cán bộ địa 

phương không quan tâm và/hoặc không có những thông tin cơ bản về tình trạng cũng như diễn biến đất 

nông nghiệp ở đia phương mình. Dự đoán về diện tích đất nông nghiệp trong tương lai, có hơn 46% số 

cán bộ trả lời phỏng vấn cho rằng diện tích này sẽ giảm, trong khi 25.3% lại cho rằng sẽ tăng thêm. 

Thêm vào đó, hơn 10% số cán bộ được hỏi không thể dự đoán đuợc diễn biến đất nông nghiệp địa 

phương trong thời gian tới.  

Khi hỏi cán bộ huyện-xã về sự biến động diện tích nuôi trồng thủy sản trong 10 năm qua, hơn 82% số 

cán bộ đều khẳng định rằng diện tích dành cho NTTS tại địa phương đã không ngừng tăng lên trong thời 

gian qua (xem biểu đồ 21). Thực tế, diện tích NTTS tại địa phương đã tăng lên một cách nhanh chóng từ 

18.000 ha năm 2000 lên đến 34.000 ha năm 2005. Tuy nhiên, tỷ lệ còn lại, khoảng 18% số cán bộ trả lời 

không nhận thấy sự thay đổi rõ ràng này – họ không biết hoặc cho rằng không đổi, thậm chí có một số 

người (7.4%) còn cho rằng diện tích này đã giảm trong các năm qua. Biểu đồ 21 cũng chỉ ra có hơn 40% 

số cán bộ trả lời phỏng vấn dự đoán diện tích nuôi trồng thủy sản tại địa phương sẽ tăng lên trong 10 

năm tới; một tỷ lệ khác, hơn 20% số cán bộ lại dự đoán diện tích này sẽ giảm xuống hoặc không đổi 

trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 21:Ý kiến của cán bộ huyện – xã về sự thay đổi diện tích nuôi trồng thủy sản 

Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu sự thay đổi diện tích các bãi bồi, bãi triều ven biển trong vòng 10 năm qua 

tại địa phương. Các bãi bồi đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái ven biển, với những rừng ngập 

mặn và cũng là nơi cư trú và phát triển của nhiều loài thủy hải sản. Đồng thời, lợi ích từ các bãi bồi cũng 

đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của người dân địa phương. Sự hình thành và mở rộng các bãi bồi 

vùng ven biển Sóc Trăng là một quá trình động lực tự nhiên, phụ thuộc nhiều vào quá trình xói lở và bồi 

lắng ven biển; và được điều hòa bởi chế độ dòng chảy và phù sa từ sông Mê Kông, thủy triều và gió 

mùa.  

Như trong biểu đồ 22, gần 75%  số cán bộ huyện-xã được hỏi đồng ý rằng diện tích các bãi bồi, bãi triều 

dọc theo bờ biển Sóc Trăng ngày càng mở rộng. Một tỷ lệ tương được (72.6%) dự đoán trong 10 năm 

tới, diện tích này vẫn tiếp tục được mở rộng. Họ cũng lý giảng rằng đât là quá trình vận động tự nhiên 

của phù sa sông từ bao đời nay, và khi rừng ngập mặn được bảo vệ tốt thì các bãi bồi này sẽ ngày càng 

được mở rộng hơn. Bên cạnh đó, cũng có tới 10% số cán bộ không biết về sự thay đổi diện tích của các 

bãi bồi, bãi triều ven biển tại địa phương trong 10 năm qua; phần lớn trong số họ đều là các cán bộ trẻ có 

dưới 5 năm năm kinh nghiệm của các huyện kể trên.  
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Biểu đồ 22: Ý kiến của các cán bộ huyện-xã về sự thay đổi diện tích bãi bồi 

Tương tự như ý kiến của cộng đồng về chất lượng nước sinh hoạt, gân 75% số cán bộ huyện xã được 

phỏng vấn đều cho rằng chất lượng nước sinh hoạt đã được cải thiện đáng kể trong 10 năm qua. (xem 

biểu đồ 23). Họ khẳng định rằng phần lớn người dân vùng ven biển đã thay đổi tập quán sử dụng nước 

sinh hoạt bằng các nguồn nước sạch hơn so với nước lấy từ các kênh rạch như trước đây. Họ cũng nói 

thêm rằng, việc sử dụng nước từ các giếng khoan, nước mưa, cây nước hoặc nước cấp từ các tháp 

nước hoặc trạm cấp nước đang được người dân đón nhận rộng rãi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 23: Ý kiến của cán bộ huyện – xã về chất lƣợng nƣớc sinh hoạt 

Mặt khác, có gần 18% số cán bộ được hỏi trả lời rằng chất lượng nước sinh hoạt bị suy giảm. Theo họ, 

nguyên nhân chính của sự suy giảm này là do nguồn nước mặt ở địa phương bị ô nhiễm bởi dư lượng 

thuốc trừ sâu và hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp và NTTS, nước thải từ các đầm 

nuôi tôm và từ các nhà máy chế biến thủy sản tại địa phương đổ thẳng ra sông, kênh rạch. Một số cán 

bộ còn cho rằng việc mở rộng diện tích NTTS cũng có thể gây ra sự suy giảm nguồn nước ngầm.  

Dự đoán về chất lượng nước sinh hoạt trong 10 năm tới, tỷ lệ cán bộ huyện xã tin rằng chất lượng nước 

sinh hoạt trong tương lai sẽ tốt hơn đã giảm xuống. Khoảng 58.5% số cán bộ được hỏi trả lời chất lượng 

nước sẽ tốt hơn. Đồng thời, có khoảng 21.3% lại dự đoán chất lượng nước sinh hoạt sẽ giảm xuống. 

Bên cạnh đó, gần 10% số can bộ được hỏi trả lời chất lượng nước sinh hoạt sẽ không thay đổi và cũng 

một tỷ lệ tương đướng 10% không biết chất lượng nước sẽ như thế nào trong 10 năm tới.  

2.3.4 Nhận thức của cán bộ về các hành vi đe dọa/ảnh hƣởng đến hoạt động quản lý tài nguyên 
ven biển địa phƣơng 

Khi đề nghị các cán bộ huyện, xã đánh giá về mức độ gây tổn hại đến tài nguyên ven biển ở địa phương 

của các hoạt động phát triển khác nhau, kết quả đánh giá được ghi rõ trong bảng 8 dưới đây.  



33 

Bảng 8: Nhận thức của cán bộ huyện, xã về các mối đe dọa đối với tài nguyên ven biển (đơn vị %) 

Các mối đe dọa 
Rất nghiên 

trọng 

Nghiêm 

trọng 

Không ảnh 

hƣởng 

Chặt phá rừng ngập mặn để lấy đất 71.7 25 3.3 

Nuôi tròng thủy sản thâm canh 21.3 70.2 8.5 

Phát triển không theo quy hoạch các vuông tôm 49.5 38.7 11.8 

Xả nước thải không qua xử lý từ các đầm nuôi vào môi 
trường 

76.3 22.6 1.1 

Lạm dụng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong canh 
tác nông nghiệp. 

77.7 19.1 3.2 

Đánh bắt thủy hải sản bằng các biện pháp hủy diệt như xung 
điện, thuốc nổ hay chất độc 

81.9 17 1.1 

Tràn dầu từ tàu thuyền trên các sông và kênh rạch 65.6 33.3 1.1 

Nước thải và chất thải rắn từ các nhà máy (ví dụ, nhà máy 
chế biến thủy sản, sửa chữa tàu và sản xuất đá) 

19.8 77 3.3 

Sinh vật xâm lấn (Pomace canaliculata snail. Mimosa pigra) 34 61.7 4.3 

Xây dựng đường xá, khu tái định cư hoặc bến tàu 14 21.5 64.5 

Biến đổi khí hậu/mực nước biển dâng 52.2 40.4 7.4 

 

Theo bảng 8, những mối đe dọa được coi là rất nghiêm trọng đối với tà nguyên ven biển ở địa phương 

được hơn 50% số cán bộ được hỏi xếp loại là: khai thác thủy sản bằng các phương thức hủy diệt 

(77.7%), xả nước thải chưa qua xử lý từ các vuông tôm ra môi trường (76.35), phá hủy RNM để nuôi 

trồng thủy sản (71.7%), sự cố tràn dầu từ các tàu/bè lưu thông trên các sông, kênh rạch, và mực nước 

biển dâng do biết đổi khí hậu (52.2%).  

Những mối đe dọa không gây ảnh hưởng quá nghiêm trọng được xếp loại như sau: nước thải và chất 

thải rắn từ các nhà máy (77%), nuôi trồng thủy hải sản thâm canh (70.2%), và ảnh hưởng các sinh vật 

ngoại lai (61.7%). Mặt khác, các mối đe dọa mà cán bộ địa phương cho rằng ít nghiêm trọng nhất đối với 

tài nguyên ven biển là hoạt động xây dựng đường xá và khu dân cư, với 64.5%.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sử dụng một câu hỏi khác để đánh giá nhận thức của các cán bộ huyện-

xã về tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Sóc Trăng.  Chỉ có 45 (trong số 96 

người được hỏi) đưa ra câu trả lời, nhiều người không trả lời lại là những người đứng đầu các tổ chức xã 

hội (như Hội Phụ nữ hay Mặt trận tổ quốc) và thậm chí cả cán bộ của Phòng tài nguyên môi trường và 

Sở Nông nghiệp, đặc biệt là ở hai huyện Cù Lao Dung và Vĩnh Châu. Trong số 45 người đã trả lời, phần 

lớn họ đều nhấn mạnh rằng biến đối khí hậu liên quan chặt chẽ đối với tình trạng mưa lớn, bão dữ dội 

hơn, hạn hán kéo dài, từ đó dẫn đến hệ quả tất yếu gây suy giảm và mất đất canh tác. Kết quả phỏng 

vấn cũng cho thấy không có nhiều ý kiến không quan tâm đến các vấn đề như mực nước biển dâng cao, 

hay những tác động tiềm năng về kinh tế, xã hội và sinh thái.  

Trên cơ sở tìm hiểu về nhận thức các mối đe dọa đối với tài nguyên thiên nhiên địa phương, nghiên cứu 

cũng đã tìm hiểu nhận thức của cán bộ địa phương về hiệu quả thực hiện các can thiệp về quản lý, bảo 

vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường ven biển tại Sóc Trăng. Kết quả đánh giá cùa 

cán bộ địa phương được trình bày trong bảng 9 dưới đây. 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động nhận được ý kiến đánh giá “thực hiện tốt nhất” với tỷ lệ từ 50% 

trở lên từ cao đến thấp là: 

 Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đất ngập nước ven biển (63%) 

 Quy hoạch nuôi trồng thủy sản và đất sản xuất nông nghiệp (57.4%) 

 Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào việc quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài 

nguyên (53.3%) 

 Phối hợp các ban, ngành thực thi công tác quản lý tài nguyên ven biển (51.1%)  

Còn lại là những hành động can thiệp bị đánh giá hiệu quả thấp hoặc chưa tốt, bao gồm:  

 Kiểm soát và ngăn chặn chất thải rắn và nước thải từ hoạt động NTTS (44%)  

 Hạn chế lạm dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp (31.5%) 

 Chia sẻ lợi ích, quyền lợi từ nguồn tài nguyên ven biểu giữa các bên liên quan (28.1%) 

 Kiểm soát và ngăn chặn nạn khai thác thủy sản bằng phương thức hủy diệt (27.5%) 

Theo các cán bộ huyện, xã, việc quản lý, bảo vệ rừng ngặp mặn của địa phương gần đây được xem là 

đã được thực hiện tốt, thể hiện qua các dẫn chứng về thực trạng rừng (đặc biệt là khu vực bảo vệ rừng) 

và các hoạt động trồng rừng ngập mặn được thực hiện trong những năm gần đây tại địa phương. Ngoài 

ra, mô hình hợp tác xã (HTX) nghêu ở Cù Lao Dung cũng được coi như một hoạt động có hiệu quả nhằm 

khuyến khích sự tham gia của người dân vào việc việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên ven biển; 

cũng như để quản lý tốt hơn các xung đột về tiếp cận và sử dụng tài nguyên giữa người dân địa phương 

và chính quyền. Hợp tác xã này được xây dựng thí điểm và đã đi vào hoạt động do quyết định của Hội 

đồng nhân dân huyện Cù Lao Dung vào đầu năm 2008. Có tất cả 100 hộ nghèo ở xã An Thạnh Nam và 

An Thạnh III tham gia là thành viên của hợp tác xã để cùng bảo vệ và khai thác nguồn nghêu tự nhiên 

trên một diện tích bãi bồi xác định là 800 ha. Sản phẩm được cung cấp cho thị trường dựa trên một kế 

hoạch kinh doanh đã được thống nhất giữa các thành viên trong HTX. Với sự thành công của mô hình 

này, rất nhiều người dân cho biết chính quyền địa phương cũng đang đề xuất xây dựng thêm các mô 

hình tương tự ở các xã Vĩnh Hải (huyện Vĩnh Châu) và Trung Bình (huyện Long Phú). 

Bảng 9: Đánh giá của cán bộ địa phƣơng về hiệu quả thực hiện các biện pháp can thiệp để quản 

lý tài nguyên ven biển (đơn vị %) 

Hoạt động Tốt 
Bình 

thƣờng 
Chƣa tốt 

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đất ngập nước ven biển 63 28.3 8.7 

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản và đất sản xuất nông nghiệp 57.4 23.4 19.2 

Kiểm soát, ngăn chặn khai thác thủy sản bằngc ác phương thức hủy 
diêt 

47.3 25.3 27.5 

Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản 39.1 37 23.9 

Kiểm soát chất thải, nước thải trong nuôi trồng thủy sản 27.5 28.5 44 

Hạn chế lạm dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp 29.3 39.2 31.5 

Giám sát hoạt động các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản 28.3 44.6 27.2 

Kiểm soát, tiêu diệt loài ngoại lai xâm lấn 31.1 45.6 23.3 

Áp dụng các công nghệ NTTS thân thiện với môi trường, sinh thái 38,9 38,9 22,2 

Khuyến khích cộng đồng tham gia quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý 
tài nguyên 

53.3 29.3 17.4 

Phối hợp các ban, ngành thực thi công tác quản lý tài nguyên ven biển 51.1 37 12 

Chia sẻ lợi ích, quyền lợi từ vùng ven biển cho các bên liên quan 30.3 41.6 28.1 
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Bên cạnh đó, nhiều cán bộ huyện xã cũng cho biết hoạt động quy hoạch nuôi trồng thủy sản và sử dụng 

đất nông nghiệp ở địa phương cũng là đã được thực hiện tốt, nhưng lại không đưa được các thông tin, 

dữ liệu hay bằng chứng liên quan để giải thích cho nhận định này.   

2.3.5 Nhận thức của chính quyền địa phƣơng về điều kiện cần thiết, các thách thức và sự tham 
gia trong quản lý tài nguyên ven biển 

Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu quan điểm của các bộ chính quyền địa phương về tính cần thiết của việc 

duy trì các diện tích đất ngập nước và rừng ngập mặn ở địa phương. Như biểu đồ 24 dưới đây đã chỉ rõ, 

phần lớn số người được hỏi, chiếm tỷ lệ khoảng 89.5%, trả lời “có”, đã khẳng định tính cần thiết của việc 

duy trì diện tích đất ngập nước và rừng ngập mặn hiện tại. Chỉ có 8.4% số người trả lời cho rằng họ 

không chắc chắn về tính cần thiết của việc duy trì nguồn tài nguyên này. Bên cạnh đó, kết quả phỏng vấn 

cũng cho thấy có một tỷ lệ rất nhỏ cán bộ địa phương, khoảng 2% khẳng định là không cần thiết phải giữ 

nguyên các diện tích đất ngập nước và rừng ngập mặn hiện tại ở địa phương.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 24: Ý kiến của cán bộ địa phƣơng về tính cần thiết của việc duy trì các diện tích rừng 

ngập mặn ở địa phƣơng 

Nghiên cứu cũng tìm hiểu ý kiến của cán bộ chính quyền địa phương về việc có nên tiếp tục thúc đẩy 

và/hoặc cho phép người dân và các doanh nghiệp vào khai thác rừng ngập mặn và chuyển đổi đất nông 

nghiệp sang nuôi trồng thủy sản hay không. Như biểu đồ 25 đã chỉ rã, gần 80% số người được hỏi cho 

rằng không nên như vậy, trong khi 10% lại cho rằng nên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động này. Bên cạnh 

đó, có khoảng 12% số người được hỏi không chắc chắn về câu trả lời nên hay không nên khuyến khích 

các hoạt động này.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 25: Ý kiến của cán bộ chính quyền địa phƣơng về khuyến khích mở rộng nuôi trồng thủy 

sản ở địa phƣơng 
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Nghiên cứu đưa ra câu hỏi mở cho cán bộ huyện, xã phản hồi về các khó khăn và thách thức mà họ 

đang phải đối mặt để thúc đẩy quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên ven biển ở địa 

phương. Kết quả được tập hợp lại như sau: 

(a) Những thách thức về mặt chính sách: 

 Chưa có quy định chặt chẽ về việc hợp tác và phối hợp hành động giữa các ngành 

 Quy hoạch sử dụng đất chưa hợp lý 

 Một số chính sách liên quan đến phát triển vùng ven biển chưa được người dân ủng hộ , nhất là 

các chính sách tạo công ăn việc làm cho người nghèo, hay chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản 

(ví dụ như: ngăn ngừa dịch bệnh, hỗ trợ giá)  

(b) Pháp luật còn lỏng lẻo 

 Thực thi pháp luật chưa triệt để về viejec xử lý các vụ vi phạm liên quan đến xung đột sử dụng tài 

nguyên 

 Thiếu hụt những văn bản pháp quy/ hướng dẫn phù hợ với từng địa phương để quản lý và khái 

thác tài nguyên ven biểu hiệu quả hơn.  

