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Vườn quốc gia Xuân Thủy

Xây dựng Báo cáo ĐTM

Cho việc thực hiện Đề án thí điểm

Đồng quản lý Khu nuôi ngao quảng canh bền 
vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu-

thuộc Vườn quốc gia Xuân Thuỷ

Tháng 12-2014

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ ÁN THÍ ĐiỂM

II. YÊU CẦU & TRÌNH TỰ XÂY DỰNG BÁO 
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III. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐTM

IV. KẾT LUẬN&KIẾN NGHỊ.
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1. Căn cứ để thực hiện Đề án thí điểm

• Quyết định số 126/QĐ -TTg ngày 02/02/2012 của Thủ 
tướng Chính phủ  cho phép “ Thí điểm  chia sẻ lợi ích 
trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc 
dụng” . 

• Công văn 846/VPCP-KTN ngày 08/02/2014 

• Dự án PA  được UNDP/GEF gia hạn thực hiện đến 

tháng  12  năm 2015

Luật đất đai 2013 (điều  137), Luật Bảo vệ và phát triển 
rừng (điều 54): Tổ chức QL  rừng đặc dụng giao khoán 
đất  RĐD thuộc phân khu  PHST  cho các hộ gia đình để 
bảo vệ và phát triển BV  TN-MT); 

Địa 
bàn 
xây 

dựng 
đề án 

thí 
điểm

Phân khu Diện tích (ha)

PK hành chính dịch vụ 28

PK bảo vệ nghiêm ngặt 5.580

PK phục hồi sinh thái 1.502

Tổng cộng 7110
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2.Hiện trạng vùng thực hiện dự án

1. Trước 1990: Chỉ có khai thác hải sản tự nhiên

2. Từ 1991 tới nay: nuôi ngao quảng canh

3. VQG Xuân Thủy: thành lập 2003- Là Khu 
Ramsar (1989), Khu dự trữ sinh quyển thế 
giới (2004). Hiện nay có 19 CB viên chức. 

4. Diện tích nuôi ngao: 1.101 ha nuôi/1.427 ha, 
347 vây,  273 chủ đầu tư (5/2014)

5. Sản lượng 12.000-15.000 tấn ngao/

năm, doanh thu 150->200 tỷ đồng/năm

-

Các vây nuôi ngao trong Phân khu PHST - VQGXT
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2.Hiện trạng quản lý tại Phân khu phục hồi 
sinh thái Cồn Lu thuộc VQGXT

• 5 xã vùng đệm VQGXT có 12.000 hộ, 46.000 khẩu. 

• Hiện nay 300 chủ vây tự phát quây các lô nuôi ngao 
quảng canh. Đầu tư 0,7 tỷ đồng/ha (lãi gấp 2-3 lần).  

• Khoảng 2000 lao động làm thuê cho các chủ vây

• Người dân khác không được vào khai thác hải sản

• Huyện Giao Thủy cho cơ chế, ủy quyền UBND các 
xã  xác nhận các hộ nuôi ngao và thu tiền (từ 0,2-2 tr 
đ/ha/năm)

• VQGXT thiếu cán bộ & nguồn lực để quản lý 

3. Các vấn đề hiện nay tại Phân khu phục hồi sinh 
thái Cồn Lu thuộc VQGXT

1. Lợi ích kinh tế trong sử dụng và khai thác hải sản tại 
Phân khu phục hồi sinh thái

2. Các hộ dân đang nuôi thả ngao quảng canh trong 
Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu-VQGXT

3. Tự phát mở rộng diện tích nuôi thả ngao quảng canh 
thiếu quy hoạch

4. Nếu không sớm áp dụng các giải pháp quản lý tích 
cực và hữu hiệu:
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4.Mục tiêu chung

Đảm bảo việc sử dụng khôn khéo & bền vững
Khu nuôi ngao quảng canh tại Phân khu phục
hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy.

Hoạt động hợp pháp và cấm trong khu vực

• Nuôi ngao quảng canh trên diện tích Hợp đồng giao 
khoán tại Phân khu phục hồi sinh thái VQGXT.

• Được phép dùng chòi canh tạm thời (Bằng vật liệu: 
Tranh, tre, nứa, gỗ) để trông coi, bảo vệ ngao nuôi.

• Thực hiện Cam kết về bảo vệ môi trường. 

