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TÓM TẮT 

Nghiên cứu có mục tiêu là đánh giá tính bền vững của nghề 

nuôi tôm, đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển bền vững nuôi tôm tại huyện Ninh Hòa. Kỹ thuật phỏng vấn 

cấu trúc bằng phiếu điều tra kết hợp với quan sát thực địa đã tiến 

hành tại 32 cơ sở nuôi tôm 4 xã của huyện Ninh Hòa nhằm thu 

thập các số liệu và thông tin liên quan đến quy mô vùng nuôi, hiện 

trạng môi trường, luật pháp- thể chế và tình hình kinh tế-xã hội. 

Nghiên cứu cũng đã kế thừa và sử dụng Bộ chỉ thị của Tổ chức 

Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) và Chỉ số Nuôi 

trồng Thủy sản bền vững (SAI) do Khoa Môi trường, Đại học Khoa 

học Huế xây dựng để đánh giá tính bền vững của các cơ sở nuôi. 

Từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho chính quyền và chủ hộ nuôi 

nhằm phát triển nghề nuôi tôm bền vững. 

ABSTRACT 

The study aims to assess the sustainability of shrimp 

farming, while analyzing factors affecting the sustainable 

development of shrimp farming in Ninh Hoa district. The 

technique of interviewing the structure by questionnaire survey 

combined with field observations has been conducted at 32 

shrimp farming facilities in 4 communes of Ninh Hoa district to 

collect data and information relating to the size of the farming 

area, the current state of the environment, law-institutions and 

the socio-economic situation. The study has also inherited and 

used the United Nations Food and Agriculture Organization 

(FAO) Directives and the Sustainable Aquaculture Index (SAI), 

developed by the Faculty of Environment, Hue University of 

Science, to assess the sustainability of farming facilities. Thereby 

some recommendations are proposed to the authorities and 

farming households to develop sustainable shrimp farming. 

1. Đặt vấn đề 

Phát triển mạnh trong khoảng hơn 20 

năm qua, nghề nuôi trồng thủy sản ở Khánh 

Hòa đã góp phần quan trọng làm thay đổi 

“bộ mặt” vùng ven biển. Thu nhập từ nghề 

này đã giúp các làng chài vùng ven biển, thay 

đổi nhanh chóng; trong đó, không ít nơi trở 

thành “làng tỷ phú”. Trong khoảng thời gian 

này, người dân Khánh Hòa đã tận dụng điều 

kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển 

nghề nuôi trồng thủy sản, mà không nhiều 

địa phương ven biển có được. Tuy nhiên 

những năm gần đây nghề nuôi tôm ở Khánh 

Hòa có dấu hiệu bị sụt giảm, cả về diện tích 

và sản lượng. Vùng ven đầm, biển ở các xã, 

phường: Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh 

Giang thuộc huyện Ninh Hòa, là nơi nuôi 

tôm lớn nhất tỉnh Khánh Hòa, với diện tích 

khoảng 1.500 ha. Song nghề nuôi tôm Khánh 
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Hòa đang phải đối mặt với rất nhiều khó 

khăn. Người nuôi tôm bị thua lỗ liên tục nên 

thiếu vốn để tái đầu tư hoặc phải chuyển 

sang nuôi quảng canh. Nhiều hộ nuôi tôm 

thua lỗ nặng đã lâm vào cảnh nợ nần chồng 

chất. Tại Ninh Hòa hiện vẫn còn trên 180 hộ 

nuôi tôm chưa thể trả nợ ngân hàng đúng 

hạn, với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. 

Trong những năm đầu phát triển, khi 

môi trường còn chưa bị ô nhiễm, nghề 

này đã mang lại lợi nhuận lớn, giúp giải 

quyết công ăn việc làm và giúp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các địa 

phương. Dù vậy, nuôi tôm mật độ cao là 

nghề tạo ra chất thải ô nhiễm rất nhiều. 