(c) Thách thức về mặt tổ chức, thể chế: 

 Năng lực cán bộ tại cơ sở còn yếu  

 Thiếu các cán bộ chuyên trách về quản lý tài nguyên tại cấp xã 

 Sự phối hợp giữa các ban ngành thiếu hiệu quả 

(d) Thách thức từ phía người dân, cộng đồng địa phương 

 Nhận thức của cộng đồng, người dân về tài nguyên ven biển chưa cao 

 Sinh kế của người dân địa phương phụ thuộc chặt chẽ vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 

ven biển 

 Thái độ trông chờ vào sự giúp đỡ/hỗ trợ từ chính phủ và các tổ chức xã hội 

(e) Các khó khăn/thách thức khác 

 Các kỹ thuật khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đang được sử dụng tại địa phương đã 

lạc hậu 

 Quy trình chế biến thủy sản hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu chất lượng ngày càng cao 

của thế giới (như tiêu chuẩn GAP) 

 Các chủ đầm nuôi thủy sản hiện còn phải đối mặt với hiện trạng thị trường chưa ổn định, chưa 

kết nối được trực tiếp với các thị trường lớn, nên sẽ phải mất chi phí cho các bên trung gian.  

Để có thể giải quyết được các khó khăn và thách thức hiện tại để quản lý, bảo vệ và sử dụng quản lý tài 

nguyên ven biển, đảm bảo cuộc sống cho người dân được tốt hơn, cán bộ chính quyền huyện, xã đã 

đưa ra một số các giải pháp như sau: 

 Các ban ngành chức năng và các tổ chức (hoặc các bên liên quan) cần thực hiện đầy đủ và tốt 

hơn trách nhiệm và nhiệm vụ được giao trong việc quản lý và phát triển tài nguyên ven biển. 

 Thành lập và thúc đẩy tổ chức cơ chế đồng quản lý để quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên 

ven biển; 

 Tăng cường hiệu quả các chế tài pháp luật để bảo vệ tài nguyên ven biển 

 Xây dựng các quy hoạch sử dụng đất có thông tin/có sự tham gia lâu dài đối với từng loại đấy, 

cân bằng tỷ lệ sử dụng đất giữa nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp để vừa đảm bảo được an ninh 

lương thực và duy trì tài nguyên cho sự phát triển nông thông trong tương lai.  

 Hỗ trợ cộng đồng địa phương tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm được sản xuất theo 

các tiêu chuẩn GAP, nhất là đối với sản phẩm tôm và các nông sản (như trái cây và hành…) 
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 Tăng cường năng lực cho cán bộ chính quyền địa phương 

 Nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương và cộng đồng để quản lý và sử dụng hiệu quả tài 

nguyên ven biển.  

Đánh giá về vai trò của cộng đồng đối với tài nguyên ven biển của cán bộ chính quyền địa phương, kêt 

quả phỏng vấn cho thấy, gần 70% người trả lời phỏng vấn cho rằng người dân vừa là người khai thác, 

sử dụng; vừa là ngưởi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Chỉ có 8.6% trả lời người dân là những người khai 

thác và sử dụng tài nguyên ở vùng ven biển, và một tỷ lệ nhỏ (6.5%) trả lời người dân địa phương là 

những người quản lý và bảo vệ tài nguyên ven biển. Ngược lại, cũng có 5% số người trả lời cho rằng 

người dân địa phương không có vai trò gì đối với tài nguyên ven biển ở địa phương, và cũng gần 10% 

còn lại không có ý kiến gì về các nhận định nói trên về vai trò của người dân.  

Bảng 10: Ý kiến của cán bộ chính quyền địa phƣơng về vai trò của cộng đồng đối với tài nguyên 

ven biển 

Vai trò của ngƣời dân Tỷ lệ % 

Vừa là người khai thác, sử dụng; vừa là người quản lý 69.9 

Là người khai thác và sử dụng 8.6 

Là người quản lý và bảo vệ 6.5 

Không có vai trò gì 5.4 

Không có ý kiến  9.7 

 

Đối với việc xác định các bên liên quan có trách nhiệm quản lý tài nguyên ven biển ở Sóc Trăng, nghiên 

cứu đã đưa danh sách các cơ quan, tổ chức như: Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE), và các cơ 

quan tương ứng ở cấp huyện; Chi cục Kiểm lâm (FPSD) và cơ quan tương ứng ở cấp huyện; Chi cục 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Hội đồng nhân dân các huyện và xã, doanh nghiệp và chủ đầm 

nuôi thủy sản, các tổ chức xã hội địa phương (như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ hay hội cựu chiến binh) 

để các cán bộ chính quyền địa phương huyện, xã đánh giá.  

Bảng 11 dưới đây chỉ rõ, phần lớn số người trả lời đều đồng ý rằng các tổ chức, thể chế kể trên đều có 

trách nhiệm quản lý tài nguyên ven biển, trong đó, sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng nhân dân địa 

phương, các tổ chức xã hội, chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chi cục Kiểm lâm là những 

cơ quan chính đảm nhiệm nhiệm vụ này, với tỷ lệ lần lượt là: 98.9%, 95.7%, 94.6% và 91.4%. Cộng đồng 

địa phương cũng được cho là một trong những bên liên quan chính. Bên cạnh đó, có hơn 16% người trả 

lời cho rằng trách nhiệm quản lý tài nguyên ven biển không phải của các doanh nghiệp NTTS và chủ 

đầm tôm.   

Bảng 11: Ý kiến của cán bộ chính quyền địa phƣơng về các bên liên quan trong quản lý tài 

nguyên ven biển 

Tổ chức/ Thể chế Có Không 

Sở Tài nguyên và Môi trường và các Phòng TNMT ở các huyện 98.9 1.1 

Hội đồng nhân dân huyện/xã 95.7 4.3 

Doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản/chủ đầm tôm 83.9 16.1 

Chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm 91.4 8.6 

Cộng đồng địa phương 89.4 10.6 

Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản/Kiểm ngư 92.6 7.4 

Các tổ chức xã hội (ví dụ Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ) 94.6 5.4  
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Nghiên cứu cũng đã tìm hiểu mối quan tâm và sự tham gia của các cán bộ chính quyền địa phương về 

các cuộc họp hay hội nghị/hội thảo liên quan đến quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển tài nguyên ven 

biển. Kết quả cho thấy, (xem bảng 12), khoảng 60% số người trả lời đã từng được tham gia các cuộc 

họp hoặc hội nghị/hội thảo về các nội dung kể trên; hơn 40% còn lại chưa bao giờ được mời tham gia. 

Trong quá trình phỏng vấn, rất nhiều các bộ trẻ cho biết người quản lý của họ thường được mời tham dự 

các cuộc họp bàn ở cấp huyện hoặc xã để thảo luận về các vấn đề môi trường, sử dụng đất, nuôi trồng 

thủy sản, rừng ngập mặn…ở địa phương, còn cán bộ trẻ như họ hiếm khi được mời tham gia các sự kiện 

này. Nghiên cứu cũng nhận thấy phần lớn số người trả lời từ các tổ chức xã hội địa phương như Đoàn 

thanh niên, Hội phụ nữ, hay phòng văn hóa thông tin, trường học hầu như không không quan tâm đến 

các cuộc họp bàn về các vấn đề tài nguyên ven biển.  

Bảng 12: Mức độ tham gia họp bàn về tài nguyên ven biển của cán bộ huyện, xã (n=95) 

Mức độ tham gia  Số lƣợng Tỷ lệ (%) 

Chưa bao giờ tham gia 39 40.4 

Đã từng tham gia 56 59.4 

 



39 

2.4 Nhận thức và sự tham gia của cán bộ cấp tỉnh trong hoạt động quản lý tài nguyên ven 
biển  

2.4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu  

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 15 lãnh đạo và/hoặc người quản lý đại diện cho các cơ quan, 

ban, ngành khác nhau ở tỉnh Sóc Trăng. Bao gồm: Tỉnh ủy (1 người), Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh 

(1), Sử Tài nguyên và Môi trường (2), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2), Sở Khoa học Công 

nghệ (1), Trung tâm Khuyến ngư tỉnh 91), Chi cục Kiểm lâm (1), Phòng Cảnh sát Môi trường (2), Hội 

nghề cá tỉnh (1), Hội Nông dân (1), Hội phụ nữ (1) và Tỉnh Đoàn (1). Còn Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng do không thể sắp xếp được lịch gặp, nên đã không thể thực hiện phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn 

tập trung chủ yếu về hiện trạng quản lý và sử dụng tài nguyên ven biển, và sự tham gia của các vị lãnh 

đạo cấp tỉnh, sở, ban, ngành vào quá trình tham vấn cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. Những kết quả thu được từ phong vấn đề giúp đánh giá được mức độ quan tâm và 

ủng hộ của họ đối với công tác BTTN.  

2.4.2 Sự quan tâm của cán bộ cấp tỉnh đến phát triển KT-XH và quản lý tài nguyên vùng ven 
biển  

Kết quả phỏng vấn cho thấy, có gần 53% số cán bộ tỉnh thường xuyên theo dõi thông tin về quản lý và 

sử dụng tài nguyên ven biển hàng tuần, số còn lại có tần suất theo dõi ít hơn – trên 33% theo dõi hàng 

tháng; 7% hiếm khi theo dõi và 7% hầu như không theo dõi những thông tin này.  

Các kênh/nguồn thông tin về tài nguyên ven biển mà các cán bộ cấp tỉnh thường xuyên theo dõi hàng 

tuần thường theo dõi được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấpp như sau:  là từ các cuộc họp, hội 

thảo/hội nghị; truyền hình, báo chí (thường các các báo như Nhân Dân, Sóc Trăng, Thanh Niên và Tuổi 

trẻ), các báo cáo chuyên môn và qua các cuộc nói chuyện trao đổi thông thường. Chỉ có khoảng 50% số 

cán bộ cấp tỉnh có thể theo dõi thông tin trên qua mạng internet, thường là các báo điện tử như 

Vietnamnet (www.vietnamnet.vn) và VnExpress (www.vnexpress.net). Đài phát thanh không phải là kênh 

chính để tiếp thu thông tin về vùng ven biển của cán bộ cấp tỉnh. 

Khi được hỏi về dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng do GTZ và Chi cục 

Kiểm lâm thực hiện, có 4 trong 15 cán bộ cấp tỉnh không biết hoặc không có nhiều thông tin về dự án 

này. Đó là các cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát Môi trưởng tỉnh, Tỉnh Đoàn và Sở Tài Nguyên Môi Trường. 

11 cán bộ còn lại cho biết họ đã từng được mời tham dự cuộc họp về dự án hoặc có đọc thông tin về dự 

án trên báo Sóc Trăng.  

2.4.3 Đánh giá của cán bộ tỉnh về sự thay đổi của môi trƣờng và tài nguyên ven biển tại địa 
phƣơng 

Hầu hết các cán bộ được hỏi đều cho rằng nguồn lợi thủy sản tự nhiên và diện tích đất canh tác nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã giảm xuống đáng kể trong 10 năm qua. Có 12 trong số 15 người 

trả lời phỏng vấn ủng hộ nhận định này. Theo họ, việc suy giảm nguồn lợi thủy sản tự nhiên là do việc 

khai thác quá mức ở địa phương, khai thác thủy sản bằng các phương thức hủy diệt, trong khi việc kiểm 

soát và hướng dẫn còn thiếu, ô nhiễm nước do nước thải và hóa chất từ sản xuất nông nghiệp. Đồng 

thời, cũng giải thích lí do suy giảm diện tích đất canh tác là do việc chuyển đổi mục đích sử dụng sang 

nuôi trồng thủy sản, đất định cư và phát triển cơ sở hạ tầng.  

Tất cả cán bộ cấp tỉnh đều sự đoán, trong 10 năm tới, diện tích đất nông nghiệp ở Sóc Trăng sẽ tiếp tục 

giảm do quá trình đô thị hóa, dân số tăng lên, sẽ dẫn đến một phần đất canh tác sẽ bị chuyển đổi thành 

đất định cư và để phát trieern các khu công nghiệp theo đúng định hướng phát triển đến năm 2020 của 

tỉnh. Một số ý kiến khác cho rằng NTTS vẫn tiếp tục là thế mạnh kinh tế của Sóc Trăng, do đó, sẽ có một 

phần đất đai canh tác chuyển đổi thành các đầm tôm, cua, cá.  

 

http://www.vietnamnet.vn/
http://www.vnexpress.net/
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Phần lớn các ý kiến của cán bộ cấp tỉnh cũng bi quan về tương lai của nguồn lợi thủy sản tự nhiên khi 

cho rằng nguồn lợi này sẽ tiếp tục giảm trong 10 năm tới. Lý giải cho nhận định này, các cán bộ cho rằng 

đời sống của người dân ven biển còn nghèo, mà không có sinh kế thay thế, chắc chắn họ sẽ vẫn tiếp tục 

khai thác quá mức và đánh bắt nguồn lợi thủy sản bằng các phương thức hủy diệt. Các cán bộ này cũng 

dự đoán tình trạng này sẽ còn tồi tệ hơn do tác động của rất nhiều các vấn đề khác như ô nhiễm do 

nước thải, hay dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ vẫn khó có thể giải quyết trong tương lai gần.  

Tất cả các cán bộ được hỏi đều khẳng định diện tích rừng ngập mặn và bãi bồi, và chất lượng nước sinh 

hoạt tại Sóc Trăng đều đã tăng lên và/hoặc được cải thiện trong những năm qua. Nhưng họ lại không 

đưa ra được các dữ liệu và thông tin cụ thể để minh chứng cho nhận định trên. Các cán bộ này cũng đưa 

ra một số vấn đề cần quan tâm trong tương lai, như: 

 Diện tích rừng ngập mặn đã tăng lên nhờ các dự án trồng rừng trong thời gian gần đây, nhưng 

những nguy cơ phá rừng hay chuyển đổi đất rừng làm vuông tôm vẫn còn tồn tại; 

 Diện tích các bãi bồi có tăng tự nhiên, nhưng chính quyền địa phương không có hệ thống theo 

dõi hay số liệu thống kê đầy đủ về sự gia tăng này.  

 Chất lượng nước sinh hoạt đã được cải thiện, nhưng nguy cơ nguồn nước ngầm bị suy giảm 

đang hiện hữu do hậu quả của việc mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản.  

 Sẽ có nhiều khu công nghiệp sẽ được xây dựng dọc theo vùng ven biển Sóc Trăng, do đó các 

nguy cơ ô nhiễm đối với các con sông, kênh rạch và nguồn nước ngầm có thể sẽ xảy ra.  

2.4.4 Đánh giá của cán bộ cấp tỉnh về các tác động bất lợi đối với môi trƣờng và tài nguyên ven 
biển của địa phƣơng 

Nghiên cứu cũng tìm hiểu đánh giá về những tác nhân gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường tỉnh Sóc Trăng với các mức độ: đe dọa rất nghiêm trọng, đe dọa nghiêm trọng và không nghiêm 

trọng. 10 tác nhân tiêu cực được đưa ra để các cán bộ cấp tỉnh lực chọn như: Phá rừng ngập mặn để 

nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng thủy sản theo hình thức thâm canh, nước thải không qua xử lý từ các đầm 

nuôi thủy sản, dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cả, khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt, ô 

nhiễm do tràn dầu, chất thải từ các nhà máy, hay sự lan rộng của các sinh vật ngoại lại (như cây trinh nữ 

hay ốc bưu vàng), xây dựng cơ sở hạ tầng, và hiện tượng mực nước biển dâng cao.  

Kết quả cho thấy chỉ có một số ít cán bộ trả lời câu hỏi này, và hầu như không có người nào có thể trả lời 

hoặc điền hết các phương án lựa chọn. Một số người cho rằng họ không thể đưa ra được đánh giá của 

riêng họ về ảnh hưởng của các tác nhân kể trên vì họ không biết/hoặc không có thông tin cơ bản về 

những tác động của chúng đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên ven biển.  

Bốn cán bộ từ các cơ quan như Hội đồng nhân dân tỉnh, sở Tài nguyên Môi trường, Đoàn thanh niên và 

Hội phụ nữ cho rằng mức độ gây tổn hại đến môi trường và tài nguyên ven biển của các hoạt động phát 

triển cơ sở hạ tầng, hiện tượng xâm lấn của các sinh vật ngoại lại, hiện tượng phá rừng ngập mặn để 

nuôi trồng thủy sản và tình trạng khai thác thủy hải sản bằng phương pháp hủy diệt là không nghiêm 

trọng.  

Tám cán bộ khác lại lựa chọn hiện tượng mực nước biển dâng cao có thẻ là một tác nhân ảnh hưởng ở 

mức độ “nghiêm trọng”, nhưng chưa “quá nghiêm trọng” đối với môi trường và tài nguyên thiên nhiên ven 

biển Sóc Trăng.  

