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CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHO VIỆT NAM
DIỄN  GIẢ

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

 Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi 
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Nghề cá nhỏ ven bờ nước ta

• Vùng biển ven bờ (vùng ven bờ - coastal waters) chiếm một vị trí
trọng yếu trong phát triển nghề cá của các nước trên thế giới, cũng 
như ở Việt Nam. 

• Có sinh cảnh đa dạng, tập trung nhiều HST với năng suất sinh học
cao, nơi tiếp nhận trực tiếp các nguồn dinh dưỡng giàu có do sông tải
ra và từ biển đưa vào,... 

• Cho nên, vùng ven bờ là môi trường sinh cư lý tưởng của các loài
thủy sản và là nơi cung cấp nguồn lợi TS và nguồn sinh kế lâu dài cho
con người. 

• Tuy nhiên lại là vùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước thiên tai, 
BĐKH, BĐĐD và tác động của con người.

• Gần đây, vùng ven bờ nước ta đứng trước nguy cơ “hết tôm cá” do 
đánh bắt quá mức,  do bị suy thoái môi trường, đặc biệt do mất nơi
sinh cư tự nhiên (habitat) - ngôi nhà của các loài thuỷ hải sản. Hết cá 
“ao nhà” phải đi đánh cá xa bờ (đụng vào vấn đề «nhân tai») và đánh 
cá ở “ao người” thì bị EU phạt Thẻ vàng !!! 

Nghề cá nhỏ...

• Chính vì thế, dù đã có nhiều nỗ lực với các hình
thức quản lý khác nhau, từ quản lý có sự tham 
gia, quản lý dựa vào cộng đồng và ĐQL, nhưng
công bằng mà nói, quản lý nghề cá nhỏ ven bờ
nước ta vẫn chưa đem lại hiệu quả mong đợi, 
vẫn tiếp tục thiếu bền vững.

• Nghề cá quy mô nhỏ (small-scale fisheries) hay 
nghề cá nhỏ là nghề cá bao gồm các hoạt động
khai thác TS ở vùng ven bờ quy mô hộ gia đình. 
Nó đặc trưng bởi phương thức khai thác truyền
thống, quy mô SX nhỏ lẻ, phương tiện SX lạc
hậu, đầu tư vốn ít, quản lý theo hộ gia đình/dòng
tộc, chịu nhiều rủi ro cả về thị trường và môi
trường,...

• Nghề cá nhỏ ở nước ta: 75% số lượng tàu có
công suất máy <45CV, kích thước tàu nhỏ và
hoạt động chủ yếu ở vùng biển ven bờ. 

• Ở nước ta có sự tồn tại song song của nghề cá
quy mô nhỏ và nghề cá thương mại (nghề cá
lớn).

• Ngư dân nghề cá quy mô nhỏ (người Huế gọi là 
Ngư dân tiểu nghệ) có số lượng lớn, sống rải rác
dọc theo bờ biển mà về bản chất họ là “nông
dân làm nghề cá”
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Quản lý nghề cá hay quản lý nguồn lợi thủy sản? 

• Quản lý nguồn lợi TS: tập trung nhiều vào khía cạnh bảo vệ loài có 
ý nghĩa kinh tế, nơi cư trú và chất lượng MT sống của chúng và các 
HST. Trong khi, quản lý nghề cá: dành sự tập trung vào quản lý con 
người và nghề nghiệp. 

• Trong thực tế, đây là hai mặt của một vấn đề, không tách rời và cần 
bổ khuyết cho nhau. 