Hơn nữa, các hộ nuôi chưa có ý thức bảo 

vệ môi trường làm cho vùng nuôi đang 

ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, môi 

trường sinh thái bị phá vỡ. Do phát triển 

quá nhanh, số lượng ao nuôi tại các khu 

vực ngày càng tăng, phát triển một cách 

tự phát, từ đó thức ăn nuôi tôm từ sản 

xuất công nghiệp tạo ra lượng chất thải 

rất lớn gây ô nhiễm môi trường nuôi. Khi 

nguồn nước nuôi bị ô nhiễm thì không 

những hệ động thực vật tại khu vực nuôi 

bị ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng trực tiếp 

đến năng suất và hiệu quả tôm nuôi tại 

khu vực này cả trong ngắn và dài hạn. 

Nhưng lợi thế về “thiên thời, địa lợi” 

đang dần mất đi, do hệ lụy của việc nuôi tự 

phát, ô nhiễm môi trường, cùng với biến đổi 

khí hậu, đã làm cho dịch bệnh xảy ra thường 

xuyên hơn, gây thiệt hại lớn cho nghề nuôi 

trồng thủy sản. Trước tình hình phát triển 

thực tế, để nghề nuôi tôm phát triển hiệu 

quả và bền vững trước mắt cần phải giải 

quyết một số vấn đề khó khăn chính đang 

gặp phải. 

Xuất phát từ những thực tế trên đây, 

một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các cấp 

quản lý liên quan là cần tiến hành tìm hiểu 

thực trạng và đánh giá tính bền vững của các 

vùng nuôi, cung cấp cơ sở thực tiễn để xem 

xét các tác động qua lại giữa phát triển vùng 

nuôi và các vấn đề về kinh tế - xã hội cũng 

như môi trường; qua đó đề xuất các giải 

pháp phát triển bền vững các hoạt động 

nuôi tôm trên cát của tỉnh Khánh Hòa. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 

Việc điều tra được tiến hành ở 34 cơ sở 

nuôi tôm trên cát bằng kỹ thuật phỏng vấn 

cấu trúc dựa trên phiếu điều tra kết hợp với 

khảo sát thực địa để thu thập các thông tin 

định lượng liên quan đến quy mô vùng nuôi, 

hiện trạng môi trường, luật pháp - thể chế 

và tình hình kinh tế-xã hội ở các cơ sở nuôi 

tôm của huyện Ninh Hòa. 

Do lượng mẫu điều tra không quá lớn 

và các yêu cầu thống kê không quá phức 

tạp nên các số liệu thu thập được xử lý 

bằng công cụ Thống kê mô tả (Descriptive 

Statistics) của MS Excel. Đây là một add-in 

miễn phí và dễ cài đặt, phục vụ khá tốt và 

thuận tiện cho việc thống kê các số liệu thu 

thập được. 

2.2. Phương pháp đánh giá tính bền vững 

nghề  nuôi tôm 

Đề tài kế thừa, sử dụng Bộ chỉ thị của 

FAO và Chỉ số Nuôi trồng Thủy sản bền 

vững (SAI) của Khoa Môi trường, Đại học 

Khoa học Huế để đánh giá tính bền vững 

của các cơ sở nuôi tôm. Bộ chỉ thị gồm 4 

nhóm với 26 chỉ thị bảo gồm : nhóm chỉ thị 

luật pháp và thể chế (nhóm L), nhóm chỉ thị 

quy mô vùng nuôi (nhóm Q), nhóm chỉ thị 

môi trường và sinh thái (nhóm M) và nhóm 

chỉ thị kinh tế - xã hội (nhóm K). Bộ chỉ thị, 

điểm và trọng số của từng chỉ thị trong mỗi 

nhóm chỉ thị này được trình bày chi tiết 

trong bảng 1.
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Bảng 1. Bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững của các cơ sở nuôi 