Nghiên cứu cũng tìm hiểu đánh giá của các cán bộ cấp tỉnh về tính cần thiết của việc thực hiện các hành 

động can thiệp nhằm đảm bảo quản lý và sử dụng bền vững môi trường và tài nguyên ven biển Sóc 

Trăng. Nhiều người cho rằng việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn đang được thực hiện khá 

tốt tại Sóc Trăng. Nhưng những người này lại không đưa ra hoặc chỉ ra được các vằng chứng liên quan 

để minh chứng cho nhận định của mình. Một số cán bộ từ các cơ quan như văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Khoa học và Công nghệ, trung tâm Khuyến ngư, Chi 

cục Kiểm lâm, và Hội nghề cá đã nêu ra được một số can thiệp, như dự án trồng rừng ngập mặn được 

tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã đóng góp một phần quan trọng trong việc giữ vững và 

phát triển rừng ở Sóc Trăng.  
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Một số hoạt động sau đây được nhiều cán bộ cấp tỉnh cho là “thực hiện không tốt” như: Kiểm soát và 

ngăn ngừa khai thác thủy sản bằng các phương pháp hủy diệt, kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh từ các 

đầm nuôi thủy sản, xử lý nước thải từ các vuông tôm, kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ 

trong hoạt động canh tác nông nghiệp, áp dụng công nghệ thân thiện môi trường trong nuôi trồng thủy 

sản, hay chia sẻ lợi ích công bằng thu được từ việc quản lý tốt tài nguyên ven biển.  

2.4.5 Quan điểm của cán bộ cấp tỉnh về sự tham gia của các bên liên quan và sự phát triển 
vùng ven biển 

Nghiên cứu cũng tìm hiểu xem các cán bộ cấp tỉnh có được tham gia thảo luận và/hoặc được hỏi ý kiến 

trong chiến lược quản lý tài nguyên thiên nhiên và quy hoạch phát triển vùng ven biển hay không. Kết 

quả cho thấy 6 cán bộ từ Hội đồng nhân dân, Chi cục Kiểm lâm, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

sở Khoa học và Công nghệ, trung tâm Khuyến ngư, hội Nghề cá đều khẳng định rằng họ đã từng tham 

dự ít nhất một cuộc họp và/hoặc hội thảo để thảo luận về các vấn đề liên quan đến tài nguyên ven biển. 

Một số người trong nhóm này cho biết họ đã được mời tới dự cuộc họp gần đây về dự án Quản lý Tài 

nguyên Thiên nhiên ven biển tỉnh Sóc Trăng. Có 9 cán bộ khác lại trả lời họ chưa bao giờ được hỏi ý 

kiến và/hoặc được mời tới dự cuộc họp hoặc hội thảo nào liên quan đến các vấn đề này.  

Nghiên cứu cũng tìm hiểu quan điểm của cán bộ cấp tỉnh Sóc Trăng về cơ quan/tổ chức quan trọng nên 

tham gia thảo luận và được lấy ý kiến về các vấn đề quy hoạch và quản lý tài nguyên thiên nhiên ven 

biển của địa phương. Tất cả các cán bộ đều đã trả lời câu hỏi này, trong đó cơ quan được đề cập đến 

nhiều nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (bao gồm cả Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Khai 

thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Cảnh sát môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội Nông dân, Hội 

Phụ nữ, Đoàn Thanh niên. Trong đó, Sở NN & PTNT, Sở TN&MT, sở Kế hoạch Đầu tư và các tổ chức xã 

hội là những lựa chọn nhiều nhất. Đặc biệt, các cán bộ được hỏi của Văn phòng Hội đồng nhân dân đề 

nghị bổ sung Bộ Tư pháp và Hiệp hội Luật sư vào danh sách các cơ quan/tổ chức cần được tham vấn 

cho các vấn đề tài nguyên ven biển tại Sóc Trăng. 

Kết quả tham vấn cũng chỉ ra rằng các cơ quan/tổ chức ít được đề xuất tham gia vào vấn đề này bao 

gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội. Không ai đề cập đến ngành xây dựng, giao thông vận tải trong trường hợp này. Cũng không có 

cán bộ nào đề cập đến sự tham gia của các tổ chức như Bộ đội biên phòng, Sở Công an, dân quân tự vệ 

tại địa phương, cũng như các tổ chức khoa học, trường đại học hay viện nghiên cứu hoặc các thể chế tài 

chính trong quản lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên và vùng ven biển Sóc Trăng.  

Mỗi cán bộ cấp tỉnh được phỏng vấn đề được đề nghị đưa ra các ưu tiên về kinh tế, xã hội và môi trường 

cần được giải quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững vùng ven biển Sóc Trăng. Tất cả cán bộ được 

hỏi đều đưa ra câu trả lời, trong đó các ưu tiên về kinh tế được nhiều người đưa ra như:  

 Cần có quy hoạch tổng thể và đồng bộ về phát triển vùng ven biển Sóc Trăng, trong đó chú trọng 

quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, vùng trồng lúa để đảm bảo an ninh lương thực, và đầu tư 

phát triển thủy lợi, cùng hệ thống đê bao; 

 Phục hồi, quản lý và khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế của rừng ngập mặn gắn liền với dạy 

nghề, giải quyết việc làm và tăng cường thu nhập cho các hộ nghèo thông quan trồng rừng, bảo 

vệ và khau thác cua, nghêu, cá kèo tự nhiên; và phát triển du lịch sinh thái.  

 Tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số như phát triển nghề phụ và định hướng 

thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp.  

Về các ưu tiên xã hội, nhiều cán bộ trả lời tập trung vào một số vấn đề như sau: 

 Nâng cao trình độ văn hóa và chất lượng đời sống tinh thần của cộng đồng vùng ven biển, gắn 

liền đào tạp nghề và giải quyết việc làm, nâng cao nhận thức cộng động về quản lý và sử dụng 

bền vững tài nguyên thiên nhiên ven biển: 

 Tăng cường chế tài pháp luật để kiểm soát và giảm thiểu các xung đột xã hội và xử phạt các vi 

phạm liên quan đến tài nguyên thiên nhiên như sở hữu đất đai, hay gây ô nhiễm vuông tôm… 
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 Tăng cường hiệu quả quản lý có sự tham gia và tham vấn ý kiến giữa cán bộ địa phương và 

cộng đồng để đảm bảo công bằng trong tiếp cận và chia sẻ lợi ích từ tài nguyên thiên nhiên, như 

đất, nước và nguồn lợi thủy sản thông qua trách nhiệm giản trình và minh bạch. 

Những vấn đề môi trường mà cán bộ cấp tỉnh cho rằng cần ưu tiên giải quyết như sau:  

 Phục hồi và phát triển các đai rừng ngập mặn ven biển tại địa phương 

 Xử lý hiệu quả nước thải ô nhiễm từ các đầm nuôi tôm công nghiệp 

 Kiểm soát, ngăn chặn khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên ven biển 

 Áp dụng các công nghệ nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường  

 Thúc đẩy cơ chế tiếp cận tài nguyên và chia sẻ lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương 

 Tăng cường chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật môi trường  

 Tăng cường nhận thức và tuyên truyền giáo dục môi trường đối với cán bộ và cộng đồng địa 

phương  

 Quản lý và xử lý hiệu quả chất thải sinh hoạt và sản xuất, ứng phó và xử lý các sự cố tràn dầu; 

  Thống nhất chỉ đạo, quản lý và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để giải quyết các 

vấn đề môi trường và tài nguyên tại địa phương.  

Trong các mối quan tâm nói trên, không cán bộ nào đề cập đến các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động 

của biến đổi khí hậu và/hoặc hiện tượng mực nước biển dâng đối với vùng ven biển Sóc Trăng. Tuy 

nhiên, ở câu hỏi tiếp theo về các vấn đề của biến đổi khí hậu có nên được quan tâm trong quy hoạch và 

kế hoạch phát triển của địa phương hay không, nhiều cán bộ trả lời đã nhấn mạnh biến đổi khí hậu là 

vấn đề toàn cầu, quốc gia và của địa phương, vì vậy, rất cần thiết phải đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào 

xem xét trong các quy hoạch và kế hoạch phát triển tổng thể vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng.  
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2.5 Nhận thức và thái độ của các doanh nghiệp thủy sản và dịch vụ đối với hoạt động quản lý 
và sử dụng nguồn tài nguyên ven biển 

Trong quá trình khảo sát các huyện Cù Lao Dung, Vĩnh Châu và Long Phú, nhóm nghiên cứu không thể 

tiếp cận được nhiều chủ doanh nghiệp để phóng vấn như dự kiến. Nguyên nhân của những hạn chế này 

gồm có:  

 Nhiều chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản và chế biến thủy sản hoặc dịch vụ liên quan đến nuôi trồng thủy 

sản từ chối gặp gỡ và phỏng vấn;  

 Nhiều chủ cơ sở các doanh nghiệp nói trên thường không phải người địa phương, và không sống tại 

địa bàn nghiên cứu nên không thường xuyên có mặt tại địa phương khi nhóm nghiên cứu thực hiện 

phỏng vấn tại địa bàn. Phần lớn họ sống tại thành phố Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liên hoặc Vĩnh 

Long.  

 Những người mà nhóm nghiên cứu gặp được tại các doanh nghiệp là người quản lý, cán bộ kỹ thuật, 

công nhận thường từ chối tham gia trả lời phỏng vấn với lí do không được chủ cơ sở ủy quyền.  

Vì vậy, nhóm nghiên cứu chỉ thực hiện phỏng vấn với 15 người từ các công ty, hợp tác xã nuôi tôm, một 

số cơ sở dịch vụ liên quan (ví dụ: thực phẩm, giống, thiết bị, hóa chất), và các cơ sở chế biến thủy sản ở 

3 huyện: Vĩnh Châu, Long Phú và Cù Lao Dung. Với nhóm đối tượng này, nhóm nghiên cứu tập trung 

tìm hiểu sự tham gia của họ trong quá trình quản lý và sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng ngập mặn và 

tài nguyên thủy sản tự nhiên ở khu vực. Đồng thời, nhóm nguyên cứu cũng cố gắng tìm hiểu khả năng 

sẵn sàng trả chi phí sử dụng tài nguyên và áp dụng các công nghệ kỹ thuật thân thiện môi trường trong 

sản xuất của họ. Kết quả phỏng vấn thể hiện như sau:  

Phần lớn đối tượng phỏng vấn đều đồng ý rằng hoạt động sản xuất của họ phụ thuộc vào các nguồn tài 

nguyên ven biển như tài nguyên nước (nước mặn, ngọt, lợ), bãi bồi, vùng đất ngập nước và đồng ruộng. 

Nhưng họ lại không cho rằng rừng ngập mặn và nguồn giống thủy sản tự nhiên quan trọng đối với hoạt 

động của cơ sở họ, bởi đối với các cơ sở nuôi trồng công nghiệp, họ phải mua nguồn giống từ các cơ sở 

nhân giống thủy sản “công nghiệp”, thay vì lấy từ môi trường tự nhiên.  

Nhiều chủ doanh nghiệp không biết diện tích rừng ngập mặn tại địa phương đã thay đổi trong những 

năm qua. Một số còn cho rằng không có sự thay đổi nào. Nghiên cứu cũng thấy rằng những người này 

luôn nhấn mạnh hoạt động của họ không hề liên quan đến tình trạng phá hủy rừng ngập mặn ở địa 

phương, trong khi những người làm các việc liên quan đến dịch vụ và/hoặc cơ sở chế biến thủy hải sản 

lại cho rằng họ không tham gia nhiều vào quá trình khai thác tài nguyên này.  

Tất cả những người trả lời phỏng vấn đều nói rằng chính quyền và các cơ quan chức năng tại địa 

phương không thông tin cho họ về tình trạng biến động của tài nguyên tự nhiên ven biển tại địa phương, 

đặc biệt là rừng ngập mặn và nguồn thủy sản trong thời gian qua. Do đó họ không biết rõ ràng và chính 

sach thông tin về những thay đổi này. Nhìn chung, phần lớn những người được hỏi nói rằng họ không 

quan tâm nhiều đến hiện trạng cũng như sự thay đổi của tài nguyên ven biển tại địa phương, ngoại trừ 

nguồn nước có vai trò tối quan trọng cho hoạt động của các vuông tôm. Ho cũng khẳng định rằng nếu 

rừng ngập mặn và/hoặc nguồn lợi thủy sản của địa phương có suy giảm, thì nguyên nhân là do sự khai 

thác quá mức nguồn tài nguyên của dân nghèo để đảm bảo cuộc sống.  

Trong số 15 người trả lời phỏng vấn, 06 người nói rằng họ “không biết” việc chặt phá rừng ngập mặn, 

khai thác bãi bồi, chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi tôm ồ ạt có thể có ảnh hưởng tới năng suất và chất 

lượng nuôi trồng thủy sản; trong khi đó 5 người khác lai cho rằng không có ảnh hưởng gì và 4 người còn 

lại thì khẳng định có ảnh hưởng. Một số người trả lời ở xã An Thạnh Nam, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu và Trung 

Bình cho rằng năng suất và chất lượng nuôi tôm trong những năm qua ở địa phương giảm mạnh, thậm 

chí có những hộ bị mất trắng do dịch bệnh, nguồn nước bị ô nhiễm, mưa nhiều và/hoặc do gió bão. Bên 

cạnh đó, nhiều người được hỏi lại không thể giải thích được mối liên hệ giữa các tác động của con 

người, đặc biệt là phá hủy rừng ngập mặn với các sinh kế dựa vào nuôi trồng thủy sản tại địa phương.  
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Hầu hết các doanh nghiệp/cơ sở được hỏi đều cho rằng các hoạt động sản xuất của họ, như nuôi trồng 

thủy sản hoặc khai thác thủy sản, thường phải đối mặt với những rủi ro thiên tai (như lũ lụt và mưa bão), 

dịch bệnh, nguồn nước bị ô nhiễm từ các hoạt động dân sinh và công nghiệp, dư lượng hóa chất bảo vệ 

thực vật và thuốc trừ sâu tại địa phương. Tuy nhiên, không ai đề cập đến những vấn đề và rủi rõ khác 

như xói lở bờ biển, thiếu nước ngọt, hay sự cạn kiệt nguồn giống thủy sản tự nhiên như cua giống hay 

tôm trứng.  

Chỉ có khoảng 6/15 số người được hỏi nhận thấy hoạt động của công ty/cơ sở của họ có gây ô nhiễm 

môi trường địa phương do việc phát sinh chất thải rắn, nước thải hoặc các bệnh dịch. Phần lớn các chủ 

cơ sở nuôi tôm cho rằng họ hoàn toàn ý thức được việc bảo vệ môi trường trong phạm vi sản xuất của 

mình bằng cách thu gom chất thải rắn (như túi nhựa, chai lọ), sử dụng các sản phẩm vi sinh để làm sạch 

nước trong đầm (ví dụ: nuôi tảo), và thiết kế các hồ và kênh chứa và lưu thông nước thải để xử lý. Tuy 

nhiên, cũng không ai bày tỏ sự nỗ lực của mình trong việc áp dụng các mô hình nuôi tôm và cua trong 

rừng ngập mặn hay trồng rừng ngập mặn trong đầm nuôi tôm. Họ giải thích rằng lá rụng và rễ cây ngập 

mặn có thể làm ảnh hưởng đến các đầm nuôi, giảm lượng oxy trong nước và từ đó làm suy giảm năng 

suất tôm.   

Tất cả các cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã được hỏi cho biết họ không phải đóng thuế hay phí môi 

trường, nhưng họ sẵn sàng chi trả nếu pháp luật của nhà nước quy định. Tuy nhiên, nhiều người cũng 

nhấn mạnh rằng, hàng năm cơ sở/doanh nghiệp của họ thường có nghĩa vụ phải đóng góp cho địa 

phương các khoản khác như phí an ninh xã hội, quỹ hỗ trợ người nghèo, quỹ cứu trợ và từ thiện. Họ cho 

rằng, bằng những đóng góp đó, họ đã tham gia vào quá trình xóa đói giảm nghèo và phát triển xã hội ở 

địa phương.  

Một số doanh nghiệp và hợp tác xã đã được mời tham dự các buổi tập huấn kỹ thuật về công nghệ nuôi 

thủy sản bền vững như nuôi tôm trong rừng ngập mặn. Nhưng thực tế cho thấy, không có doanh nghiệp 

hay hợp tác xã nào quan tâm đến việc áp dụng các kỹ thuật này bởi theo họ không muốn phải đánh đổi 

giữa một bên là bảo vệ môi trường và một bên là tăng sản lượng và diện tích nuôi tôm.  

Một số cơ sở, chủ hộ NTTS cho biết họ cũng đã được Phòng Khuyến ngư của huyện tập huấn về kỹ 

thuật quản lý đầm nuôi thủy sản, xử lý nước thải từ các vuông tôm, nhưng họ kahu không thể áp dụng 

các kỹ thuật nào do chi phí đầu tư quá cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 9 trong số 15 người trả lời 

phỏng vấn cho biết họ sẵn sàng áp dụng công nghệ NTTS thân thiện với môi trường nếu chính phủ đảm 

bảo sẽ có những hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cũng như đảm bảo năng suất ổn định cho họ. Các chủ cơ 

sở/ doanh nghiệp được hỏi đều cho biết họ không được thông tin hay tập huấn về các kế hoạch bảo vệ 

môi trường và sử dụng đất trong hoạt động nuôi trồng thủy sản, hoặc cảnh báo về những tác động của 

biến đổi khí hậu đối với sinh kế của họ ở vùng ven biển.  