• Quản lý NLTS chủ yếu dựa trên chỉ số MSY (chỉ số khai thác bền
bền vững tối đa) nhằm tối ưu hóa việc khai thác. Mô hình MSY áp 
dụng để đánh giá trữ lượng cho một loài, chứ không phải nhiều loài. 
Được áp dụng cho các nước có nghề cá “ít loài” hoặc đơn loài; 

• Nước ta đặc trưng là nghề cá đa loài, cấu trúc quần đàn nhỏ. Chính vì
thế nên sử dụng khái niệm “Quản lý nghề cá” cho các nước nhiệt
đới, đặc biệt là nghề cá ven bờ; Nghĩa là, QLNC bao gồm và quan 
trọng là quản lý, bảo vệ được NLTS

• Luật TS 2017? (ĐQL nguồn lợi thủy sản)

Đặc trưng của nghề cá ven bờ

Khác biệt lớn nhất giữa nghề cá và các ngành khác là gì? 

• Nguồn lợi thuỷ sản là tài nguyên chung, sở hữu chung (điền tư, ngư chung); 

Tiếp cận khai thác / sử dụng “mở”

• Nghề cá là nghề dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên chung, tái tạo

(HST), nhưng không có nghĩa là vô tận

• Quyền sở hữu tài nguyên không rõ ràng: các ngành khác đã rõ ràng (ngay cả

nông nghiệp). Việc sở hữu NLTS chỉ thực sự được xác lập khi cá đánh bắt

lên tàu. 

• Nguyên nhân chính làm cho quyền sở hữu tài nguyên TS không rõ

ràng:

• Các loài thủy sản di cư, xuyên ranh giới quốc gia; Chúng sống dưới nước, 
không nhìn/sờ thấy ngay, “chim trời, cá nước”

• Chưa có bất kỳ một văn bản pháp lý nào làm rõ vấn đề này, ngay cả Công
ước của LHQ về Luật biển 1982. Việc sở hữu các đàn cá di cư và siêu di cư
cũng chưa được làm rõ. 

• Sở hữu NLTS ở trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia cũng chưa rõ ràng. 

- Tài nguyên biển nói chung là tài nguyên chia sẻ (shared resources) - đối tượng sử
dụng đa ngành (multi-use); Nguồn lợi thủy sản: điền tư, ngư chung
- Công ước Luật biển 1982 đã tuyên bố trách nhiệm quản lý việc sử dụng NLTS trong
vùng EEZ thuộc về các nước có biển. 
- Nghề cá vẫn chịu tác động của nhiều ngành khác và cần có sự can thiệp về mặt quản

lý của Chính phủ. 

Phát triển kinh tế

trên lưu vực

Quản lý 

nghề cáQuản lý 

lưu vực

Tác động

từ đất liền

NTTS

Chất thải rắn,

Khai tác than

Quản lý

cảng

Quản lý 

KBTB

Quản lý hoạt động tàu thuyền

Du lịch

bền vững

Phát triển và 
thải dầu-khí

Phục hồi 

habitat

Chính phủ phải quản lý nghề cá? 

Tại sao cần cộng đồng tham gia?

• Mặc dù chức năng nhiệm vụ của cơ quan QLNN về thuỷ sản rõ ràng, 
nhưng thường thiếu hụt nguồn nhân lực và kỹ năng. 

• Có bao nhiêu cán bộ quản lý TS /1000 ngư dân? Hoặc trên 1 km2

mặt biển/NTTS? Con số này như thế nào đối với nghề cá nhỏ? Làm
thế nào để chúng ta có thể quản lý tốt họat động khai thác? 

• Như vậy: Cần làm rõ về sở hữu NLTS; Hệ thống quản lý nghề cá
phải hiệu quả hơn với sự tham gia của người dân?. Liệu chúng ta có
thể phân cấp và giao một số «chức năng quản lý» cho người dân và
các bên liên quan thông qua ĐQL hay không? 