TT Bộ chỉ thị 
Điểm 

số 
Trọng 

số Nguồn số liệu 

Nhóm chỉ thị luật pháp và thể chế (nhóm L)    

1 
Vùng nuôi nằm trong:  
- Quy hoạch 
- Tự phát 

 
1 
5 

 
3 

- Quy hoạch tổng thể vùng, 
ngành 

2 
Lập ĐTM và Cam kết BVMT:  
- Có 
- Không 

 
1 
5 

 
1 

- Điều tra hộ nuôi 
 

3 

Mức độ sử dụng hóa chất độc hại và kháng 
sinh trong nuôi tôm 
- Có 
- Không 

 
 

1 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi 
- Văn bản về các quyết định, quy 
định sử dụng, cấm sử dụng của 
hộ nuôi. 

4 

Mức độ quy định về kiểm tra giống và 
thức ăn trước khi đưa vào sử dụng 
- Có 
- Không 

 
 

1 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi 
- Văn bản về quy định kiểm tra 
về nguồn giống và nguồn thức 
ăn của hộ nuôi 

5 

Quy định về xử lý môi trường, dịch bệnh  
  - Không 
  - Có 

 
1 
5 

 
1 

- Điều tra hộ nuôi 
- Các văn bản quy định về việc xử 
lý môi trường và dịch bệnh của 
hộ nuôi 

Các chỉ thị quy mô vùng nuôi (nhóm Q)    

6 

Hình thức nuôi:    
- Quảng canh cải tiến 
- Bán thâm canh 
- Thâm canh 

 
1 
3 
5 

 
3 

- Điều tra hộ nuôi 
 

7 

Quyền sở hữu đất đai sử dụng:  
- Sở hữu 
- Thuê 
- Tự phát 

 
1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi 
- Giấy phép hoạt động 

8 
Diện tích ao nuôi:  +  < 5000 m2 
                                + 5000 m2 – 10.000 m2 
                                + > 10.000 m2 

1 
3 
5 

 
1 

- Điều tra hộ nuôi 
 

9 

Vùng nuôi được xây dựng theo đúng quy 
trình kỹ thuật:     
- Có 
- Không 

 
 

1 
5 

 
3 

- Điều tra hộ nuôi 
- Dựa vào diện tích ao nuôi, ao 
chứa nước, ao xử lý 

10 
Nguồn giống được kiểm tra:  
- Có 
- Không 

 
1 
5 

 
1 

- Điều tra hộ nuôi 
 

11 

Mật độ thả nuôi 
- Đúng quy định: 10-15con/m2 
- Vượt quá quy định 
     + < 40% 
     + 41 –100% 

 
1 
 

3 
5 

 
 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi 
- Số lượng nuôi so với quy định 
về mật độ nuôi của mỗi hình 
thức 

12 

Các hạng mục phục vụ (ao xử lý nước, ao 
chứa nước, quạt nước,…) 
- Đầy đủ 
- Một phần 
- Không có 

 
 

1 
3 
5 

 
 
 

3 

- Điều tra hộ nuôi 
 

13 

Loài nuôi: - Nhiều loài (tôm, cá, cua…) 
- Hai loài 
- Một loài 

1 
3 
5 

 
1 

- Điều tra hộ nuôi 
- Số loài trong một ao nuôi 

14 

Nguồn vốn sản xuất 
- Vốn tự có 
-Vốn vay + vốn tự có 
- Vốn vay ngân hàng  

 
1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi. 
 



  
TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

Tập 12 (8/2022) 48 

 

Các chỉ thị môi trường và sinh thái(nhóm M)  

15 

Mức độ xử lý nước trong quá trình nuôi 
đạt 
- Loại A (tốt) 
- Loại B (trung bình) 
- Loại C (ít xử lý) 

 
1 
3 
5 

 
 

3 

- Quan trắc tài nguyên (thông số 
theo xã) 
- Số liệu đo đạc , báo cáo hiện trạng 
môi trường, tiêu chuẩn môi trường 
của từng xã 

16 

Cấm sử dụng các loại hóa chất 
- Có quy định và tuân thủ  không sử dụng 
- Có sử dụng một phần 
- Không quy định 

 
1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi (Điều tra các 
loại hóa chất mà hộ nuôi sử 
dụng). 
 