Kết quả khảo sát cho thấy có 6 trong số 15 chủ cơ sở, doanh nghiệp được hỏi không biết Tiêu chuẩn 

toàn cầu về chất lượng nông thủy sản xuất khẩu (gọi tắt là GAP). Chỉ có 2 người đã được tập huấn và 

biết rõ về bộ tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó là, 7 người khác có biết nhưng không đầy đù về GAP. Tuy 

nhiên, tất cả số người được hỏi đều nhấn mặnh rằng họ sẵn sàng áp dụng các tiêu chuẩn của GAP nếu 

họ được hướng dẫn, tập huấn đầy đủ và đồng thời, họ được đảm bảo về nguồn giống sạch bênh, năng 

xuất tốt, được bao tiêu sản phẩm và giá cả tiêu thụ hợp lý. Ở giai đoạn hiện tại, các chủ cơ sở, doanh 

nghiệp và dịch vụ thủy sản mong muốn nhà nước hỗ trợ quy hoạch vùng NTTS, gồm cả thiết kế và xây 

dựng mạng lưới kênh dẫn nước và thoát nước độc lập để tránh gây ô nhiễm nguồn nước; đảm bảo an 

ninh trật tự xã hội, tránh các xung đột về sử dụng đất đai, bắt trộm tôm và hành vi tiêu diệt ao nuôi bằng 

thuốc trừ sâu. Họ cũng mong muốn nhà nước tiếp tục cho vay ưu đãi và trợ giúp tìm kiếm thị trường tiêu 

thụ sản phẩm.  

Theo phản ánh của các chủ cơ sở, doanh nghiệp thủy sản, những xung đột về sử dụng đất và nguồn 

nước cho NTTS giữa doanh nghiệp và người dân địa phương, hoặc những hành vi bắt trộm tôm, hủy 

hoại tôm hàng loạt bằng thuốc trừ sâu một phần bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng lao động ở địa phương. 

Họ giải thúch rằng họ không thể hoặc không muốn thuê lao động tại địa phương bởi người dân ở đây 

không nắm vững kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp, quản lý đầm nuôi và tính kỷ luật lao động thấp. Vì vậy, 

các chủ cơ sở, doanh nghiệp thủy sản thường sử dụng các lao động ngoại tỉnh từ Nam Định, Cà Mau, 

Long An hay Cần Thơ. Để giải quyết các xung đột này, các chủ cơ sở, doanh nghiệp thủy sản và dịch vụ 
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đề nghị chính quyền địa phương cần có trách nhiệm trong việc tạo công ăn việc làm lâu dài cho cộng 

đồng địa phương, hướng dẫn tập huấn họ và đảm bảo đủ vốn đất để sản xuất.   
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2.6 Kết quả đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) 

Ba cuộc họp đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) được thực hiện ở ấp Vàm Hồ thuộc xã An Thạnh 

Nam, ấp Tân Nam thuộc xã Vĩnh Tân, và ấp Ấu Thọ B thuộc xã Vĩnh Hải. Thông quá các cuộc họp, 

nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu nhận thức của cộng đồng địa phương về sự thay đổi của tài nguyên 

thiên nhiên ven biển dựa vào phương pháp lịch sử thông bản sau năm 1975, và quan điểm của họ về 

các nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi này. Các chỉ số liên quan đến tài nguyên ven biển địa phương được 

sử dụng để phân tích gồm có diện tích rừng ngập mặn, sự phong phú của nguồn thủy sản tự nhiên như 

cá, tôm, cua, hàu; diện tích nuôi trồng thủy hải sản/nuôi tôm, diện tích canh tác nông nghiệp (như lúa, 

hoa màu, mía) và động vật hoang dã trong rừng ngập mặn. Trong các cuộc họp, nhười dân địa phương 

được hướng dẫn phương pháp cho điểm để đánh giá độ giàu có của mỗi loại tài nguyên ven biển tại mỗi 

thời gian xác định tại các mốc lịch sử đáng nhớ của địa phương.  

Thang điểm được đưa ra từ 1 đến 10 để đánh giá cho độ giàu có của các nguồn tài nguyên ven biển, với 

1 là thấp nhất và 10 là cao nhất. Xu hướng thay đổi của mỗi tài nguyên ven biển được xác định bởi điểm 

khác biệt so với các mốc quan trọng. Các mốc thường được người dân địa phương xác định như năm 

kết thúc chiến tranh Hoa Kỳ (1975), thời kỳ xây dựng hợp tác xã mới và / hoặc di cư và tái định cư (năm 

1980), Năm có cơn bão nghiêm trọng (năm 1990), năm ghi dấu hoạt động phát triển và mở rộng nuôi tôm 

(năm 1990), năm suy giảm phong trào nuôi tôm (đầu thập niên 2000). 

Các bảng 13, 14, 15 dưới đây thể hiện kết quả của 03 cuộc họp PRA tại ấp Vàm Hồ, Tân Nam và Ấu Thọ 

B. Các bảng phản ánh sự xuất hiện của thiên tai (như bão) và/hoặc sự mở rộng hay suy giảm của hoạt 

động nuôi tôm tại địa phương được xem là những mốc quan trọng liên quan đến những thay đổi rõ ràng 

của nguồn tài nguyên ven biển. Những phát hiện chính từ kết quả thảo luận PRA được tóm tắt lại như 

sau:  

Diện tích rừng ngập mặn đã bị suy giảm trong suốt 30 năm qua, đặc biệt là ở ấp Ấu Thọ B và Vàm Hồ. 

Theo người dân địa phương tại Ấu Thọ B, từ năm 1975 đến năm 2008, khoảng 80% diện tích rừng ngập 

mặn địa phương bị phá hủy, trong khi ở ấp Vàm Hồ, tỷ lệ mất rừng ngập mặn chiếm khoảng 60%. Người 

dân địa phương cũng dự đoán nguồn tài nguyên này có thể sẽ tiếp tục suy giảm trong tương lai.  

Theo người dân địa phương, các nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm diện tích rừng ngập mặncó sự khác 

biệt giữa các ấp. Ở ấp Vàm Hồ, người dân cho rằng hiện tượng di dân và khai thác trong Lâm trường 

30/4 đã phá hủy một diện tích lớn rừng để xây nhà, làm đường, đê kè và chuyển đổi thành đất sản xuất 

lâm nghiệp vào đàu những năm 1980; phần còn lại tiếp tục suy giảm do tác động của những cơn bão vào 

những năm 1990. Người dân cũng nhấn mạnh hoạt động mở rộng và phát triển nuôi trồng thủy hải sản ở 

Vàm Hồ không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mất rừng ngập mặn, vì phần lớn diện tích các 

vuông tôm được chuyển đổi từ diện tích đất ruộng hoặc đồng cỏ ngập nước – những nơi mà rừng ngập 

mặn đã bị phá hủy từ trước đó. Và gần đây, dự án xây dựng đê biển tại xã An Thạnh Nam cũng khiến 

một diện tích (kiểm lâm địa phương cho biết khoảng 2 ha) rừng ngập mặn cũng bị phá hủy.  

Người dân tại ấp Tân Nam lại cho rằng sự phát triển và mở rộng các vuông tôm và/hoặc tác động của 

các cơn bão là nguyên nhân trực tiếpp dẫn đến việc mất rừng ngập mặn của khu vực. Trong khi đó, 

người dân tại ấp Ấu Thọ B lại cho biết diện tích rừng ngập mặnh tại xã họ đang tăng lên từ cuối những 

năm 1990 nhờ các dự án trồng mới hoặc tái sinh rừng ngập mặn như Chương trình 661 của Chính phủ 

và Ngân hàng Thế giới (ví dụ dự án Bảo vệ và Phát triển Đất ngập nước ven biển)  
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Bảng 13: Đánh giá về mức độ giàu có tài nguyên ven biển địa phƣơng của ngƣời dân xã Vàm Hồ 

(2008) 

Mốc thời gian   

           lịch sử  

 

 

Tài nguyên 

ven biển 

1980 

Định 

cƣ 

trong 

Nông 

trƣờn

g 30/4 

1990 

Bão 

lớn 

1996 

Cơn bão 

số 5 

2000 

Xây 

dựng đê 

biển 

2002 

Mở rộng 

các vuông 

tôm 

2007 

Mô hình HTX 

nông nghiệp 

tan vỡ 

Giao đất cho 

các hộ gia 

đình 

5 năm 

tới 

Độ che phủ của 
rừng ngập mặn 

10 7 4 3 3 3 2 

Cá, cua, tôm 10 9 10 6 5 7 6 

Đất sử dụng để 
nuôi trồng thủy 

sản 
- 1 2 2 10 7 7 

Đất sử dụng để 
canh tác nông 

nghiệp 
1 2 4 8 9 10 10 

Động vật hoang 
dã (chim, dơi, 

khỉ) 
10 7 6 4 3 3 2 

 Bảng 14: Đánh giá về mức giàu có tài nguyên ven biển của ngƣời dân ấp Tân Nam (2008) 

  Mốc thời gian 

           lịch sử 

 

 

 

Tài nguyên 

ven biển 

1975 

Kết 

thúc 

chiến 

tranh 

chống 

Mỹ 

1980 

Hình 

thành 

HTX 

1988 

Bắt đầu 

thực hiện 

phong 

trào nuôi 

tôm 

1990 

Bão lớn 

1994 

Suy thoái 

phong 

trào nuôi 

tôm 

2004 

Phong 

trào nuôi 

cua 

2007 2015 

Cây ngập mặn 0 0 6 6 4 2 2 
Không 

biết 

Nghêu 10 10 10 8 6 2 2 2 

Cá Kèo - - - - - 4 4 
Không 

biết 

Cua 10 10 10 10 10 6 4 
Không 

biết 

Ruốc 6 6 6 6 4 2 2 
Không 

biết 

Tôm 2 2 2 2 2 2 2 
Không 

biết 

Cá 10 10 8 6 2 2 2 
Không 

biết 

Đất cho nuôi 
trồng thủy sản 

0 0 10 - 4 4 4 
Không 

biết 
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Bảng 15: Đánh giá về mức giàu có tài nguyên ven biển của ngƣời dân ấp Ấu Thọ B (2008) 

Mốc thời gian 

lịch sử 

 

Tài nguyên 

ven biển 

1975 

Kết thúc 

chiến tranh 

chống Mỹ 

1985 

Xóa bỏ 

HTX 

1995 

Bão lớn 

1997 

Phát 

triển 

nghền 

nuôi tôm 

2003 

Suy thoái 

phong 

trào nuôi 

tôm 

2008 

Hiện 

tại 

2020 

Cá 10 8 5 5 3 2 1 

Tôm 10 8 5 5 3 2 
Không 

biết 

Cua 10 8 5 5 3 2 
Không 

biết 

Nghêu 10 8 5 5 3 2 
Không 

biết 

Sò 10 8 5 5 3 2 
Không 

biết 

Cây ngập mặn - - - 8 9 10 
Không 

biết 

Đất cho NTTS Nuôi trồng tự nhiên 6 10 
Không 

biết 

Đất cho sản xuất 
nông nghiệp 

Không có nhiều thay đổi 
Không 

biết 

 

Theo người dân địa phương, các loại tài nguyên thủy sản như nghêu, cua, cá và tôm đang dần dần suy 

giảm ở cả môi trường tự nhiên và trong các thủy vực nước ngọt như sông, kênh rạch hay các vùng đất 

ngập nước. Hiện tượng suy giảm nguồn tài nguyên này được cho là có khả năng xảy ra từ khoảng 

những năm 1990 và đầu năm 2000, đặc biệt là đối với nghêu, cua và tôm. Tuy nhiên, người dân ở Vàm 

Hồ cho rằng nguồn nghêu tại ấp An Thạnh Nam hiện nay đã tăng lên nhờ việc thành lập Hợp tác xã 

Nghêu Cù Lao Dung để bảo vệ nguồn lợi này. Các nguyên nhân chính dẫn tới xu hướng suy giảm nguồn 

thủy sản tại địa phương được nguồn dân đưa ra bao gồm: hoạt động khai thác quá mức, các phương 

pháp khai thác bằng hình thức hủy diệt hay phá hủy rừng ngập mặn. Họ cũng cho rằng nghèo đói và sự 

gia tăng dân số quá nhanh chính là nguyên nhân gốc rễ dãn tới tình trạng này. Tuy nhiên, người dân tại 

tại Tân Nam và Âu Thọ B không thể dự đoán những xu hướng của các nguồn lợi thuỷ sản trong thời gian 

tới.  

Một câu chuyện có thật ở ấp Vàm Hồ được người dân địa phương kể lại, vào những năm 1990, ở xã An 

Thành Nam, nguồn tài nguyên tự nhiên cá, tôm, cua rất phong phú và đa dạng. Người dân có thể dễ 

dàng đánh bắt bất cứ khi nào họ muốn. Theo ước tính vào thời gian đó, bằng cách sử dụng lưới đánh cá 

hoặc bẫy đèn, một người có thể bắt từ 10 đến 15kg cá khác nhau mỗi đêm.Nhưng hiện nay, lượng các 

đánh bắt được từ các thủy vực không còn nhiều như vậy. Một ngày người dân chỉ có thể bắt được 

khoảng 5kg cá, nhưng chủ yếu là cá kích thước nhỏ như Đôi, Chốt, Úc và tôm nhỏ. Bên cạnh đó, các 

nguồn lợi khác như hàu hay cua tại An Thạnh Nam được thay đổi không ổn định, một số giảm nhưng 

cũng có một số năm tăng lên. 

Người dân tại Vàm Hồ cũng cho biết quần thể các loài động vật hoang dã trong rừng ngập mặn ở xã An 

Thạnh Nam như cầy hương, khỉ, dơi và chim đã gần như biến mất. Trước những năm 1990, người dân ở 

đây vẫn có thể dễ dàng quan sát chúng trong tự nhiên, nhưng việc phá rừng và săn bắn của người dân 

nhập cữ đã làm cho nguồn tài nguyên này ngày càng khan hiếm.  

Những thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp/đất canh tác, đất nuôi trồng thủy sản khá khác nhau ở ba ấp. 

Tại ấp Vàm Hồ, theo người dân địa phương, đất canh tác giảm mạnh vào cuối thập niên 1990 và đầu 

những năm 2000. Cùng thời điểm đó, đất sử dụng cho nuôi trồng thủy sản lại tăng lên. Người dân tại áp 
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Âu Thọ B lại cho rằng đất canh tác tại địa phương họ không thay đổi nhiều, và đất sử dụng cho nuôi tôm 

công nghiệp mới bắt đầu được mở rộng trong những năm gần đây. Ở ấp Tân Nam, người dân địa 

phương cho biết đất dùng cho nuôi trồng thủy sản đã giảm đáng kể trong 15 năm qua, đặc biệt là trong 

những năm 2002-2005, do những thiệt hại từ dịch bệnh trong quá trình nuôi tôn. Nói chung, đã có một xu 

hướng chuyển đổi giữa đất canh tác và đất nuôi trồng thủy sản trong những thập kỷ qua tại các xã 

nghiên cứu. Thay đổi trong lĩnh vực nông nghiệp và đất canh tác, đất nuôi trồng thủy sản khá khác nhau 

từ ba làng. Trong làng Vàm Hồ, theo người dân địa phương, đất canh tác giảm mạnh vào cuối thập niên 

1990 và đầu thập niên 2000, và trong khi chờ đợi, đất sử dụng cho nông nghiệp nuôi trồng thủy sản tăng 

lên. Dân làng tại Âu Thọ B giả định rằng đất canh tác ở vị trí của họ vẫn không thay đổi, và đất sử dụng 

cho tôm thâm canh-nông nghiệp vừa được mở rộng cho những năm gần đây. Trong Tân Nam, người 

dân địa phương nói rằng đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản trong khu vực của họ đã giảm đáng kể 

nhất trong 15 năm qua, đặc biệt là trong những năm 2002-2005, do các sự cố của tôm nuôi tại địa 

phương đã xảy ra do các bệnh lây lan. Nói chung, nó đã được một xu hướng của đất canh tác chuyển 

đổi thành đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản cho các thập kỷ qua tại các xã nghiên cứu. Chính quyền 

địa phương đã cung cấp số liệu trong Bảng 16 dưới đây cho thấy diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản chiếm 

một tỷ lệ đáng kể so với sinh kế sản xuất khác.  

Bảng 16: Phân bố đất canh tác nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản (2007 và 2008) 

Các xã 
Đất trồng 

lúa 

Đất trồng 

mía 

Hoa màu 

(hành, ớt, rau) 

Cây ăn 

quả 

(ha) 

Đất NTTS 

(tôm, cua, cá kèo) 

An Thạnh Nam 625 996 580 90 618 

Vĩnh Tân 20 - 180 79 3.669 

Vĩnh Hải 752 250 3.146 18 2.755 

Thị trấn Vĩnh Châu 100 - 415 35 480 

 

Chỉ có cuộc họp PRA tai ấp Vàm Hồ thực hiện phân tích về chất lượng nước sinh hoạt. Người dân địa 

phương đều khẳng định chất lượng nước đã được cải thiện kể từ khi có chương trình Nước sạch và Vệ 

sinh Môi trường Nông thôn được thực hiện tại đây. Họ cho biết chính phủ đã hỗ trợ họ đào các giếng 

nước sạch, các nhà máy cấp nước và cung cấp các bể chứa nước cho hộ nghèo để đảm bảo mọi người 

dân đều có thể được sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, họ cũng nói rằng, một số hộ trong ấp vẫn duy trì 

thói quen sử dụng nước từ các sông – kênh rạch để tắm rửa, giặt giũ mặc dù chất lượng nước từ các 

nguồn này không đảm bảo.  

Người dân ở ấp Vàm Hồ cũng bày tỏ mối quan tâm của họ về các mối đe dọa đang gây ô nhiễm nguồn 

nước như chất thải rắn và nước thải từ các hộ gia đình và nhà máy chế biến thủy sản (ví dụ như tại Đại 

Ngải), các nhà máy chế biến mía đường, xưởng sửa chữa tàu thuyền…Người dân ở Vĩnh Hải cũng đặc 

biệt quan tâm tới hiện tượng xả nước bị ô nhiễm từ các ao nuôi tôm vào kênh sông có thể sẽ làm lây lan 

rộng hơn dịch bệnh cho tôm và không ai có thể kiểm soát được những rủi ro và thiệt hại của nó. 