• Rất cần, vì: người dân trực tiếp hưởng lợi, sinh kế của họ phụ thuộc
vào nguồn lợi, kiến thức bản địa,…Cần phải phân cấp và giao trách
nhiệm QL để bảo đảm lợi ích cho họ, để họ tự giác tham gia BVNL, 
giữ lấy nghề của mình
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…cộng đồng (2)

• Nơi có các vấn đề môi trường và xã hội
nhậy cảm

• Nơi có nhiều bên hưởng lợi, nhiều loại sở
hữu cùng tồn tại; nhiều chủ thể, loại hình
và phương pháp quản lý

• Nơi có nhiều quan điểm, góc nhìn, cách
đánh giá xuất phát từ những lợi ích khác
nhau

• Nơi có nhiều mâu thuẫn lợi ích trong sử
dụng tài nguyên

• Có khả năng phát hiện những vấn đề mới, 
mô hình sản xuất thích ứng với BĐKH 
thông qua sự tham gia (tập hợp nhiều trí
tuệ và sáng kiến)

• Là cách tốt nhất không bỏ sót các vấn đề
và nguồn lực tại chỗ, từ cơ sở;

• Là cách tốt nhất để hài hoà lợi ích; phòng
ngừa và giải quyết mâu thuẫn; gia tăng
bình đẳng và quyền làm chủ, giảm các
hoạt động phát triển tự phát

• Giảm chi phí của qúa trình quy hoạch và
quản lý sau quy hoạch

Sức mạnh nổi bật của cộng đồng là gì?

• Tinh thần đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau vì quyền lợi chung; 

• Sáng tạo và duy trì các kiến thức bản địa (đây là một đặc trưng văn

hoá phi vật thể, lan truyền và bổ sung từ thế hệ này qua thế hệ khác, 

tạo ra sức sống của cộng đồng trong quá trình sản xuất và bảo vệ

cuộc sống); 

• Lòng tự hào về truyền thống của làng xóm, của quê hương gắn với

tình yêu đất nước, đó cũng chính là cuội nguồn lớn nhất của sức

mạnh cộng đồng. 

Vậy cộng đồng là ai? 

• Cộng đồng là một tập hợp công dân cư trú trong một khu vực địa lý, 

hợp tác với nhau về những lợi ích chung và chia sẻ những giá trị văn

hoá chung.

• Chính quyền địa phương, một số tổ chức chính trị - xã hội cũng có

thể đại diện cho cộng đồng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội

Cựu chiến binh, Hội Nông dân,...

Quản lý nghề cá nhỏ của các nước?

• Phát triển nghề cá nhỏ ven bờ phải dựa trên khung pháp lý phù hợp 
và hệ thống QLNC nhỏ cần sự tham gia tích cực của ngư dân; 
QLTHVB tạo khuôn khổ cho quản lý nghề cá theo cách phối hợp
liên ngành; Nhà nước sử dụng giấy phép đánh cá như là công cụ hữu
hiệu để quản lý; Nêu cao vai trò ngư dân tự quản nghề cá và nguồn
lợi. 

• Vai trò của hợp tác xã (kiểu mới) trong quản lý nghề cá: HTX có vai
trò to lớn, như là chìa khoá dẫn tới thành công của QLNC nhỏ ven
bờ, là một tổ chức ngư dân và là cầu nối giữa các cơ quan quản lý
Nhà nước với cộng đồng ngư dân

• Không có biện pháp chuẩn đối với quản lý nghề cá ven bờ vì mỗi
vùng biển lại có những đặc điểm rất khác nhau. Nên chỉ có ngư dân
địa phương mới có thể đề ra cách thức quản lý nghề cá ven bờ phù
hợp nhất đối với địa phương họ, Nhà nước hỗ trợ khung pháp lý và
cơ sở hạ tầng thiết yếu, như: cảng cá, chợ cá,... và hướng dẫn thi
hành luật.

...các nước?

• Hầu hết các nước đều xảy ra tình trạng khai thác quá mức ở vùng ven bờ, 
cạn kiệt nguồn lợi, hiệu quả kinh tế của các hoạt động khai thác giảm dần. 