17 

Nguồn giống và thức ăn, hóa chất  được 
kiểm tra 
- Thường xuyên 
- Ít kiểm tra 
- Không kiểm tra 

 
1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi. 
-Phiếu kiểm nghiệm nguồn 
giống, thức ăn 
 

17 

Hộ nuôi có nằm trong khu vực nhạy cảm 
(đất ngập nước) 
- Không 
- Sát 
- Trong 

 
 

1 
3 
5 

 
 

1 

- Quy hoạch tổng thể vùng, 
 

19 

Cải tạo môi trường sau vụ nuôi:  
- Hoàn toàn 
- Một phần 
- Không 

 
1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi. 
+ Cải tạo đáy ao 
+ Diệt tạp chất 
+ Khử trùng nguồn nước 

20 

Dịch bệnh và xử lý  dịch bệnh 
- Không có dịch bệnh 
- Có dịch xử lý một phần 
- Không xử lý 

 
1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra hộ nuôi. 
 

21 
Nguồn nước cấp: - Nước mặt 
                            - Nước mặt và nước ngầm 
                            - Nước ngầm 

1 
3 
5 

 
3 

- Điều tra thực địa, điều tra hộ 

 
22 

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch 
bệnh 
- Có và tuân thủ 
- Có và tuân thủ một phần 
- Không có 

 
 

1 
3 
5 

 
 

1 

- Điều tra thực địa, điều tra hộ 
 

Các chỉ thị kinh tế - xã hội (nhóm K)    

23 

Tạo công ăn việc làm cho người dân địa 
phương 
- Hoàn toàn 
- Một phần 
- Không tạo 

 
1 
3 
5 

 
 

1 

 
 
- Điều tra hộ nuôi. 

24 

Lợi nhuận của việc nuôi tôm 
- Tăng lên 
- Hoàn vốn 
- Lổ vốn 

 
1 
3 
5 

 
 

3 

 
 
- Điều tra hộ nuôi. 

25 

Hoạt động nuôi có ảnh hưởng đến các 
hoạt động khác 
- Không 
- Có 

 
 

1 
5 

 
1 

Báo cáo hiện trạng môi trường 
và các khiếu nại của dân  chúng, 
thông qua điều tra hộ và thực 
địa. 

26 
Sức khỏe cộng đồng xung quanh vùng nuôi 
- Không bị ảnh hưởng 
- Bị ảnh hưởng 

 
1 
5 

 
1 

Báo cáo các xã về: 
- Số lượng người bị ảnh hưởng 
- Khiếu nại của người dân 
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Trong bảng trên đây, các chỉ thị được tiến 
hành cho điểm theo mức độ lượng hoá thông 
tin chiều từ thấp đến cao. Điểm số của mỗi chỉ 
thị có giá trị từ 1 đến 5 theo chiều hướng tăng 
dần của các tác động tiêu cực. Khi các thông tin 
thu thập trải đều và được lượng hoá theo mức 
độ thì chỉ thị có thang điểm tăng dần từ 1 đến 5. 
Đối với các chỉ thị được lượng hoá dựa vào 
thông tin nhị phân (có hay không) thì điểm số 
được tính là 1 hay 5. Điểm 1 tác động ít nhất và 
điểm 5 tác động lớn nhất. Trong một số trường 
hợp, điểm 3 tính cho giá trị trung bình . 