 

 

 

 

 

 



50 

2.7 Những vẫn đề môi trƣờng, quản lý và tài nguyên thiên nhiên ven biển địa phƣơng 

Phần này đưa ra một số vấn đề cần thảo luận mà nhóm nghiên cứu đã quan sát, điều tra và nghiên cứu 

trong suốt quá trình khảo sát tại hiện trường ở 5 xã. Từng vẫn đề thảo luận dưới đây có thể được xem 

như là những vấn đề quan trọng và nổi cộm liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên ven biển tại bả 

huyện Cù Lao Dung, Vĩnh Châu và Long Phú.  

2.7.1 Quyền tiếp cận và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ven biển  

Hiện đã có một số vụ tranh chấp và xung đột giữa người dân địa phương và các cộng đồng xung quanh, 

giữa người dân với nhà nước (chính quyền, biên phòng, kiểm lâm.) về quyền tiếp cận và sử dụng tài 

nguyên thiên nhiên ven biển tại địa phương. Khái niệm “quyền” ở đây hoàn toàn không rõ ràng, minh 

bạch và không được thông tin đầy đủ đến người dân - những cư dân bản địa và có sinh kế phụ thuộc 

hoàn toàn/một phần vào các hoạt động khai thác thủy sản, các tài nguyên từ các vùng đất ngập nước 

hoặc rừng ngập mặn. Tuy nhiên, hiện nay, quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên này đã bị giới hạn, bị 

cấm hoặc hoặc chưa xác định và công bố rõ ràng, nên đã ảnh hưởng đến sinh kế của người dân.  

Hầu hết các hộ gia đình ở ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, nguyên là xã viên của Nông trường 30/4, 

những người đến khai khẩn, phá rừng, mở đất trồng lúa từ những năm 1980. trong việc chuyển đổi đất 

rừng thành đất sản xuất lúa từ những năm 1980. Trong những năm qua, họ bị nghiêm cấm đánh bắt tôm 

cá tự nhiên trong các khu vực nông trường, mặc dù nguồn lợi này rất sẵn có. Quy định này do ông Trần 

Ngọc Hoằng, nguyên Giám đốc Nông trường đặt ra từ những năm 1980 đến năm 2001. Rất nhiều xã 

viên của nông trường vi phạm đã bị xử phạt rất nghiêm khắc bởi lực lượng bảo vệ chốt dọc sông và kênh 

rạch.  Mặc dù hiện nay nông trường đã giải thể nhưng nhiều người dân vẫn cảm thấy “sợ” khi nhắc đến 

lệnh cấm này.  

Những năm gần đây, xung đột về khai thác nghêu giống vẫn thường xảy ra ở Cù Lao Dung và Vĩnh 

Châu giữa ngư dân địa phương với nhau, và với ngư dân ở các tỉnh xung quanh như Kiên Giang, Trà 

Vinh và Bạc Liêu. Để bảo vệ và khai thác nguồn lợi, cuối năm 2007 UBND huyện Cù Lao Dung đã vận 

động và tổ chức HTX nghêu Cù Lao Dung với 100 hộ xã viên, quản lý 800 ha bãi bồi ven biển có nghêu 

giống. Chính quyền hi vọng rằng với mô hình này sẽ đảm bảo cho nông dân xã An Thạnh Nam thực hiện 

được quyền quản lý và khai thác nguồn lợi nghêu của mình. Tuy nhiên, ở bên kia sông, nhiều người dân 

xã Trung Bình (huyện Long Phú) phàn nàn về việc họ không được phép tham gia HTX hoặc vào bãi khai 

thác nghêu như trước đây. 

Quy định bảo vệ rừng ngập mặn đã không cho phép người dân vào khai thác cua, ba khía trong rừng khi 

thủy triều xuống nếu không được phép của Hạt Kiểm lâm. Co gần 40 hộ ở ấp Vàm Hồ (xã An Thạnh 

Nam) được phép khai thác quanh năm. Tuy nhiên, nhiều người ở xã Trung Bình và Kinh Ba (huyện Long 

Phú) cho biết hàng ngày họ vẫn vào bãi bồi trong rừng bắt cua vì giúp họ có thu nhập đều đặn hàng ngày 

cho dù không có phép. Ngoài ra, có một số hộ ở Vàm Hồ cũng tham gia bảo vệ rừng ngập mặn và được 

phép khai thác lá dừa nước để bán làm tấm lợp nhà.  

2.7.2 Quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn 

Hoạt động quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn của lực lượng kiểm lâm của ba huyện khá thuận lợi vì hầu 

hết người dân địa phương đều nhận thức được quy định của nhà nước về cấm chặt phá rừng ngập mặn, 

thậm chí cấm cả lấy củi như trước đây. Do lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng hàng ngày (bằng xuồng 

máy) và có lực lượng biên phòng hỗ trợ nên ít có hiện tượng dân chặt phá rừng. Tuy nhiên, một số diện 

tích rừng bị xâm hại, chặt hạ lại đến từ chính chủ trương của chính quyền địa phương như xây đường đê 

bao ven biển (như ở xã An Thạnh Nam) hoặc cho phép các doanh nghiệp tư nhân ngoài địa phương khai 

hoang lấn rừng xây dựng vuông tôm. 

Ở Cù Lao Dung, Hạt kiểm lâm giao rừng cho một số hộ dân quản lý bảo vệ và họ được phép khai thác lá 

dừa nước, cua, ba khía. Trong khi đó ở Long Phú, kiểm lâm lại cho phép dân vào khai thác củi khô. Ở 

Vĩnh Châu, người dân đề nghị kiểm lâm cho phép họ khai thác củi khô, lá dừa nước và đước để làm nhà. 
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2.7.3 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sinh kế và xung đột 

Quá trình chuyển đổi quyền (sở hữu) và mục đích sử dụng đất ở các xã nghiên cứu trong thập kỷ vừa 

qua, đặc biệt là ở An Thạnh Nam, đã phản ánh “vòng luẩn quẩn” của việc thực hành sinh kế của người 

dân nhằm duy trì cuộc sống. Quá trình này được bắt đầu bằng việc người dân chuyển đổi đất trồng lúa 

sang làm đầm NTTS từ giữa những năm 1990. Tuy nhiên, do nuôi tôm cần mức đầu tư cao, phải vay vốn 

ngân hàng nên nhiều hộ gia đình nghèo không thể tham gia. Vì thế họ phải bán, gá nợ hoặc đem đất 

ruộng của mình cho các chủ đầm tôm sử dụng. Do yêu cầu về diện tích rộng, nên các chủ đầm tôm, chủ 

yếu là người giàu từ nơi khác đến, đã tích tụ ruộng đất nông dân để mở rộng ao nuôi kết hợp với lấn phá 

đất rừng ngập mặn. Trước năm 2000, phong trào nuôi tôm công nghiệp (thâm canh) phát triển rầm rộ vì 

mang lại nhiều lợi nhuận. Vì thế, rất nhiều hộ gia đình tận dụng đất lúa của mình, xây bờ bao nuôi tôm. 

Từ năm 2000 đến 2004, do gặp nhiều rủi ro về dịch bệnh, thời tiết và thị trường, nên nuôi tôm bị thua lỗ 

trầm trọng, rất nhiều người dân trở thành “con nợ” của ngân hàng và đến nay không có khả năng chi trả. 

Ví dụ, tại ấp Vàm Hồ có đến 65% hộ tham gia NTTS (90ha) bị “bể ao” – nuôi tôm thất bại. Do nợ nần và 

nghèo khó, nên rất nhiều hộ dân đã bán ao và chuyển sang làm mướn (làm thuê) cho các chủ đầm tôm 

khác (chủ yếu là người ngoài địa phương). Để duy trì cuộc sống, một số hộ khác tiếp tục cải tạo hồ nuôi 

kém hiệu quả thành đất trồng mía (không phổ biến), hoặc đưa nước vào ao để nuôi tôm quảng canh, 

năng suất thấp, thu nhập kém và nhiều rủi ro, hoặc chuyển sang khai thác tự nhiên. Từ những người có 

quyền sở hữu đất sản xuất, nhiều nông dân trở thành trắng tay, thất nghiệp, và rất nhiều mâu thuẫn và 

tranh chấp đã xảy ra để giữ đất, đòi thêm lợi ích, giành khai thác bãi bồi. Một số hộ khác muốn cải tạo lại 

ao tôm để trồng lúa như trước đây, tuy nhiên do đất đã bị nhiễm mặn nên họ phải mất công khoảng 5 

năm để rửa ngọt, dẫn nước vào ruộng thì mới có thể đảm bảo cho trồng lúa được. 

Việc chuyển đổi đất sang NTTS thiếu quy hoạch cũng dẫn đến nhiều mâu thuẫn và thiệt hại cho nghề 

nuôi tôm do thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước, lọc nước đưa vào ao, và không thể xử lý nước thải 

đưa trực tiếp ra kênh thải, dễ lan truyền dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp NTTS đã cố tình lấn 

chiếm đất rừng, xây bờ bao ngăn không cho nước vào, phơi khô nền, nên đã làm cho cây rừng ngập 

mặn bị chết, và sau đó hợp thức hóa để chuyển sang nuôi tôm. Ở huyện Vĩnh Châu có hơn 40 ha rừng 

ngập mặn bị lấn chiếm theo hình thức này, do đó đã làm mất nơi nhiều người dân có thể khai thác các 

nguồn lợi thủy sản trong rừng ngập mặn. 

Nghiên cứu cho thấy hầu hết các doanh nghiệp NTTS thiếu cam kết và không gắn kết trách nhiệm và lợi 

ích lâu dài để quản lý và bảo vệ tài nguyên của địa phương. Hiện tượng đất NTTS bị chuyển qua nhiều 

chủ sở hữu, quản lý nhờ mua đi bán lại hoặc cho thuê đã làm cho đất đai và nguồn nước bị khai thác cạn 

kiệt, tích lũy nhiều rủi ro và ô nhiễm, từ đó làm mất khả năng phục hồi sinh thái của tài nguyên. 

2.7.4 Tác động của thị trƣờng và sự yếu kém của chính sách và quy hoạch 

Nhu cầu thị trường về xuất khẩu tôm nuôi sang Châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ chính là động lực lớn nhất 

dẫn đến phong trào “người người nuôi tôm, nhà nhà nuôi tôm” ở các xã nghiên cứu trong hơn 15 năm 

qua. Do chính quyền thiếu quy hoạch NTTS hợp lý cũng như chính sách ưu tiên phát triển NTTS đã gây 

ra hệ lụy “bể ao” hàng loạt, làm cho nhà nước bị thất thu (do dân không có khả năng trả nợ và sản xuất 

bị đình trệ) và cuộc sống của người dân càng khó khăn hơn. Như đã mô tả trong mục 2.2.3, sự đổ vỡ 

của hệ thống sản xuất và sinh kế là do nhà nước không theo kịp, không quản lý kịp với những vận động 

về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của nhân dân. Trong khi đó, bản thân khả năng của người dân lại 

không đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính cũng như cam kết về đảm bảo môi trường an 

toàn cho phát triển NTTS. Tác động của thị trường, thiếu hướng dẫn và quản lý của nhà nước, tâm lý 

chấp nhận “hên xui” của người dân là phức hợp của những yếu tố gây ra sự thay đổi về sinh kế và tài 

nguyên như đã nói ở trên.    
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3 Kết luận và khuyến nghị  

3.1 Cộng đồng địa phƣơng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn người dân địa phương cơ bản nhận thức được vai trò và tầm 

quan trọng của rừng ngập mặn và tài nguyên ven biển, cũng như thực trạng và xu hướng suy giảm của 

tài nguyên trong những năm qua. Trong đó, nguồn lợi thủy sản và lợi ích phòng chống thiên tai (của rừng 

ngập mặn) luôn được họ nhấn mạnh và đề cao. Người dân nhận thức tốt về mối quan hệ giữa bảo vệ 

môi trường và sinh kế, cũng như các hậu quả môi trường sẽ ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân, đặc 

biệt là mối liên hệ giữa mất rừng ngập mặn và sạt lở đồng ruộng, đầm nuôi; hay ô nhiễm nguồn nước và 

dịch bệnh cho tôm. 

Hầu hết người dân đều ý thức rằng việc phá rừng ngập mặn hay khai thác lâm sản, thủy sản trong rừng 

ngập mặn là bị cấm hoặc không hợp pháp. Họ nêu rõ vai trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn và 

tài nguyên ven biển khác là trách nhiệm của chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng và lực lượng 

kiểm lâm. Nghiên cứu cũng khẳng định những người dân sống gần rừng ngập mặn hoặc ven biển – gần 

gũi với tài nguyên luôn, gắn liền với sản xuất nông nghiệp, thủy sản thường có nhận thức đúng đắn hơn 

so với những người dân ở khu vực thị trấn hoặc làm nghề khác. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát thể hiện những vấn đề cơ bản cần thay đổi nhƣ sau: 

 Nhìn chung, cộng đồng địa phương ít quan tâm đến vấn đề môi trường và tài nguyên ven biển bị suy 

giảm. Do không quan tâm nên khả năng diễn giải hiểu biết của họ về môi trường và tài nguyên ven 

biển là rất yếu, mặc dù chúng là đối tượng họ gần gũi và tác động lên hàng ngày. 

 Ngoài giá trị sử dụng trực tiếp như khai thác hải sản, người dân ít biết hoặc không quan tâm nhiều 

các giá trị, vai trò khác của rừng ngập mặn, bãi bồi và tài nguyên ven biển. Đối với họ, vùng ven biển 

là để khai thác và sử dụng. 

 Có rất ít người dân thực sự tham gia vào các hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững tài 

nguyên ven biển. Mô hình hợp tác xã nghêu Cù Lao Dung mới đi vào hoạt động nên chưa đánh giá 

được hiệu quả lâu dài. 

 Cộng đồng địa phương không biết và chưa nhận thức được vai trò của mình như là chủ thể quan 

trọng để quản lý tài nguyên ven biển. Họ cũng hoàn toàn không biết quyền tiếp cận và sử dụng tài 

nguyên rừng của mình như thế nào. Doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cũng ít được người dân 

“quy trách nhiệm” cho quản lý đất đai, nguồn nước và nguồn lợi rừng, thủy sản vùng ven biển. 

 Đồng bào dân tộc thiểu số ven biển, chủ yếu là người Kh’mer, có hiểu biết về môi trường và tài 

nguyên ven biển hạn chế nhất so với nhóm người Kinh hoặc những người sống ở khu vực thị trấn. 

Phụ nữ có ít hiểu biết và ít quan tâm đến vấn đề môi trường hơn nam giới. Có rất ít người dân tộc có 

thể diễn giải được rõ ràng những hiểu biết của mình về tài nguyên và các vấn đề môi trường một 

cách đầy đủ. 

 Cộng đồng địa phương hầu như không có thông tin hay hiểu biết gì về chính sách và quy hoạch sử 

dụng tài nguyên ven biển (rừng, bãi bồi, đất đai, thủy sản) của chính quyền địa phương. Không có ai 

có thể diễn giải được tác động của chính sách nhà nước đã dẫn đến mất rừng ngập mặn, suy thoái 

tài nguyên nước và đất đai, và dẫn đến đói nghèo như thế nào. 

 Không có nhiều người dân có thông tin và hiểu biết về biến đề biến đổi khí hậu cũng như phương 

pháp áp dụng kỹ thuật NTTS bền vững (GAP). 

 Người dân ít được huấn luyện hoặc kỹ năng thực hành sinh kế thích ứng với điều kiện môi trường 

biến đổi, suy thoái để đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.     

3.2 Cán bộ chính quyền cấp huyện, xã 

Nhìn chung, cán bộ chính quyền địa phương và tổ chức xã hội cấp huyện và xã đều có thái độ quan tâm 

đến tình trạng môi trường và tài nguyên ven biển của địa phương. Họ theo dõi thông tin khá thường 
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xuyên, chủ yếu qua báo chí và truyền hình. Hầu hết họ không ủng hộ các hoạt động phát triển kinh tế gây 

ô nhiễm môi trường hoặc suy thoái tài nguyên ven biển. Phần lớn cán bộ địa phương nhận thức được 

hiện trạng, các mối đe dọa và xu hướng ô nhiễm môi trường, suy giảm diện tích rừng ngập mặn, tài 

nguyên thiên nhiên ven biển (nguồn lợi thủy sản, nguồn nước) cũng như những nguyên nhân cơ bản của 

các vấn đề này. Có khá nhiều cán bộ địa phương bi quan về tương lai của môi trường và tài nguyên ven 

biển nếu các vấn đề môi trường và tài nguyên hiện nay không được giải quyết triệt để. Hầu hết cán bộ đã 

ý thức được nguy cơ của mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu tại địa phương. Các mô hình 

quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản như HTX nghêu Cù Lao Dung, Vĩnh Hải được cán bộ địa phương 

đánh giá cao và ủng hộ.   

Tuy nhiên, kết quả khảo sát thể hiện những vấn đề cơ bản cần thay đổi nhƣ sau: 

 Hầu hết cán bộ huyện, xã không biết thông tin, số liệu cụ thể về sự suy thoái, suy giảm môi trường 

và tài nguyên nhiên nhiên ven biển tại địa phương. Họ cũng không nắm được thông tin về quy hoạch 

bố trí và sử dụng tài nguyên ven biển, đặc biệt là liên quan đến đất đai và nguồn nước phục vụ nuôi 

trồng thủy sản. 