• Cấm các hoạt động khai thác thuỷ sản mang tính 
huỷ diệt, gây ô nhiễm môi trường, Làm thay đổi 
cảnh quan tự nhiên ở khu vực. Sang  nhượng  đất 
trái phép, buôn bán trái phép các sản phẩm 

thuỷ sản có nguồn gốc bất hợp pháp …
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PGĐ
Sở

NN-
PTNTT

Ban điều phối Đề án Đồng quản lý Khu nuôi 
ngao quảng canh bền vững tại PKPHST-CL

Giám đốc 
Sở
NN và
PTNT

CT-
UBND 
Huyện 

Giao Thủy 

Lãnh đạo 
Sở Tài 
chính

Lãnh đạo 
Sở

TN&MT

Các bên liên 
quan, Tổ công tác
Thực hiện Đề án

Cơ quan thường trực
(VQG Xuân Thủy) 

Đại diện 
Lô/Vây 

nuôi ngao

Các Tổ tự quản của 
nhóm hộ nuôi ngao 

quảng canh

Đại diện 
Lô/Vây 

nuôi ngao

Đại diện 
Lô /Vây 

nuôi ngao

Đại diện 
Lô /Vây 

nuôi ngao

Các Tổ tự quản của 
nhóm hộ nuôi ngao 

quảng canh

Hợp 
đồng 
giao 

khoán

GĐ-
VQG 
Xuân 
Thuỷ 

Quỹ Bảo tồn và
Phát triển TN-MT 

rừng  VQGXT

Hợp đồng ủy 
quyền giao khoán 
tổng thể diện tích 

nuôi ngao quảng
canh

II.  YÊU CẦU VÀ TRÌNH TỰ XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐTM

Trình tự thực hiện ĐTM:
• Khảo sát thực địa
• Tìm hiểu nội dung Đề án
• Viết Đề cương Báo cáo ĐTM
• Tìm hiểu dữ liệu sẵn có (Các báo cáo của VQG và Báo 

cáo liên quan, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về Đa dạng 
sinh học -JICA của VQG Xuân Thủy…)

• Tham vấn các bên liên quan
• Tổ chức các Hội nghị tham vấn về nội dung ĐTM
• Phân tích, TH, Viết hoàn chỉnh báo cáo ĐTM
• Trình thẩm định, Phê duyệt
• Tổ chức thực thi cam kết theo Báo cáo ĐTM
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III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM

1. THÔNG TIN CHUNG

2. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

4. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SAT MÔI TRƯỜNG 

5. CAM KẾT THỰC HIỆN

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)

• 1. THÔNG TIN CHUNG

• 1.1. Tên dự án đầu tư: 

• 1.2. Tên cơ quan chủ dự án: 

• 1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan chủ dự án: 

• 1.4. Người đứng đầu cơ quan chủ dự án:

• 1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan chủ dự án:

• 1.6. Địa điểm thực hiện dự án

• 1.6.1. Vị trí của dự án

• 1.6.2. Đặc điểm kinh tế-xã hội ở khu vực

được  tổ chức  thực hiện dự án
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III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM(tiếp)

• 1.6.2.1. Dân số

• 1.6.2.2. Đặc điểm kinh tế-xã hội của các xã  VĐ

• a) Sản xuất nông nghiệp

• b) Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

• c) Tình hình đời sống nhân dân các xã trong vùng đệm

• d) Tình trạng cơ sở hạ tầng

• - Hệ thống giao thông

• 1.6.2.3. Khai thác và nuôi trồng thủy sản

• a) Hiện trạng khai thác thuỷ sản

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)
• b) Hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản

• - Loài thủy sản và địa điểm nuôi trồng

• - Đầu tư nuôi trồng thủy hải sản

• 1.6.3. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực dự án

1.7. Quy mô nuôi ngao quảng canh

• 1.7.1. Mô tả mục tiêu của dự án

• 1.7.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án

• a) Quy mô dự án

• b) Mô tả hoạt động Nghề nuôi ngao thịt

• Về năng suất, sản lượng: Về tiêu thụ sp

•
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• 1.7.3. Danh mục các thiết bị máy móc kèm theo 

• 1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng 

• 1.8.1. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản 
phẩm (đầu ra) của dự án

• a) Nguồn ngao giống

• b) Các cọc gỗ/tre và lưới quây bãi nuôi 

• c) Gỗ cây và tre làm các chòi cho người nuôi ngao ở và chăm sóc 
ngao

• d) Cát phun lên bãi 

• đ) Sản phẩm đầu ra: 

• 1.8.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện nước 

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)

• 2. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

• 2.1. Các loại chất thải phát sinh

• 2.1.1. Khí thải: khí thải ra chủ yếu từ động cơ của các phương tiện tàu 
thuyền máy chở cát và máy xúc cải tạo bãi nuôi.