Kỹ thuật đánh giá các cơ sở nuôi được dựa 
trên phương pháp đo lường tính bền vững do 
Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Huế giới 
thiệu vào năm 2008. Đây là phương pháp tổng 
hợp các chỉ tiêu thông qua một chỉ số bền vững 
chung; trong đó, điểm số các chỉ thị có cùng đặc 
điểm kết hợp với nhau thành điểm số của 1 
nhóm chỉ thị và điểm số của các nhóm chỉ thị lại 
được tích hợp thành một chỉ số nuôi trồng thủy 
sản bền vững (SAI). Chỉ số dao động từ 1 đến 5 
cho biết mức độ bền vững của cơ sở nuôi. Bảng 
2.2 mô tả chi tiết các bước tính toán giá trị SAI. 

2.3 Quy trình đánh giá tính bền vững 

của các cơ sở nuôi tôm bằng giá trị SAI 

Để đánh giá các tính bền vững của các cơ 

sở nuôi tôm, tác giả đã xác định quy trình đánh 

giá như sau: 

- Điều tra thu thập thông tin số liệu theo 
phiếu điều tra: Điều tra thu thập số liệu theo 

phiếu điều tra để có những thông tin cần thiết 

cho việc đánh giá. Đây là bước quan trọng, bởi 
vì ta cần thông tin chính xác, giúp cho sự đánh 
giá được khách quan. 

- Cho điểm từng loại chỉ thị: Sau khi có 

những thông tin cần thiết cho việc xây dựng chỉ 
thị, ta xác định điểm cho từng chỉ thị thông qua 
các giá trị đo đạc được từ phiếu điều tra. 

- Tính điểm mỗi nhóm chỉ thị, tính SAI 

- Đánh giá tính bề n vững các cơ sở nuôi: 

Dựa vào giá trị của SAI có được ở các hộ nuôi, 

ta tiến hành đánh giá tính bền vững và cho kết 
quả. 

Bảng 2. Quy trình đánh giá tính bền vững 

của các cơ sở nuôi tôm bằng giá trị SAI. 

Các bước tính toán 
Nhóm chỉ thị 
luật pháp-thể 
chế (nhóm L) 

Nhóm chỉ thị quy 
mô vùng nuôi 

(nhóm Q) 

Nhóm chỉ thị 
môi trường 
(nhóm M) 

Nhóm chỉ thị 
kinh tế - xã 

hội (nhóm K) 

1. Xác định trọng số I của 
từng chỉ thị (từ 1 đến 5) 

IL1, IL2, …  
ILn 

IQ1, IQ2, … IQn IM1, IM2, … IMn IK1, IK2, … IKn 

2. Xác định giá trị chỉ thị C 
(từ 1 đến 3) dựa trên phiếu 

điều tra 

CL1, CL2, … 
 CLn 

CQ1, CQ2, … CQn 
CM1, CM2, … 

CMn 

CK1, CK2, … 
CKn 

3. Tính toán điểm số của từng 
chỉ thị (Li, Qi, Mi và Ki) 

Li = ILi x CLi Qi = IQi x CQi Mi = IMi x CMi 
Ki = IKi x CKi 

 

4. Tính   toán  điểm  số trung  
bình  của  4  nhóm chỉ thị (L, Q, 

M và K) 

n    n 

 Li : CLi   

i=1      i=1 

n  n 

Qi : CQi 

i=1      i=1 

n  n 

 Mi : CMi    

i=1      i=1 

n  n 

 Ki : CKi 

i=1      i=1 

5. Xác định trọng số của 4 
nhóm chỉ thị CL, CQ, CM, và CK 

CL = 1* CQ = 1* CM = 1* CK = 1* 

6. Tính toán chỉ số SAIj của 
các cơ sở nuôi 

SAI j
=    

LxCL + QxCQ + MxCM + KxCK      

             4 

7. So sánh kết quả SAI với 5 cấp độ của vùng nuôi bền vững: 

1) Giá trị SAI từ 1,0  1,89: cơ sở nuôi bền vững không nhất thiết có giải pháp can thiệp. 