 Mặc dù có quan tâm nhưng cán bộ địa phương huyện, xã chưa có thái độ lên án hoặc cảnh báo 

mạnh mẽ các hành vi gây ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên. Họ chưa nhận thức được tác 

động môi trường tiêu cực của các hoạt động phát triển vùng ven biển như xây dựng cơ sở hạ tầng, 

khu công nghiệp. 

 Mặc dù có nhận thức đúng về vai trò của cộng đồng và các bên liên quan có trách nhiệm quản lý tài 

nguyên ven biển, nhưng cán bộ địa phương chưa biết các cơ chế và biện pháp cụ thể để các bên 

tham gia hiệu quả cũng như trách nhiệm của từng bên, nhất là các doanh nghiệp NTTS và chế biến 

thủy sản trên địa bàn. 

 Nhiều cán bộ quản lý của chính quyền cấp huyện và xã chưa quan tâm hoặc không có thông tin về 

vấn đề biến đổi khí hậu hay nguy cơ nước biển dâng cao tại địa phương.  

3.3 Cán bộ chính quyền, sở ban ngành cấp tỉnh 

Nghiên cứu đã chỉ ra điểm quan trọng là còn có đến gần 50% số cán bộ cấp tỉnh không thường xuyên 

quan tâm, theo dõi thông tin về công tác quản lý và sử dụng tài nguyên ven biển ở một địa bàn duyên hải 

như tỉnh Sóc Trăng. Mặc dù hầu hết cán bộ cấp tỉnh đều nhận thức được hiện trạng và xu hướng tài 

nguyên ven biển đang bị suy giảm, nhưng nhiều người lại không cho rằng các hoạt động phát triển và 

xây dựng cơ sở hạ tầng, thậm chí cả chặt rừng ngập mặn để nuôi tôm là mối đe dọa nghiêm trọng đối 

với môi trường. Rõ ràng, với vai trò là những cơ quan ra quyết định và tham mưu cho cấp cao nhất của 

tỉnh, quan điểm ưu tiên phát triển kinh tế, xem nhẹ môi trường của cán bộ sở, ban, ngành tỉnh Sóc Trăng 

có thể sẽ tạo nên thách thức lớn hơn cho công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên bền vững và xóa đói 

giảm nghèo của địa phương. 

Nhận định trên thể hiện rõ khi bản thân các sở, ban, ngành chưa có nhiều cơ hội để tham vấn, tư vấn và 

góp ý kiến công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên ven biển của tỉnh. Nhiều lực lượng, cơ quan, tổ 

chức quan trọng cũng không được cán bộ tỉnh nêu lên khi đề cập đến vai trò của các bên liên quan trong 

quản lý tài nguyên ven biển. Tuy nhiên, về mặt chủ trương và định hướng, hầu hết cán bộ cấp tỉnh đều ý 

thức được sự cần thiết phải quy hoạch tổng thể và đồng bộ phát triển kinh tế vùng ven biển, lồng ghép 

giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, nhất là phục hồi các đai rừng ngập mặn, kiểm soát khai thác 

quá mức nguồn lợi, áp dụng công nghệ NTTS thân thiện môi trường và tăng cường chế tài xử phạt vi 

phạm. Điều đáng tiếc, trong bối cảnh vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng đang được cảnh báo ở 

Việt Nam thì không có cán bộ cấp tỉnh nào của tỉnh Sóc Trăng chủ động đề cập như là một vấn đề môi 

trường quan trọng cần giải quyết.  

3.4 Các doanh nghiệp thủy sản 

Kết quả nghiên cứu phản ánh rõ rằng yêu cầu bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên 

vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng chưa phải là mối quan tâm của các doanh nghiệp NTTS, chế biến và 
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dịch vụ thủy sản tại địa phương. Đại diện các doanh nghiệp hầu như không có thông tin gì về hiện trạng 

và diễn biến tài nguyên rừng ngập mặn, đất, bãi bồi nơi họ đang khai thác, sử dụng. Do không quan tâm, 

nên họ không nhận thức được mối liên hệ và tác động của rừng ngập mặn và các tài nguyên khác với 

các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp để sử dụng và 

quản lý tài nguyên ven biển là cần thiết, đặc biệt là việc phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về chất 

lượng nông thủy sản xuất khẩu (GAP). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần được hướng dẫn về 

quy hoạch sử dụng đất hợp lý và các biện pháp xử lý môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất hoặc 

ứng phó với các biến đổi của khí hậu vùng ven biển, đồng thời biện pháp xử lý hài hòa các xung đột với 

người dân phát sinh do các mâu thuẫn liên quan đến quyền sử dụng tài nguyên.    

3.5 Định hƣớng tiếp cận xây dựng chƣơng trình nâng cao nhận thức 

Dựa trên kết quả điều tra hiện trạng nhận thức của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa 

phương, một chương trình nâng cao nhận thức (NCNT) môi trường và quản lý tài nguyên vùng ven biển 

Sóc Trăng cần được thiết kế hoàn chỉnh và đồng bộ, bao gồm các biện pháp can thiệp phù hợp và khả 

thi cho từng đối tượng. Tình trạng nghèo khó và ưu tiên phát triển kinh tế của địa phương có thể là một 

rào cản để có thể thực hiện một chương trình NCNT hiệu quả. Yêu cầu thay đổi hành vi của cộng đồng 

và các đối tượng khác đối với môi trường và tài nguyên ven biển trong thời gian ngắn là một thách thức. 

Vì thế, chương trình NCNT nên xác định mục tiêu ở các mức như sau: 

 Tăng cường nhận thức và hiểu biết về môi trường và tài nguyên ven biển, các vấn đề môi trường 

của địa phương, nguyên nhân và hậu quả của các vấn đề môi trường; 

 Thúc đẩy sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, chính quyền và doanh nghiệp đối với yêu cầu bảo 

vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên ven biển; 

 Tạo cơ hội, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp 

thực hiện các biện pháp và hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng tài nguyên ven biển 

hợp lý. 

Chương trình NCNT này nên được thiết kế thành các hợp phần khác nhau, mỗi hợp phần dành cho một 

nhóm đối tượng với các hoạt động phù hợp như sau: 

(1) Hợp phần 1: Chương trình giáo dục và truyền thông môi trường cộng đồng về quản lý và sử dụng 

hợp lý tài nguyên ven biển 

(2) Hợp phần 2: Chương trình thông tin và vận động môi trường dành cho cán bộ chính quyền địa 

phương cấp tỉnh, huyện, xã 

(3) Hợp phần 3: Chương trình vận động doanh nghiệp thủy sản tham gia bảo vệ môi trường, nâng cao 

chất lượng sản xuất  

Trong mỗi hợp phần sẽ thiết kế các hoạt động cụ thể như các chiến dịch môi trường, các chương trình 

lồng ghép giáo dục môi trường, phát triển và sản xuất tài liệu NCNT, vận động sự tham gia của cơ quan 

truyền thông; và hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về quản lý và sử dụng tài nguyên ven biển bền 

vững tại cộng đồng và doanh nghiệp. 
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4 Phụ lục 

4.1 Phụ lục 1: Danh sách phỏng vấn cán bộ cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện, xã 

Cán bộ cấp tỉnh 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1 Vũ Xuân Bính Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng 

2 - Chuyên viên Thư ký Văn phòng HĐND tỉnh 

3 Vưong Hổ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

4 Lý Định Lượng Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông 

5 Danh Thanh Hà Chuyên viên Sở Tài nguyên-Môi trường 

6 Trương Tấn Đạt Chuyên viên Sở Tài nguyên-Môi trường 

7 Trần Tuấn Phương Chuyên viên Nông nghiệp Sở NN và PTNT 

8 Trần Đức Ngọc Chuyên viên lâm nghiệp Sở NN và PTNT 

9 Nguyễn Đoan Trinh Chuyên viên Trung tâm Khuyến ngư 

10 Nguyễn Hoàng Vân Trưởng phòng CSMT Công an tỉnh 

11 Võ Thái Vinh Đội trưởng CSMT Công an tỉnh 

12 Trần Thị Quýt Chủ tịch Hội Nông dân 

13 Trần Tấn Khôi Phó Chủ tịch Hội nghề cá 

14 Kim Ngân Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 

 

Cán bộ cấp huyện: 

TT Họ tên Chức vụ Đơn vị 

Huyện Long Phú 

1 Tráng Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND huyện 

2 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Cán bộ tổng  hợp UBND huyện 

3 Lâm Văn Panh Chánh văn phòng HĐND huyện 

4 Lê Thị Nhành Trưởng phòng Phòng GD-ĐT 

5 Huỳnh Văn Chiến Trưởng phòng Phòng Y tế 

6 Cao Hữu Giang Trưởng trạm Trạm Khuyến ngư 

7 Lữ Thanh Sơn Trưởng trạm Trạm Khuyến nông 

8 Thạch Văn Miến Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa-Thông tin 

9 Nguyễn Minh Chanh Ủy viên thường vụ Huyện đoàn 

10 Nguyễn Hoàng Ngỗi Phó phòng Phòng NN-PTNT 

11 Bùi Thị Thu Nga Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 

12 Nguyễn Anh Tài Hạt trường Hạt Kiểm lâm 

13 Huỳnh Văn Giám Cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm 

Huyện Vĩnh Châu 

14 Lê Văn Phải Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
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15 Huỳnh Hoàng Nhựt Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 

16 Trần Thanh Tuấn Cán bộ Văn phòng HĐND- UBND 

17 Hoàng Tân Tiến Phó trưởng phòng Phòng NN-PTNT 

18 Trương Ngọc Tuấn Cán bộ Phòng Tài nguyên-Môi trường 

19 Lý Thúy Oanh Cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường 

20 Trần Minh Trí Trạm trưởng Trạm Khuyến ngư 

21 Trịnh Phước Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo 

22 Nguyễn Văn Vũ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 

23 Đào Công Chương Trạm trưởng Trạm Khuyến nông 

24 Trần Hòa Chủ tịch Hội nông dân 

25 Thạch Pết Phó Bí thư Huyện đoàn 

Huyện Cù Lao Dung 

26 Mai Văn Vân Phó Bí thư Huyện ủy 

27 Nguyễn Tiến Lên Phó Chánh VP Huyện ủy 

28 Đặng Minh Nhựt Phó Văn phòng Văn phòng HĐND – UBND 

29 Mã Xuân Nhôn Cán bộ Văn phòng HĐND – UBND 

30 Lê Vũ Phương Cán bộ địa chính Phòng TN-MT 

31 Hồ Thanh Kiệt Phó trưởng phòng Phòng Kinh tế 

32 Dương Quốc Toàn Cán bộ Phòng NN-PTNT 

33 Trương Thị Bích Ngọc Cán bộ Phòng NN-PTNT 

34 Nguyễn Long Tăng Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện 

35 Trịnh Minh Thành Cán bộ Phòng Tư pháp 

36 Dương Thái Hùng Phó trưởng công an Công an huyện 

37 Đặng Hữu Khánh Cán bộ Phòng TN-MT 

38 Làm Thị Chúc Linh Cán bộ Phòng Văn hóa-Thông tin 

39 Lương Thanh Sang Cán bộ Phòng Giáo dục-Đào tạo 

40 Bùi Huy Hạnh Phó trưởng phòng - 

41 - Trưởng phòng Phòng Y tế 

42 Trương thị Thu Mộng Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ 

43 Trần Quang Khải Phó Chủ tịch Hội nông dân 

44 Trần Văn Đương Phó Bí thư Huyện đoàn 

45 Trần Hoàng Kha Ủy viên Huyện đoàn 

46 - Cán bộ kỹ thuật Hội nghề cá 

 

Cán bộ cấp xã: 

TT Họ tên Chức vụ 

Xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Châu 

1 Hồ Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy 

2 Phan Văn Đê Phó Chủ tịch UBND 
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3 Trần Văn Sốn Phó Chủ tịch UBND 

4 Nguyễn Việt Cường Cán bộ HĐND 

5 Võ Văn Hào Cán bộ Tư pháp Hộ tịch 

6 Lê Thị Cẩm Đương Văn phòng Đảng ủy 

7 Lưu Quốc Huy Chủ tịch Hội Nông dân 

8 Lưu Văn Hậu Cán bộ địa chính 

9 Đỗ Văn Thứa Văn phòng Đảng ủy 

10 Tăng Thược Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Vĩnh Tân 2 

11 Lâm Thị Vân Chủ tịch Hội Phụ nữ 

12 Lê Thành Nghiệp Cán bộ văn hóa xã 

13 Phan Quốc Hương Phó Chủ tịch, Hội Cựu chiến binh 

14 Bùi Văn Ngưỡn Bí thư Đoàn xã 

15 Phan Thanh Nhã Cán bộ Giao thông – Thủy lợi 

Xã Vĩnh Hải – huyện Vĩnh Châu 

16 Dương Suối Chủ tịch Hội nông dân xã 

17 Châu Thị Ngọc Linh Cán bộ Văn phòng UBND 

18 Nguyễn Văn Cường Công an xã 

19 Hồ Vũ Trang Bí thư Đoàn xã 

20 Lê Văn Thảo Cán bộ địa chính 

21 Trần Thanh Phương Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

22 Nguyễn Thanh Toàn Cán bộ Tư pháp 

23 Bùi Lê Tuyết Chủ tịch Hội Phụ nữ 

Thị trấn Vĩnh Châu – huyện Vĩnh Châu 

24 Nguyễn Quốc Thắng Phó Bí thư Đảng ủy 

25 Hàn Văn Hóa Phó Chủ tịch UBND 

26 Vưu Thanh Bạch Phó chủ tịch HĐND 

27 Trịnh Văn Thanh Cán bộ Dân số 

28 Su Diệp Panh Phó Chủ tịch Hội Nông dân 

29 Huỳnh Văn Sen Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

30 Lữ Tấn Tài Cán bộ Nông nghiệp 

31 Lưu Văn Dũng Cán bộ 

32 Quản Ngọc Bình Cán bộ Địa chính 

33 Đoàn Trọng Hưởng Chủ tịch MTTQ 

Xã Trung Bình – huyện Long Phú 

34 Lâm Văn Bé Bí thư Đảng ủy 

35 Võ Phước Toàn Cán bộ văn hóa xã 

36 Nguyễn Huy Tùng Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 

37 Nguyễn Thanh An Cán bộ địa chính 

38 Trần Thu Hương Chủ tịch Hội phụ nữ 
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39 Nguyễn Thanh Phong Văn phòng UBND 

40 Nguyễn Thành Đồng Chủ tịch Hội Nông dân 

41 PhanVăn Diện Hiệu trưởng, Trường THCS Trung Bình A 

42 Quách Thanh Huy Hiệu trưởng, Trường THCS Trung Bình 

Xã An Thạnh Nam – huyện Cù Lao Dung 

43 Lê Minh Sớm Cán bộ địa chính 

44 Trương Hồng Vinh Cán bộ phòng kinh tế 

45 Dương Công Điện Phó Bí thư Đảng ủy 

46 Nguyễn Thanh Tùng Thư ký công an 

47 Trương Hồng Vinh Tổ trưởng phòng kinh tế 

48 Anh Lâm Phó Chủ tịch UBND 

49 - Cán bộ Địa chính 
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4.2 Phụ lục 2: Biểu mẫu phỏng vấn 

 

 

 

 

DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN VEN BIỂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 

BIỂU MẪU PHỎNG VẤN HỘ 

“Tìm hiểu kiến thức và sự tham gia của cộng đồng địa phƣơng về môi trƣờng, quản lý và sử 

dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ven biển Sóc Trăng” 

Ngày phỏng vấn: .................................... ..........Phiếu số: ............................................................... 

Người phỏng vấn: ............................................................................................................................. 

Địa điểm phỏng vấn: thôn/ấp .................................... xã: ................................... huyện: ................. 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

1. Họ và tên chủ hộ/người được phỏng vấn: ........................................................................................  

 

2. Tuổi: 

 Dưới 16 tuổi  Từ 16 đến 40 tuổi 

 Từ 41 đến 60 tuổi   Trên 60 tuổi 

 

3. Giới tính:                   Nam                     Nữ            

4. Trình độ học vấn:  

 Không biết chữ  Trung học phổ thông 

 Tiểu học  Trên trung học phổ thông 

 Trung học cơ sở   

 

5. Sử dụng tiếng phổ thông (tiếng Việt):  

 Thành thạo     Biết một ít             Không biết 
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6. Dân tộc: 

 Kinh  Hoa 

 Khơ-me  Dân tộc khác................ 

 

7. Nghề nghiệp chính đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình trong những năm gần đây: 

 Trồng trọt (lúa, rau màu) và chăn nuôi  Dịch vụ, buôn bán, nghề phụ 

 Nuôi trồng thủy sản  Làm thuê 

 Đánh bắt/khai thác thủy sản  Làm việc, hưởng lương tháng 

 
Sản xuất nông-lâm-thủy kết hợp (trồng 

rừng ngập mặn, đốt than, đánh cá,..) 
 

Nghề khác...................... 

 

8. Xếp hạng kinh tế hộ gia đình (theo phân hạng của thôn/ấp hoặc xã hoặc theo kết quả đánh giá của 

nhà nước. Cán bộ phỏng vấn có thể tìm hiểu qua Trưởng ấp hoặc UBND xã). 

 Khá giả     Trung bình/ Bình thường             Nghèo/Khó khăn 

 

II. GIÁ TRỊ CỦA NGUỒN LỢI VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN 

 

9. Ông/bà có thấy tài nguyên vùng ven biển, rừng ngập mặn tại địa phương là quan trọng đối với bản 

thân, gia đình và làng xóm của mình hay không? 