• Cho nên, các nước đều thấy rõ tầm quan trọng của việc quản lý và phát triển
nghề cá theo hướng bền vững và đề ra các biện pháp cụ thể nhằm: Duy trì,
bảo vệ và tái tạo nguồn lợi; Ngăn chặn khai thác bằng ngư cụ và phương
pháp khai thác huỷ diệt nguồn lợi thủy sản; Lập các vùng cấm đánh bắt, các
khu bảo tồn biển; Bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sinh vật; Hạn
chế khai thác quá mức, hạn chế số lượng tàu đánh cá.

• Đều thấy rõ được tầm quan trọng và sự phức tạp của quản lý nghề cá ven bờ: 
có số lượng ngư dân chiếm đa số lao động nghề cá, sống rải rác dọc ven
biển, tạp nguồn, đa số nghèo và rất nghèo,... Điều này dẫn đến tình trạng
cạnh tranh ngày càng ráo riết trong khai thác hải sản, làm cho nguồn lợi ven
bờ bị cạn kiệt nhanh chóng.

• ĐQL dựa vào cộng đồng” đang là mô hình quản lý thích nghi ở vùng ven bờ
đối với các quốc gia có nghề cá quy mô nhỏ, nghề cá truyền thống (nghề cá
nhân dân). Áp dụng mô hình này sẽ hạn chế đáng kể tình trạng mâu thuẫn
lợi ích trong khai thác và bảo vệ tốt được nguồn lợi ven bờ
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Vậy đồng quản lý là gì?

• Quản lý có sự tham gia của người dân
(participatory M.)

• Quản lý dựa vào cộng đồng
(community-based)

• Đồng quản lý (co-management): là
phương thức quản lý dựa trên nguyên
tắc “Nhà nước và nhân dân cùng làm, 
cùng hưởng”; lấy cộng đồng làm nền
tảng/trọng tâm, cùng với sự tham gia
của các bên liên quan (stakeholders)

• Thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra”

Bàn

Biết

Làm

Kỉêm tra

Điều chỉnh

Quyết định

Khung phân tích ĐQL 

Nhà nước quản
lý
(Government -
based 
management)

S1

S2

Cộng đồng
quản lý

(Community -

based
management)

Vấn đề 1          VĐ 2                VĐ 3               VĐ 4          VĐ 5

Khó khăn khi áp dụng
• Dân trí thấp, nhận thức của cộng

đồng chưa “đều”

• Thiếu môi trường pháp lý giành cho
cộng đồng, dù Luật TS 2017 đã quy 
định

• Vai trò của xã hội công dân chưa rõ: 
CP nhỏ, XH to

• Nghèo khó, tâm lý ỷ lại,…

• Ý thức tự giác kém

• Chưa phân chia vùng biển quản lý

• Chưa hình thành các “tổ cộng đồng
quản lý” tự nguyện, tự quản

• Các dự án thí điểm không có khả
năng nhân rộng, không ổn định, 
không gắn với cải thiện sinh kế, 
thiếu mạng lưới hỗ trợ nhau,… 

Áp dụng đồng quản lý ở VN

• 2004- Chương trình bảo vệ và phát triển

nguồn lợi thủy sản (CT 131); xác định phải

nâng cao vai trò của cộng đồng trong quản lý

NLTS; Năm 2007 bắt đầu thử nghiệm một số

mô hình ĐQL ở các vùng kinh tế, sinh thái

trên cả nước.

• 2005- Chương trình Nghị sự 21 -Phát triển bền

vững ngành thủy sản: xác định đồng quản lý là

công cụ thực thi PTBV và tổ chức lại sản xuất: 

Đã tổ chức Hội thảo quốc gia về PTBV; hội

thảo tập huấn về bản hướng dân khu vực về

ĐQL, chuẩn bị Hướng dẫn quốc gia ĐQL 

nghề cá ở VN.
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Áp dụng đồng quản lý…2
• 2006: Dự án hỗ trợ mạng lưới

các khu bảo tồn biển ở Việt Nam: 
xác định ĐQL là công cụ then 
chốt bảo đảm tính bền vững; hài
hòa giữa bảo tồn và phát triển

• 2006-2010: pha II của Chương
trình hỗ trợ ngành thủy sản: xây
dựng các mô hình ĐQL trên cả 3 
lĩnh vực: K.thác, NTTS, chế
biến; chỉ số đánh giá?