2) Giá trị SAI từ 1,9  2,69: cơ sở nuôi khá bền vững có thể chấp nhận được một số tác động. 

3) Giá trị SAI từ 2,7  3,49: cơ sở nuôi trung bình, chấp nhận được nếu có biện pháp can thiệp. 

4) Giá trị SAI từ 3,5  4,29: cơ sở nuôi không bền vững cần xem xét điều chỉnh các hoạt động.  

5) Giá trị SAI từ 4,35,0: cơ sở nuôi rất không bền vững, hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Đánh giá tính bền vững cơ sở nuôi tôm 

huyện Ninh Hòa 
Như đã trình bày trên đây, tác giả đã 

điều tra được 32 cơ sở nuôi tôm của huyện 
Ninh Hòa đã được tiến hành điều tra và 
khảo sát để thu thập các thông tin và số 
liệu liên quan. Sau khi có kết quả điều tra, 
việc đánh giá tính bền vững của các cơ sở 

nuôi tôm trên cát được căn cứ trên Bộ chỉ 
thị đánh giá tính bền vững của vùng nuôi 
của FAO và Chỉ số Nuôi trồng Thủy sản bền 
vững do Khoa Môi trường, Đai học Khoa 
học Huế xây dựng. Toán bộ quy trình đánh 
giá bao gồm 7 bước đã được nêu chi tiết 
trong bảng 3 trên đây.  

Bảng 3.  Kết quả đánh giá tính bền vững 
cơ sở nuôi tôm huyện Ninh Hòa 

 

Cơ sở 
nuôi Điểm số các nhóm chỉ thị SAI Hình thức 

nuôi Kết quả đánh giá 

Hộ 1 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 2 
Chỉ thị L: 4,43; Chỉ thị Q: 3,90; 

3,62 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 3 
Chỉ thị L: 1,57; Chỉ thị Q: 3,31; 

2,30 BTC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 3,33; Chỉ thị K: 1,00 

Hộ 4 Nhóm L: 1,57; Nhóm Q: 2,56; 
Nhóm M: 1,80; Nhóm K: 1,00 1.71 TC Bền vững 

Hộ 5 
Chỉ thị L: 1,57; Chỉ thị Q: 3,31; 

2,64 BTC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 3,33; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 6 
Chỉ thị L: 4,33; Chỉ thị Q: 4,07; 

3,81 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 7 
Chỉ thị L: 1,57; Chỉ thị Q: 2,69; 

1,98 TC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 2,67; Chỉ thị K: 1,00 

Hộ 8 
Chỉ thị L: 4,33; Chỉ thị Q: 4,07; 

3.67 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 9 
Chỉ thị L: 4,33; Chỉ thị Q: 4,07; 

3,67 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 10 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 11 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 12 Nhóm L: 1,70; Nhóm Q: 3,44; 
Nhóm M: 3,17; Nhóm K: ,33 2,66 QCCT Khá bền vững 

Hộ 13 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 14 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 15 
Chỉ thị L: 1,57; Chỉ thị Q: 3,31; 

2.25 BTC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 3,13; Chỉ thị K: 1,00 

Hộ 16 
Chỉ thị L: 1,57; Chỉ thị Q: 3,31; 

2.25 TC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 3,13; Chỉ thị K: 1,00 

Hộ 17 
Chỉ thị L: 1,70; Chỉ thị Q: 3,31; 

2.29 BTC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 3,13; Chỉ thị K: 1,00 
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Hộ 18 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 TC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 19 
Chỉ thị L: 4,33; Chỉ thị Q: 4,07; 

3,67 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 20 Nhóm L: 1,57; Nhóm Q: 2,56; 
Nhóm M: 2,20; Nhóm K: 1,00 1,83 TC Bền vững 

Hộ 21 
Chỉ thị L: 1,70; Chỉ thị Q: 3,31; 