 

 Có    Không    Không có ý kiến 

 

10. Gia đình ông/bà có khai thác, sử dụng các loại tài nguyên, nguồn lợi thiên nhiên ven biển hay không? 

 

 Có    Không 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết cụ thể những loại tài nguyên, nguồn lợi nào? 

 

 Đất đai (đồng ruộng, bãi bồi, bãi triều ven biển) 

 

 Nguồn nước (sông, hồ đầm, kênh rạch,...) 

 

 Rừng ngập mặn và các sinh cảnh đất ngập nước khác (lấy củi, nuôi tôm,..) 

 

 Nguồn lợi thủy sản (cá, tôm từ đồng ruộng, kênh rạch, sông, biển) 

 

 Các loại khác........................................................................................................................... 
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11. Đề nghị ông/bà cho biết vùng ven biển có những lợi thế nào? 

 

 Cung cấp nguồn lợi thủy sản tự nhiên 

 Là khu vực phù hợp cho nuôi trồng thủy sản của người dân (đầm, cá lồng) 

 Là khu vực phù hợp để sản xuất lúa, lương thực, cây ăn quả và các loại cây trồng khác 

 Là nơi phù hợp để phát triển dịch vụ du lịch, giải trí cho cộng đồng và khách tham quan 

 Cung cấp nguyên liệu cho làng nghề, nghề phụ 

 Phù hợp để phát triển bến cảng, khu công nghiệp, các nhà máy chế biển 

 Ngăn cản triều cường, nước biển xâm lấn 

 (khác) .................................................................................................................................... 

 

12. Đề nghị ông/bà cho biết các dải rừng ngập mặn cửa sông, ven biển có những giá trị và tầm quan 

trọng nào dưới đây: 

 

 Chắn sóng, gió, bão, triều cường, sóng thần 

 Ổn định bờ biển, hạn chế xói lở 

 Hạn chế sự xâm nhập của nước mặn vào nội địa 

 Bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất 

 Là nơi cung cấp nguồn hải sản làm thức ăn cho gia đình và bán lấy tiền 

 Là nơi cung cấp các nguồn giống thủy sản tự nhiên 

 Là nơi phù hợp để phát triển du lịch sinh thái 

 Cung cấp lâm sản, củi, than, chim trời, rắn, mật ong..cho tiêu dùng của dân địa phương 

 Là nơi lưu giữ thiên nhiên cho con cháu mai sau 

 (khác) ..................................................................................................................................... 

 

III. SỰ THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƢỜNG VÀ TÀI NGUYÊN VÙNG VEN BIỂN TẠI ĐỊA PHƢƠNG 

 

13. Theo ông/bà, nguồn lợi thủy sản tự nhiên địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 
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Trong 10 năm tới, nguồn thủy sản tự nhiên của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: .................................. 

14. Theo ông/bà, diện tích rừng ngập mặn (rừng đước, mắm, bần,..) tại địa phương có thay đổi gì không 

trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích rừng ngập mặn của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

............................................................................................................................................................ 

15. Theo ông/bà, diện tích đất canh tác nông nghiệp (ruộng lúa, ruộng màu, vườn cây ăn quả, ) tại địa 

phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích đất canh tác nông nghiệp của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

............................................................................................................................................................ 
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16. Theo ông/bà, diện tích ao tôm và đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung tại địa phương có thay 

đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích ao tôm và đất NTTS của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

............................................................................................................................................................ 

17. Theo ông/bà, diện tích bãi bồi, bãi triều ven sông, ven biển tại địa phương có thay đổi gì không trong 

10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích bãi bồi, bãi triều của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

............................................................................................................................................................ 
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18. Theo ông/bà, chất lượng nước sinh hoạt (dùng cho ăn, uống, tắm giặt,..) và nước sản xuất tại địa 

phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tốt hơn (sạch hơn, nhiều hơn)    Kém hơn (bẩn hơn, ít hơn) 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, chất lượng nguồn nước tại địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tốt hơn  Sẽ kém hơn  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

............................................................................................................................................................ 

 

19. Đề nghị ông/bà cho biết năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản tại địa phương những năm gần 

đây như thế nào? 

 

 Tăng lên  Giảm xuống  Vẫn ổn định  Không biết 

 

Nếu năng suất, sản lượng giảm xuống, đề nghị cho biết nguyên nhân: 

............................................................................................................................................................ 

 

20. Theo ông/bà, nếu rừng ngập mặn địa phương bị phá hết thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì? 

 

 Không ảnh hưởng gì  

 Ruộng đồng, bãi bồi, đầm tôm và kênh rạch bị nhiễm mặn, sạt lở khi bão lũ, triều dâng 

 Nguồn nước ngọt bị nhiễm mặn 

 Cạn kiệt nguồn tôm, cá giống; mất nguồn củi đun, mật ong,.. 

 Mất đi vùng rừng tự nhiên có cảnh đẹp; con cháu sau này không có cơ hội để thấy  

 (hậu quả khác)........................................................................................................................  
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IV. NHẬN THỨC VÀ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN TRONG BẢO VỆ TNTN 

 

21. Theo ông/bà, có cần thiết phải giữ lại các vùng rừng ngập mặn và các vùng đất ngập nước tự nhiên 

ven biển còn sót lại tại địa phương hay không? 

 Có  Không  Không biết 

Nếu CÓ (hoặc KHÔNG), đề nghị cho biết lý do tại sao? 

............................................................................................................................................................ 

 

22. Theo ông/bà có nên cho tiếp tục khuyến khích hoặc cho phép người dân và doanh nghiệp khai phá 

môi trường tự nhiên ven biển, rừng ngập mặn và chuyển đổi đất nông nghiệp sang làm vuông tôm và 

đầm nuôi trồng thủy sản hay không? 

 Nên  Không nên  Không biết 

Nếu CÓ (hoặc KHÔNG), đề nghị cho biết lý do tại sao? 

............................................................................................................................................................ 

 

23. Đề nghị ông/bà, rừng ngập mặn tại địa phương nên để cho ai quản lý? 

 

 Cơ quan kiểm lâm  

 Chính quyền địa phương xã, huyện, tỉnh 

 Cơ quan phụ trách tài nguyên và môi trường 

 Các hộ và doanh nghiệp sử dụng tài nguyên (nuôi tôm, đánh bắt,..) 

 Cộng đồng địa phương, các hộ dân 

 (bên khác)........................................................................................................................ 

  

24. Theo ông/bà, người dân có vai trò gì đối với rừng ngập mặn tại địa phương? 

 

 Không biết / Không có ý kiến 

 Chỉ là người khai thác, sử dụng 

 Là người quản lý, bảo vệ 

 Vừa là người khai thác, sử dụng; vừa là người quản lý, bảo vệ 

 Không có vai trò gì cả 

 

25. Có bao giờ ông/bà tham gia các cuộc họp hoặc hoạt động về bảo vệ, quản lý và khai thác hợp lý tài 

nguyên ven biển và rừng ngập mặn tại địa phương hay chưa? 

 

 Có    Chưa bao giờ 

 

Nếu CÓ,  đề nghị ông/bà cho biết đã tham gia hoạt động nào?  

 Tham gia các cuộc họp bàn về quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của địa phương 
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 Tham gia trồng rừng ngập mặn 

 Cùng cán bộ ấp, xã tuần tra bảo vệ rừng ngập mặn, ngăn chặn chặt phá rừng 

 Tham gia khóa tập huấn về nuôi trồng thủy sản bền vững 

 Cung cấp thông tin, hợp tác với chính quyền ngăn chặn khai thác hải sản hủy diệt 

 Hướng dẫn khách du lịch tham quan thiên nhiên địa phương 

 Nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch của chính quyền địa phương (ví dụ: nuôi tôm sinh thái) 

 (khác) ...................................................................................................................................... 

 

26. Theo ông/bà, sự thay đổi của tài nguyên ven biển trong những năm vừa qua tại địa phương đã ảnh 

hưởng như thế nào đến đời sống kinh tế, sức khỏe của gia đình ông/bà? 

 

 Tốt hơn  

 Xấu đi / tệ hơn 

 Không thay đổi 

 Không ý kiến / không biết 

 

27. Ông/bà đã bao giờ nghe về vấn đề “Biến đổi khí hậu” hay chưa? 

 

 Có    Chưa bao giờ 

 

Nếu CÓ, đề nghị cho biết biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển như thế nào? 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN VEN BIỂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ CHÍNH QUYỀN HUYỆN, XÃ 

“Thông tin, tham vấn và sự tham gia của cán bộ cấp huyện, xã 

về quản lý tài nguyên thiên nhiên ven biển tỉnh Sóc Trăng” 

 

Ngày phỏng vấn: .................................... ..........Phiếu số: ................................................................ 

Người phỏng vấn: ............................................................................................................................. 

Địa điểm phỏng vấn: ......................................................................................................................... 

 

 

1. Họ tên người trả lời phỏng vấn: ...................................................................................................  

 

2. Chức vụ: .......................................................................................................................................  

 

3. Dân tộc: ..................................................................................................................................... 

 

4. Giới tính:        Nam                     Nữ 

     

5. Trình độ học vấn: 

 

        Phổ thông   Trung cấp / Cao đẳng         Đại học và sau đại học 

 

6. Ông/bà là người sinh ra tại huyện này?            Có                                 Không 

 

7. Thời gian làm việc tại địa phương của ông/bà: 

 

        Dưới 5 năm                                5 – 15 năm                                  Trên 15 năm 
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8. Ông/bà có thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác và sử 

dụng tài nguyên ven biển, rừng ngập mặn nói chung và của địa phương nói riêng không? 

 

 Thường xuyên (hàng tuần)  

 Bình thường (hàng tháng) 

 Rất ít (hai tháng trở lên) 

 Hầu như không  

 

Nếu thường xuyên, đề nghị cho biết ông/bà cập nhật, theo dõi thông tin đó từ những kênh / nguồn thông 

tin chính nào? 

 

 Từ các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát hiện trường vùng ven biển theo định kỳ  

 Từ các cuộc họp, hội thảo, hội nghị tại địa bàn 

 Từ các báo cáo chuyên môn theo định kỳ, tài liệu tham khảo 

 Từ các cuộc nói chuyện, trao đổi thông thường 

 Từ đài phát thanh, truyền hình của địa phương 

 Từ báo chí, báo viết của địa phương 

 Từ đài truyền hình và báo chí trung ương 

 Từ báo mạng, internet 

 

9. Theo ông/bà, nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, nguồn thủy sản tự nhiên của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 
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10. Theo ông/bà, diện tích rừng ngập mặn (rừng đước, mắm, bần,..) tại địa phương có thay đổi gì không 

trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích rừng ngập mặn của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

11. Theo ông/bà, diện tích đất canh tác nông nghiệp (ruộng lúa, ruộng màu, vườn cây ăn quả, ) tại địa 

phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích đất canh tác nông nghiệp của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 
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12. Theo ông/bà, diện tích ao tôm và đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung tại địa phương có thay 

đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích ao tôm và đất NTTS của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

13. Theo ông/bà, diện tích đất dùng để xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất và chế biến 

nông, lâm, thủy sản tại địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích ao tôm và đất NTTS của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 
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14. Diện tích bãi bồi, bãi triều ven sông, ven biển tại địa phương có thay đổi gì trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích bãi bồi, bãi triều của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

15. Theo ông/bà, chất lượng nước sinh hoạt (dùng cho ăn, uống, tắm giặt,..) và nước sản xuất tại địa 

phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tốt hơn (sạch hơn, nhiều hơn)    Kém hơn (bẩn hơn, ít hơn) 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, chất lượng nguồn nước tại địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tốt hơn  Sẽ kém hơn  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 
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16. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tại địa 

phương của các hoạt động dưới đây: 

 

Hoạt động Rất 

nguy 

hại 

Nguy  

hại 

Không 

nguy hại 

Chặt phá rừng ngập mặn làm ao tôm, cá    

Nuôi trồng thủy sản với mật độ dày bẳng thức ăn công nghiệp    

Đầm nuôi phát triển tự phát, không có quy hoạch    

Không xử lý chất thải, nước thải đầm nuôi trực tiếp ra sông và biển    

Lạm dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ trên đồng ruộng    

Người dân đánh bắt, khai thác thủy sản bằng các biện pháp hủy 

diệt  

   

Ô nhiễm biển do tràn dầu, dầu máy tàu thuyền    

Chất thải, nước thải từ các nhà máy     

Các loài ngoại lai xâm lấn (ốc bươu vàng, cây mai dương, chuột 

hải li) 

   

Phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, nhà máy, bến cảng,..)    

Vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng    

 

17. Theo ông/bà, những cơ quan/tổ chức nào dưới đây có trách nhiệm chính đối với việc quản lý tài 

nguyên thiên nhiên ven biển tại địa phương? 

 

Cơ quan nhà nƣớc quản lý TNTN biển Có Không 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng TN-MT   

Chính quyền địa phương huyện, xã (UBND)   

Doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản / Chủ đầm tôm   

Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm   

Sở NN-PTNT, Phòng nông nghiệp huyện, Phòng thủy sản   

Cộng đồng địa phương   

Trạm kiểm ngư   

Các tổ chức chính trị xã hội (Thanh niên, Phụ nữ, Hội CCB,..)   

(khác)   
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18. Ông/bà đánh giá như thế nào về vai trò của người dân địa phương đối với tài nguyên thiên nhiên ven 

biển tại địa phương: 

 

 Chỉ là người khai thác, sử dụng 

 Là người quản lý, bảo vệ 

 Vừa là người khai thác, sử dụng; vừa là người quản lý, bảo vệ 

 Không có vai trò gì cả 

 Không có ý kiến 

 

19. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc thực hiện các hoạt động dưới đây tại địa phương: 

 

 Tốt Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn và đất ngập nước ven biển    

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản và đất sản xuất nông nghiệp    

Kiểm soát, ngăn chặn khai thác thủy sản hủy diệt bằng xung điện, mìn...    

Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản    

Kiểm soát chất thải, nước thải trong nuôi trồng thủy sản    

Hạn chế lạm dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp    

Giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy 

sản  

   

Kiểm soát và tiêu diệt các loài ngoại lai xâm lấn (ốc bươu vàng, mai 

dương,..) 

   

Áp dụng các công nghệ nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường, 

sinh thái 

   

Khuyến khích người dân tham gia quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên 

   

Phối hợp giữa các ban, ngành địa phương thực thi quản lý tài nguyên 

ven biển 

   

Chia sẻ lợi ích, quyền lợi thu được từ vùng ven biển cho các bên liên 

quan 

   

 

20. Ông/bà đã từng tham gia cuộc họp/hoạt động nào liên quan đến quản lý và sử dụng bền vững tài 

nguyên thiên nhiên ven biển chưa?  

 

 Chưa bao giờ    Có – đã từng tham gia 

 

Nếu có, đề nghị ông/bà cho biết cụ thể hoạt động gì? Cơ quan/đơn vị nào chủ trì? 

........................................................................................................................................................................ 
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21. Đề nghị ông/bà cho biết những khó khăn và thách thức đối với việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử 

dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ven biển tại địa phương: 

 

(a) về chính sách và chủ trương: 

.................................................................................................................................................................

về quy định pháp luật / văn bản pháp quy: 

.................................................................................................................................................................

về thể chế, tổ chức và năng lực thực hiện: 

................................................................................................................................................................. 

 

(b) về người dân/cộng đồng địa phương: 

................................................................................................................................................................. 

 

(c) các yếu tố khác (thị trường, yêu cầu về kỹ thuật/công nghệ và chất lượng sản phẩm,…) 

................................................................................................................................................................. 

 

22. Theo ông/bà, có cần thiết phải giữ lại các vùng rừng ngập mặn và các vùng đất ngập nước tự nhiên 

ven biển còn lại tại địa phương hay không? 

 

 Có  Không  Không biết 

 

Nếu CÓ (hoặc KHÔNG), đề nghị cho biết lý do tại sao? 

................................................................................................................................................................. 

 

23. Theo ông/bà có nên cho khuyến khích hoặc cho phép người dân và doanh nghiệp tiếp tục khai phá 

môi trường tự nhiên ven biển, rừng ngập mặn và chuyển đổi đất nông nghiệp để mở rộng đầm nuôi trồng 

thủy sản hay không? 

 

 Nên  Không nên  Không biết 

 

Nếu NÊN (hoặc KHÔNG NÊN), đề nghị cho biết lý do tại sao? 

.................................................................................................................................................................  

 

24. Ông/bà có biết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vùng ven biển của địa 

phương, tỉnh Sóc Trăng và vùng Tây Nam Bộ Việt Nam nói chung không? Nếu có, đề nghị cho biết ý kiến 

của ông/bà về vấn đề này. 

 

................................................................................................................................................................. 
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25. Theo ông/bà, địa phương cần có giải pháp và đề xuất gì để có thể quản lý và khai thác hợp lý và lâu 

dài tài nguyên ven biển tại địa phương, đáp ứng được cuộc sống của người dân: 

 

........................................................................................................................................................................ 
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DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN VEN BIỂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ SỞ, BAN, NGÀNH 

Thông tin và tham vấn cho công tác quản lý môi trƣờng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên vùng 

ven biển tỉnh Sóc Trăng 

 

Địa điểm phỏng vấn: ………………………………………………………………………………………. 

 

Thời gian phỏng vấn: ……………………………………………………………………………….……… 

 

Người phỏng vấn: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Người trả lời phỏng vấn: ………………………………………………………………..………………... 