• 2.1.2. Nước thải: 

• 2.1.3. Chất thải rắn: 

• 2.1.4. Chất thải khác: chất thải bài tiết từ ngao nuôi dưới dạng bùn 
lỏng màu hồng giàu hữu cơ;

• 2.2. Các tác động của hoạt động nuôi ngao

• 2.2.1. Sàng lọc các tác động

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)
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Kết luận và Kiến nghị
• 2.2.2. Đánh giá tác động khi chưa thực hiện dự án

• 2.2.2.1. Đánh giá tác động các hoạt động thi công xây dựng, cải tạo 
bãi nuôi

• a) Tác động tới môi trường

• b) Tác động tới hệ sinh thái bãi triều

• Các hoạt động của giai đoạn xây dựng các bãi nuôi ngao tác động tới 
hệ sinh thái bãi triều do:

• Sử dụng máy xúc cỡ lớn san bằng mặt bãi, đào nền đáy từ chỗ cao 
dồn lên chỗ thấp

• Phun cát cải tạo bãi: phủ cát lên mặt bãi 

• Cắm cọc, giăng lưới vây bả, làm chòi canh…

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)

Kết luận và Kiến nghị

• c) Tác động tới khu hệ sinh vật 

• d) Tác động tới môi trường xã hội

• 2.2.2.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn nuôi ngao 

• a) Tác động tới môi trường

• b) Tác động tới trầm tích bãi triều

• c) Tác động tới hệ sinh thái bãi triều

• d) Tác động tới khu hệ sinh vật 

• e) Tác động tới môi trường xã hội

• 2.2.4. Tác động do các rủi ro, sự cố

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)
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Kết luận và Kiến nghị

• 3. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

• 3.1. Xử lý chất thải

• 3.2. Giảm thiểu các tác động khác

• 3.2.1. Xây dựng thể chế đồng  quản lý  nuôi ngao

• 3.2.1.1. Tình trạng tổ chức quản lý nuôi ngao

• 3.2.1.2. Xây dựng thể chế đồng quản lý

• 3.2.1.3. Xây dựng thể chế nuôi ngao thịt và ương nuôi ngao 
giống 

• a) Qui định hoạt động vùng nuôi ngao thịt và ương nuôi giống:

• b) Qui định hoạt động vùng có giống tự nhiên:

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)

Kết luận và Kiến nghị

• 3.2.2. Giảm thiểu các tác đông trong giai đoạn chuẩn bị bãi 
nuôi( quây, san bãi, cải tạo bãi) nuôi

• 3.2.3. Giảm thiểu các tác động trong quá trình nuôi ngao               
3.2.4. Về lâu dài:

• 3.2.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự 
cố: - Có các phương án ứng phó sự cố thiên tai như bão, trước 
tiên chủ yếu là bảo đảm an toàn cho con người 

- Tăng cường giám sát hoạt động giao thông

- Có các phương án ứng phó với sự cố tràn 

dầu từ các phương tiện tàu thuyền máy đi lại...

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)
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• 4. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG 
TRÌNH GIÁM SAT MÔI TRƯỜNG 

• 4.1. Các công trình xử lý môi trường

• 4.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

• 4.2.1. Chương trình quản lý môi trường

• 4.2.2. Chương trình giám sát môi trường

• 4.2.3. Chương trình nâng cao năng lực quản lý nuôi thủy sản 
và nhận thức cộng đồng

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)

Kết luận và Kiến nghị

• 5. CAM KẾT THỰC HIỆN

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu 
cực; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành 
về môi trường theo: 

– QCVN 10:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước biển ven bờ.

– và QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí xung quanh; 

– QCVN 06:2009/BTNMT

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)
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• 5. CAM KẾT THỰC HIỆN

• Chủ dự án cam kết thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một 
số chất độc hại trong không khí xung quanh; và về QCVN 26:2010 –
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

• Nếu trong quá trình hoạt động của Dự án gây ô nhiễm môi trường và 
gây ra các tác động môi trường khác Chủ Dự án xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm trước pháp luật./.

III. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐTM (tiếp)

Kết luận và Kiến nghị
Xây dựng và tổ chức thực hiện ĐTM đối với Đề án đồng quản lý Khu 
nuôi Ngao quảng canh bền vững tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn 
Lu thuộc VQG Xuân Thủy sẽ đem lại lợi ích nhiều mặt cho khu vực  
thực hiện Đề án thí điểm vì qua thực hiện ĐTM sẽ : 

- Trực tiếp tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững  về kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

- Ý thức trách nhiệm chung của cộng đồng đối với sự nghiệp bảo tồn & 
phát triển bền vững khu vực VQG- Khu Ramsar quốc tế Xuân Thủy 
cũng được tăng cường theo chiều hướng tích cực. 
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Kết luận và Kiến nghị

- Đề nghị TW ban hành Văn bản Pháp quy về về vấn đề này và có 
hướng dẫn cụ thể giúp cho các KBT thực hiện ĐTM đạt được hiệu 
quả lâu bền.. 

- Đề nghị các Bộ Ngành hữu quan và các Tổ chức quốc tế quan tâm hỗ 
trợ địa phương và VQGXT  hoàn thiện cơ chế  đồng quản lý và sử 
dụng  khôn khéo tài nguyên đất ngập nước (Như  nội dung Đề án đã 
nêu trên) nhằm tạo lập sinh  kế bền vững cho cộng đồng địa phương,  
kết hợp hài hòa với việc bảo tồn lâu bền Tài nguyên thiên nhiên ở các 
KBTTN và nhân rộng mô hình.

Xin chân thành cảm ơn! 