2,29 BTC Khá bền vững 
Chỉ thị M: 3,13; Chỉ thị K: 1,00 

Hộ 22 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 QCCT Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 23 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 TC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 24 
Chỉ thị L: 4,43; Chỉ thị Q: 3,90; 

3.62 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 25 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 TC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 26 Chỉ thị L: 4,43; Chỉ thị Q: 3,90; 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 3,62 BTC Không bền vững 

Hộ 27 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3.58 TC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 28 
Nhóm L: 1,00; Nhóm Q: 2,69; 

1,72 TC Bền vững 
Nhóm M: 2,20; Nhóm K: 1,00 

Hộ 29 
Chỉ thị L: 4,43; Chỉ thị Q: 3,90; 

3.62 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 30 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 31 
Chỉ thị L: 3,86; Chỉ thị Q: 4,33; 

3,58 BTC Không bền vững 
Chỉ thị M: 3,83; Chỉ thị K: 2,33 

Hộ 32 
Chỉ thị L: 3,75; Chỉ thị Q: 4,07; 

3,49 BTC Tạm chấp nhận 
Chỉ thị M: 3,85; Chỉ thị K: 2,33 

Kết quả đánh giá tính bền vững của 
toàn bộ 32 cơ sở nuôi của huyện Ninh Hòa 
như sau:  

- Có 3 cơ sở được đánh giá là bền 
vững, nghĩa là những cơ sở nuôi an toàn. 

- Có 8 cơ sở được đánh giá là khá bền 
vững, đây là những vùng nuôi khá an toàn. 

- Có 1 cơ sở nuôi được đánh giá là 
vùng nuôi trung gian ( SAI: 3,49 ), tức là cơ 

sở nuôi đó có thể chấp nhận nếu tiến hành 
biện pháp giảm thiểu. 

- Có 20 cơ sở nuôi đều được xếp hạng 

là cơ sở nuôi không bền vững, do vậy cần 

xem xét và điều chỉnh các hoạt động nuôi 

theo hướng tích cực. 

Qua đó cho thấy cở sở nuôi an toàn và 

khá an toàn (giá trị SAI nằm trong khoảng 

từ 1,62 đến 2,49) chiếm tỉ lệ 34,4%, chỉ có 



  
TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN – CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

Tập 12 (8/2022) 52 

 

01 cơ sở nuôi tôm có giá trị SAI nằm trong 

vùng nuôi trung gian, chiếm tỷ lệ 3,1%, cơ 

sở nuôi thuộc vùng không an toàn (giá trị 

SAI nằm trong khoảng từ 3,57 đến 3,85) 

chiếm tỉ lệ 62,5%. 

Nhằm thấy rõ tác động của các nhóm 

chỉ thị được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 4. Giá trị trung bình các nhóm chỉ 

thị của vùng NTTS tại Ninh Hòa 

Nhóm chỉ thị Giá trị trung bình 

Pháp luật thể chế (L) 3,19 

Quy mô hộ nuôi (Q) 3,80 

Môi trường sinh thái (M) 3,54 

Kinh tế xã hội (K) 1,96 

   

Biểu đồ 1. Giá trị trung bình các nhóm 

chỉ thị 

Qua hình cho thấy các nhóm chỉ thị luật 

pháp thể chế, quy mô hộ nuôi, môi trường 

sinh thái có giá trị trung bình tương đương 

nhau nhưng ở giá trị cao. Nhóm có giá trị 

trung bình cao nhất là nhóm quy mô hộ nuôi 

với tỷ lệ 30%, tiếp đến là nhóm môi trường 

sinh thái với tỷ lệ 28% và pháp luật thể chế 

với tỷ lệ 26%, thấp nhất là nhóm kinh tế xã 

hội với tỷ lệ 16%. Điều này có nghĩa là trong 

các nhóm chỉ thị này có những vấn đề quan 

trọng cần quan tâm trong quá trình nuôi. 