 

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….… 

 

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………… 

 

Thời gian công tác ở chức vụ hiện tại: ………… năm 

 

1. Ông/bà có thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội 

ở vùng ven biển ở Việt Nam nói chung và của địa phương nói riêng không? 

 

 Thường xuyên (hàng tuần)  

 

 Bình thường (hàng tháng)   

 

 Rất ít (2 tháng trở lên) 
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 Hầu như không 

 

Nếu thường xuyên, đề nghị cho biết ông/bà cập nhật, theo dõi thông tin đó từ những kênh / nguồn 

thông tin chính nào? 

 

 Từ các hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát hiện trường vùng ven biển theo định kỳ  

 Từ các cuộc họp, hội thảo, hội nghị tại địa bàn 

 Từ các báo cáo chuyên môn theo định kỳ, tài liệu tham khảo 

 Từ các cuộc nói chuyện, trao đổi thông thường 

 Từ đài phát thanh, truyền hình và báo chí của địa phương 

 Từ đài truyền hình và báo chí trung ương 

       Từ báo mạng, internet 

 

2. Theo ông/bà, nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm 

qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, nguồn thủy sản tự nhiên của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

3. Theo ông/bà, diện tích rừng ngập mặn (rừng đước, mắm, bần,..) tại địa phương có thay đổi gì 

không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 
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 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích rừng ngập mặn của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

4. Theo ông/bà, diện tích đất canh tác nông nghiệp (ruộng lúa, ruộng màu, vườn cây ăn quả, ) tại 

địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích đất canh tác nông nghiệp của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

5. Theo ông/bà, diện tích ao tôm và đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) nói chung tại địa phương có 

thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 
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Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích ao tôm và đất NTTS của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

6. Theo ông/bà, diện tích đất dùng để xây dựng các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất và chế 

biến nông, lâm, thủy sản tại địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, diện tích ao tôm và đất NTTS của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

7. Theo ông/bà, diện tích bãi bồi, bãi triều ven sông, ven biển tại địa phương có thay đổi gì không 

trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tăng lên / Nhiều hơn    Giảm xuống/ Ít đi 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 
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Trong 10 năm tới, diện tích bãi bồi, bãi triều của địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tăng lên  Sẽ giảm xuống  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

8. Theo ông/bà, chất lượng nước sinh hoạt (dùng cho ăn, uống, tắm giặt,..) và nước sản xuất tại 

địa phương có thay đổi gì không trong 10 năm vừa qua? 

 

 Có    Không    Không biết 

 

Nếu CÓ, đề nghị ông/bà cho biết thay đổi như thế nào và lý do tại sao: 

 

 Tốt hơn (sạch hơn, nhiều hơn)    Kém hơn (bẩn hơn, ít hơn) 

 

Lý do thay đổi: ............................................................................................................................ 

 

Trong 10 năm tới, chất lượng nguồn nước tại địa phương sẽ thay đổi như thế nào? 

 

 Sẽ tốt hơn  Sẽ kém hơn  Không thay đổi  Không biết 

  

Nếu có thay đổi, đề nghị cho biết thêm lý do vì sao sẽ có xu hướng như vậy: 

................................................................................................................................................................. 

 

9. Đề nghị ông/bà cho biết có những vấn đề nào cần ưu tiên giải quyết, đảm bảo cho sự phát triển 

bền vững vùng ven biển của địa phương: 

 

(a) Về mặt kinh tế (nêu 03 vấn đề ưu tiên) 

................................................................................................................................................................. 

  

(b) Về mặt xã hội và quản lý (nêu 03 vấn đề ưu tiên) 

................................................................................................................................................................. 

 

(c) Về mặt môi trường (nêu 03 vấn đề ưu tiên) 

................................................................................................................................................................. 
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10. Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ gây tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển 

tại địa phương của các hoạt động dưới đây: 

Hoạt động Rất 

Nghiêm 

trọng 

Nghiêm 

trọng 

Không 

Nghiêm 

trọng 

Chặt phá rừng ngập mặn làm đầm nuôi tôm, cá    

Nuôi trồng thủy sản với mật độ dày bẳng thức ăn công nghiệp    

Đầm nuôi phát triển tự phát, không có quy hoạch    

Không xử lý chất thải, nước thải từ đầm nuôi trực tiếp ra sông và biển    

Lạm dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ trên đồng ruộng    

Người dân đánh bắt, khai thác thủy sản bằng các biện pháp hủy diệt    

Ô nhiễm biển do tràn dầu, dầu máy tàu thuyền    

Chất thải, nước thải từ các nhà máy     

Các loài ngoại lai xâm lấn (ốc bươu vàng, cây mai dương, chuột hải 

li,...) 

   

Phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng (đường, nhà máy, bến cảng,..)    

Vấn đề biến đổi khí hậu và mực nước biển tăng lên    

 

11. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc thực hiện các hoạt động dưới đây tại địa phương trong 

thời gian vừa qua: 

 Tốt Bình 

thƣờng 

Chƣa 

tốt 

Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn và đất ngập nước ven biển    

Quy hoạch nuôi trồng thủy sản và đất sản xuất nông nghiệp    

Kiểm soát, ngăn chặn khai thác thủy sản hủy diệt bằng xung điện, mìn...    

Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản    

Kiểm soát chất thải, nước thải trong nuôi trồng thủy sản    

Hạn chế lạm dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp    

Giám sát hoạt động của các doanh nghiệp nuôi trồng và chế biến thủy sản     

Kiểm soát và tiêu diệt các loài ngoại lai xâm lấn (ốc bươu vàng, mai 

dương,..) 

   

Áp dụng các công nghệ nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường, sinh 

thái 

   

Khuyến khích người dân tham gia quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài 

nguyên 

   

Phối kết hợp giữa các ngành cùng giải quyết các vấn đề về quản lý và sử 

dụng tài nguyên ở địa bàn vùng ven biển 

   

Chia sẻ lợi ích, quyền lợi thu được từ vùng ven biển cho các bên liên quan    
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12. Ông/bà có biết Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Ven biển tỉnh Sóc Trăng do GTZ hỗ trợ kỹ 

thuật đang được thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng không? 

 

 Có biết       Không biết  

 

    Nếu có biết, đề nghị cho biết ông/bà biết dự án này từ đâu: 

.................................................................................................................................................................

  

13. Theo ông/bà, những cơ quan, tổ chức nào của địa phương nên được mời tham gia tham vấn, tư 

vấn cho công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên ven biển của tỉnh Sóc Trăng? 

................................................................................................................................................................. 

 

14. Ông/bà hoặc cơ quan ông/bà đã từng tham gia tham vấn, góp ý cho việc quy hoạch phát triển và 

quản lý tài nguyên ven biển của tỉnh Sóc Trăng chưa: 

 

 Đã từng tham gia     Chưa bao giờ tham gia 

 

Nếu đã từng tham gia, đề nghị ông/bà cho dẫn chứng (ví dụ: tên cuộc họp/hội thảo, thời gian) 

................................................................................................................................................................. 

 

16. Theo ông/bà, vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay có nên đưa vào xem xét trong các quy hoạch và 

kế hoạch phát triển vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng chưa? Vì sao? 

 

................................................................................................................................................................. 
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DỰ ÁN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN 

NHIÊN VEN BIỂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIỂN THỦY SẢN 

Hiểu biết, mối quan tâm, sự tham gia của doanh nghiệp về quản lý, khai thác và sử dụng bền 

vững tài nguyên thiên nhiên ven biển tỉnh Sóc Trăng 

 

Địa điểm phỏng vấn:  
 

…………………………………………………………………..………….. 

Thời gian phỏng vấn:  
 

………………………………………………………………………………. 

Người phỏng vấn: 
 

……………………………………………………………………..……….. 

 

1. Họ tên ngƣời trả lời phỏng vấn: .................................................................................................  

 

2. Chức vụ: ........................................................................................................................................  

 

3. Dân tộc:...........................................................  ..............................................................................  

 

4. Giới tính:   Nam                         Nữ      

 

5. Đề nghị cho biết thời gian doanh nghiệp/hợp tác xã/đội, nhóm đã hoạt động tại địa phƣơng: 

      

      Dưới 5 năm                                5 – 15 năm                                  Trên 15 năm 

 

6. Loại hình hoạt động của doanh nghiệp /hợp tác xã/đội, nhóm: 

 

     Ươm nuôi giống thủy sản bán cho các chủ đầm nuôi 

 

     Nuôi tôm (cá, nghêu, sò,..) để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu 
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     Đánh bắt, khai thác thủy sản từ biển, sông, kênh rạch 

 

     Sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu 

 

     Nghề muối 

 

     Cung cấp nguyên liệu/dịch vụ cho NTTS (chế biến thức ăn, phòng trừ dịch bệnh, vận tải,..)  

 

8. Đề nghị cho biết hoạt động của doanh nghiệp/hợp tác xã của ông/bà phụ thuộc vào những 

nguồn tài nguyên nhiên nhiên nào của địa phƣơng là chủ yếu: 

     

     Nguồn giống thủy sản tự nhiên có tại địa phương 

 

     Rừng ngập mặn và các sinh cảnh thực vật tự nhiên vùng ven biển (rừng tràm, trảng cỏ) 

 

     Nguồn nước ngọt, mặn, lợ 

 

     Bãi bồi, đầm lầy ven sông, ven biển và kênh rạch 

 

     Đồng ruộng 

 

9. Đề nghị cho biết hoạt động của doanh nghiệp/hợp tác xã của ông/bà (và của ngƣời khác) đã 

dẫn đến những thay đổi nào đối với từng nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phƣơng: 

 

(a) Diện tích rừng ngập mặn tự nhiên: 

 

 Tăng lên  Giảm xuống   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tăng lên hoặc giảm xuống, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 

 

(b) Diện tích rừng ngập mặn trồng mới: 

 

 Tăng lên  Giảm xuống   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tăng lên hoặc giảm xuống, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 
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(c) Diện tích bãi bồi ven biển, ven sông, kênh rạch: 

 

 Tăng lên  Giảm xuống   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tăng lên hoặc giảm xuống, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 

 

(d) Diện tích ruộng lúa, vườn cây ăn quả: 

 

 Tăng lên  Giảm xuống   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tăng lên hoặc giảm xuống, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 

 

(e) Nguồn tôm, cá giống ngoài tự nhiên (đồng ruộng, kênh rạch, sông) 

 

 Tăng lên  Giảm xuống   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tăng lên hoặc giảm xuống, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 

 

(f) Sản lượng thủy sản đánh bắt, khai thác từ sông, kênh rạch, đồng ruộng: 

 

 Tăng lên  Giảm xuống   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tăng lên hoặc giảm xuống, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 

 

(g) Chất lượng nguồn nước mặt trên đồng ruộng, sông, kênh rạch: 

 

 Tốt hơn  Xấu đi   Không thay đổi  Không có ý kiến / Không biết 

 

Nếu tốt hơn hoặc xấu đi, đề nghị cho biết tại sao: 

............................................................................................................................................................. 
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10. Đề nghị ông/bà cho biết năng suất nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của doanh nghiệp so với 

trƣớc đây nhƣ thế nào? 

 

      Tăng hơn trước                               Giảm hơn trước                                Không thay đổi 

 

11. Đề nghị ông/bà cho biết việc chặt hạ rừng rừng ngập mặn và khai phá bãi bồi, ruộng lúa để 

chuyển sang nuôi tôm ngày càng tăng tại địa phƣơng có ảnh hƣởng đến năng suất và chất lƣợng 

nuôi trồng (hay đánh bắt) thuỷ sản không? 

 

      Có                                 Không    Không biết / Không có ý kiến 

 

Nếu có ảnh hưởng, đề nghị ông/bà giải thích thêm tại sao .................................................................  

 

12. Đề nghị ông/bà cho biết hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại địa phƣơng thƣờng gặp 

những rủi ro tự nhiên nào dƣới đây? 

 

(a) Thiên tai (lốc, bão, lũ, triều dâng, sóng thần):                      Có                                 Không 

 

(b) Xói lở, sạt đất dọc sông, kênh rạch, ven biển:                     Có                                 Không 

 

(c) Nguồn nước bị ô nhiễm từ dân cư, nhà máy, đồng ruộng:  Có                                 Không 

 

(d) Bệnh dịch đối với nuôi trồng thủy sản:                                 Có                                 Không 

 

(e) Thiếu nguồn nước ngọt vào mùa khô:                                 Có                                 Không 

 

(f) Nguồn giống thủy sản tự nhiên bị cạn kiệt:                           Có                                 Không 

 

13. Đề nghị cho biết hoạt động của doanh nghiệp ông/bà có gây ô nhiễm môi trƣờng tại địa 

phƣơng không? 

 

(a) Ô nhiễm đất do rác thải, dịch bệnh:            Có                    Không                   Không biết 

 

(b) Ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm:     Có                    Không                   Không biết 

 

(c) Ô nhiễm không khí (mùi hôi thối, khói):      Có                    Không                   Không biết 
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14. Nếu hoạt động của doanh nghiệp CÓ gây ra ô nhiễm, đề nghị ông/bà cho biết hiện doanh 

nghiệp đang áp dụng biện pháp nào để xử lý môi trƣờng? 

 

(a) Thu gom rác để chôn lấp và đốt hoặc tập kết đi nơi khác:    Có                    Không 

 

(b) Có hệ thống hồ làm sạch nước thải ngoài tự nhiên:              Có                    Không 

 

(c) Sử dụng vi sinh vật để phân hủy chất thải hữu cơ:                Có                    Không 

 

(d) Sử dụng động, thực vật thủy sinh để làm sạch đầm nuôi:     Có                    Không 

 

(e) Trồng rừng ngập mặn để lọc chất ô nhiễm trong nước:         Có                    Không 

 

 

15. Theo ông/bà, việc tiếp tục mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản tại địa phƣơng sẽ có những 

ảnh hƣởng nào nhƣ dƣới đây: 

 

(a) Rừng ngập mặn bị phá hết:                          Có                  Không                  Không biết 

 

(b) Nguồn nước sẽ b 

;.ị ô nhiễm nặng hơn:          Có                  Không                  Không biết 

 

(c) Nước biển xâm lấn, đất đai bị nhiễm mặn:    Có                 Không                  Không biết 

 

(d) Không khí sẽ bị ô nhiễm nặng nề hơn:         Có                  Không                  Không biết 

 

(e) Đất đai ven sông, biển, kênh rạch bị xói lở:  Có                  Không                  Không biết 

 

(f) Đất trồng lúa bị giảm, có thể thiếu gạo:         Có                  Không                  Không biết 

 

(g) Nguồn giống thủy sản bị cạn kiệt:                 Có                  Không                  Không biết  
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16. Doanh nghiệp của ông/bà hiện đã và đang đóng góp các khoản chi phí nào dƣới đây? 

 

Các khoản chi phí Có Không 

Thuế môi trường / Thuế tài nguyên   

Phí vệ sinh địa phương   

Phí an ninh xã hội   

Đóng góp cho quỹ hỗ trợ người nghèo tại địa phương   

Ủng hộ cho các oạt động xã hội (khuyến học, TDTT,...)   

Quyên góp cho quỹ phúc lợi khác (y tế, cứu trợ, cứu nạn, từ thiện,...)   

 

17. Doanh nghiệp của ông/bà có sẵn sàng chi trả phí môi trƣờng hay không? 

       Có                                    Không                                      Không biết 

 

18. Ông/bà đã đƣợc thông tin, tập huấn, hƣớng dẫn những nội dung dƣới đây hay chƣa? 

 

(a) Kỹ thuật quản lý môi trường đầm nuôi thủy sản:    Có                  Không 

 

(b) Công nghệ nuôi tôm/cá sinh thái bền vững:           Có                  Không 

 

(c) Công nghệ nuôi tôm trong rừng ngập mặn:            Có                  Không 

 

(d) Kỹ thuật xử lý nước thải, rác thải đầm nuôi:           Có                  Không 

 

(e) Quy hoạch môi trường và sử dụng đất NTTS:       Có                  Không 

 

(f) Tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển:        Có                  Không 

 

(g) Tiêu chuẩn chất lượng thủy sản xuất khẩu:            Có                  Không 

 

19. Nếu có công nghệ nuôi trồng thủy sản mới đảm bảo năng suất ổn định ở mức độ trung bình 

nhƣng không gây ô nhiễm môi trƣờng và ít rủi ro thì ông/bà có sẵn sàng áp dụng hay không? 

       Sẵn sàng áp dụng                  Không áp dụng                  Phải cân nhắc thêm 

Đề nghị cho biết lý do lựa chọn: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  
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20. Ông/bà có biết tiêu chuẩn toàn cầu về chất lƣợng nông thủy sản xuất khẩu (gọi tắt là GAP) hay 

không? 

       Có biết rõ                          Có biết nhưng không đầy đủ                      Không biết                 

 

Nếu CÓ BIẾT, ông/bà có mong muốn áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng nông-thủy sản xuất 

khẩu (GAP) cho công ty, doanh mình của mình hay không? 

 

       Sẵn sàng áp dụng                      Không áp dụng                 

 

21. Kế hoạch phát triển của doanh nghiệp ông/bà trong 5 năm tới: 

 

(a) Vể quy mô:            Thu nhỏ, gọn lại         Tăng lên                                   Không thay đổi 

 

(b) Về công nghệ:       Không thay đổi           Ứng dụng công nghệ mới        Không biết 

 

 

22. Ông/bà muốn đề xuất gì với ch.quyền địa phƣơng để doanh nghiệp hoạt động tốt hơn? 

 ..............................................................................................................................................................  
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