• Từ 2006-2010 (pha II) -Dự án
luật thủy sản: thử nghiệm các mô
hình cộng đồng quản lý trong
NTTS (Trà Vinh); mô hình quản
lý mặt nước biển: giao và cho
thuê mặt nước biển để NTTS 
(Quảng Ninh)

• 2007 - Bộ NN&PTNT QĐ thành
lập Tổ tư vấn ĐQL thuộc Ban 
Chỉ đạo PTBV ngành

Áp dụng...

• 1998-Nghị Định 29/1998/NĐ/CP về phát
huy dân chủ ở cơ sở: dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra
• Các dự án hỗ trợ cộng đồng từ các tổ chức 
quốc tế: UNDP, IUCN, WWF,... : ‘đốm lửa’, 
‘cần câu’, không làm thay cộng đồng, qui mô 
nhỏ, từ nhu cầu của cộng đồng/địa phương,...
• Hỗ trợ của chính phủ và chính quyền địa 
phương cho người dân (giải quyết tình thế, hỗ 
trợ nhân đạo,... chưa hướng dẫn kỹ năng ứng 
phó)
• Được thể chế hóa trong Luật TS 2017: Điều 
6 về Chính sách của Nhà nước trong hoạt 
động thủy sản, Mục C – Thực hiện ĐQL trong 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Điều 10 dành 
riêng cho những quy định chi tiết để thực hiện 
ĐQL trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. NQ09 
và NQ36 về CLB đến 2020, 2030
• Chưa áp dụng Khung phân tích ĐQL nên 
chưa tạo được kết quả đáp ứng thực tiễn cho 
từng mô hình.

Biết

Bàn

Làm

Kỉêm tra

Điều chỉnh

Quyết định

Các mức độ thực hiện ĐQL 

• Chỉ dẫn (instructive): Có sự trao đổi thông tin rất ít giữa chính quyền
và người ngư dân. Kiểu đồng quản lý này chỉ khác chút ít so với
quản lý nhà nước tập trung ở chỗ tồn tại các cơ chế đối thoại với ngư
dân, nhưng chủ động từ phía chính quyền thông tin cho ngư dân về
các quyết định đã lên kế hoạch trước. Kiểu này đang phổ biến ở Việt
Nam.

• Tư vấn (consultative): Tồn tại cơ chế để chính quyền tư vấn cho ngư
dân, nhưng tất cả các quyết định đã được chính quyền phê chuẩn.

• Hợp tác (cooperative): Kiểu đồng quản lý này là chính quyền và ngư
dân hợp tác với nhau với tư cách là các bên đối tác ngang bằng trong
việc ra quyết định.

• Cố vấn (advisory): Ngư dân cố vấn cho chính quyền về những quyết
định được chuẩn bị và phía chính quyền phải thông qua những quyết
định này. 

• Thông tin (informative): Chính phủ uỷ quyền ra các quyết định cho
các nhóm ngư dân người có trách nhiệm thông tin cho Chính phủ về
các quyết định này.
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Các hình thức tham gia

• Tham gia một cách thụ động

• Tham gia cung cấp thông tin

• Tham gia qua tư vấn

• Tham gia đóng góp vật chất

• Tham gia theo chức năng

• Tham gia tác động lẫn nhau

• Tự huy động

 Khích lệ, động viên hơn là đưa ra

những luật lệ cứng rắn

 Các điều luật không phải luôn luôn

đem lại hiệu quả cao trong kiểm soát

phát triển

 Tạo cơ hội cho người dân nhận

thấy các lợi ích của sự tham gia và

họ tự giác thực hiện hơn là bắt buộc

Cách tiếp cận
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Xin cảm ơn!