Như vậy, các kết quả trên phản ánh 

đúng thực trạng hiện nay trong trên địa 

bàn huyện Ninh Hòa. Ngoài ra cũng có một 

số cơ sở nuôi hoạt động khả hiệu quả và 

bền vững. Nuôi tôm là một loại hình sản 

xuất có nhiều rủi ro với khả năng xuất hiện 

các vấn đề ảnh hưởng xấu đến sản xuất là 

rất lớn. Nguyên nhân của thực tế này là do 

khả năng của từng cơ sở nuôi trong việc xử 

lý chất thải, quản lý môi trường vùng nuôi, 

chấp hành các quy định về thể chế, luật 

pháp, … Những cơ sở được đánh giá có 

vùng nuôi an toàn và khá an toàn là những 

cơ sở chấp hành tốt việc thực hiện đúng 

quy hoạch, đúng quy trình nuôi, đáp ứng và 

cơ bản đáp ứng được việc xử lý chất thải, 

quản lý môi trường vùng nuôi; ngoài ra, 

những cơ sở này cũng có diện tích nuôi đủ 

lớn để bố trí ao nuôi, ao xử lý nước cấp và 

ao xử lý nước thải. Do vậy cần phải xem xét 

và điều chỉnh các mặt yếu kém của các cơ 

sở không bền vững trong các hoạt động 

nuôi tôm để đạt được vùng nuôi bền vững. 

4. Kết  luận và kiến nghị 

Kết quả điều tra và khảo sát ở  huyện 

Ninh Hòa cho thấy cở sở nuôi an toàn và khá 

an toàn (giá trị SAI nằm trong khoảng từ 

1,62 đến 2,49) chiếm tỉ lệ 34,4%, chỉ có 01 

cơ sở nuôi tôm có giá trị SAI nằm trong vùng 

nuôi trung gian, chiếm tỷ lệ 3,1%, cơ sở nuôi 

thuộc vùng không an toàn (giá trị SAI nằm 

trong khoảng từ 3,57 đến 3,85) chiếm tỉ lệ 

62,5%. Nguyên nhân có nhiều cơ sở nuôi 

được hình thành tự phát hoặc tiến hành các 

hoạt động trước khi có quy hoạch nuôi tôm. 

Đa số các cơ sở nuôi đều chưa tuân thủ quy 

trình nuôi tôm . Khả năng tài chính, kỹ thuật, 

dịch vụ nuôi của các cơ sở nuôi tôm còn 

thiếu và yếu. Các cơ sở nuôi tôm tự phát 

chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai và 

môi trường và chưa giám sát môi trường 

định kỳ khu vực nuôi. Nước thải ao nuôi của 

26%

30%

28%

16%

Giá trị trung bình  các nhóm chỉ 
thị

Pháp luật thể chế (L)

Quy mô hộ nuôi (Q)

Môi trường sinh 
thái (M)

Kinh tế xã hội (K)
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các cơ sở nuôi tôm quy mô hộ gia đình phần 

lớn không qua xử lý hoặc xử lý chưa đảm 

bảo gây ô nhiễm môi trường xung  quanh. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các cơ 

sở nuôi tôm tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa có tính bền vững thấp. Chính vì thế, các 

nhà quản lý, tổ chuyên môn và đặc biệt là 

Trung tâm Khuyến nông có thể sử dụng 

thông tin này khuyến cáo người nuôi nhằm 

giúp người nuôi hiểu rõ hơn về tính bền 

vững của nghề. Kiến thức này giúp người 

nuôi quản trị quá trình nuôi tốt hơn và có 

các quyết định chính xác về đầu tư trong 

ngắn và dài hạn nhằm đạt được sự phát 

triển bền vững của nghề nuôi. Ngoài ra, vấn 

đề môi trường trong vùng nuôi, không thể 

kiểm soát được chất lượng con giống, qui 

hoạch vùng nuôi cần được các cơ quan quản 

lý Nhà nước quan tâm. 
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