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PHẦN I
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề
Bán đảo Cà Mau (BĐCM) nằm ở phía Tây Nam Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), giới hạn bởi phía Bắc là kênh Cái Sắn, phía Đông Bắc là sông Hậu, phía
Tây Nam là biển Tây và phía Đông là biển Đông. Diện tích tự nhiên 16.780 km2,
chiếm 43% diện tích ĐBSCL được phân thành 7 tiểu vùng sinh thái và 51 khu thủy
lợi gồm 6 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang, T.p Cần Thơ và một phần
của tỉnh Kiên Giang. Địa hình vùng nghiên cứu khá bằng phẳng, phần lớn diện tích
có cao độ mặt đất từ 0,2 đến 1,0 m, hướng dốc chính là Đông Bắc-Tây Nam. Do quá
trình bồi đắp phù sa của sông Hậu, hình thành địa hình cao ở ven sông Hậu và thấp
dần về phía sông Cái Lớn-Cái Bé và biển Tây. BĐCM thuộc khí hậu nhiệt đới gió
mùa, nhiệt độ trung bình năm 270C, hàng năm có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa và mùa khô.
Lượng mưa trung bình năm 1.700 mm, cao nhất ven biển Tây 2.400 mm, nhỏ nhất
vùng Đông Bắc khoảng 1.500 mm.
Chế độ thủy văn ở BĐCM bị chi phối bởi thủy triều biển Đông, biển Tây, dòng chảy
sông Mê-kông, chế độ mưa trong nội đồng và phân thành 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa lũ
từ tháng V đến tháng XI và mùa khô từ tháng XII đến tháng IV năm sau. Nguồn nước
ngọt chủ yếu của vùng BĐCM là nguồn nước của sông Hậu thông qua các kênh trục:
Kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp, kênh Nàng Mau, kênh Lái Hiếu, kênh Xà No, Ô Môn,
KH6, KH7, KH9, Hậu Giang 3 cùng với hệ thống kênh/rạch xương cá chằng chịt
toàn vùng. Nguồn nước mặn chính xâm nhập vào các kênh rạch vùng BĐCM là từ
phía biển Đông thông qua sông Mỹ Thanh, Gành Hào và nguồn mặn xâm nhập từ
phía biển Tây thông qua sông Ông Đốc, sông Cái Lớn, Cái Bé, làm cho phần lớn đất
đai phía Tây Nam bị mặn xâm nhập từ 4 đến 8 tháng. Hiện nay, nhờ có hệ thống thủy
lợi Tiếp Nhật, Quản Lộ - Phụng Hiệp nên diện tích được ngọt hoá khoảng 280.000 ha
chiếm 20% diện tích bị xâm nhập mặn.
Về mặt xã hội, BĐCM là vùng nhạy cảm và phức tạp nhất ở ĐBSCL trong việc ổn
định cơ cấu mặt bằng sử dụng đất và giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa sản
xuất dựa trên sử dụng tài nguyên nước mặn và nước ngọt, nhằm đạt những mục tiêu
chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất để mang lại hiệu quả cao hơn trong khai thác tiềm
năng đất đai. Trong suốt hơn thập kỷ qua, vùng BĐCM từ việc sản xuất chủ yếu tập
trung vào cây lúa với nguồn nước ngọt khá hạn chế, hiệu quả không cao, đến nay đã
và đang chuyển sang các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp đa dạng hơn, tận
dụng tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước mặn để nuôi trồng
thủy sản. Sự thay đổi mô hình sản xuất đã làm thay đổi nhu cầu sử dụng các loại
nguồn nước và yêu cầu kiểm soát và phân phối nước (Tăng Đức Thắng, 2011). Định
hướng phát triển thủy lợi lâu dài vùng BĐCM là ngoài phần dự án Quản Lộ-Phụng
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Hiệp đã được xác định là phải ngọt hóa, các vùng U Minh Thượng và U Minh Hạ, sẽ
được mở rộng ngọt hóa, phát triển sản xuất theo hệ sinh thái nước ngọt. Hệ thống
sông Cái Tàu, sông Trẹm và sông Cán Gáo sẽ được ngọt hóa bằng giải pháp ngăn
mặn trên sông Cái Lớn-Cái Bé, sông Ông Đốc và hệ thống đê cống ven biển Tây.
Hệ thống thủy lợi khu vực bán đảo Cà Mau được đầu tư quy hoạch xây dựng khá tốt,
tuy nhiên cũng giống với các vùng khác trước đây là hệ thống phục vụ chủ yếu cho
mục tiêu sản xuất nông nghiệp và mặc dù đây là vùng trọng điểm phát triển NTTS
của ĐBSCL cũng như của cả nước nhưng ở đây cũng chưa có một hệ thống thủy lợi
riêng phục vụ cho mục đích này (Đặng Kim Sơn, 2010). Các vấn đề nảy sinh, cho
đến nay vẫn còn chưa giải quyết được, nhất là việc cấp nước chủ động cho các tiểu
vùng theo nhu cầu của từng đối tượng sản xuất. Khó khăn không chỉ do đối tượng sản
xuất đa dạng, mà còn do hệ thống thủy lợi còn nhiều bất cập, dưới mức yêu cầu
(Tăng Đức Thắng, 2011). Bên cạnh đó, tác động lớn nhất của các dự án thủy lợi đến
thủy sản chính là việc xây dựng công trình đê bao và hệ thống cống của các tiểu dự
án đã làm giảm diện tích khai thác cá, ảnh hưởng đến sự di cư của các loài cá tự
nhiên và giảm khả năng khai thác cá trong vùng kiểm soát lũ. Kết quả báo cáo nghiên
cứu khả thi (PAD) đã ước tính lượng tổn thất cá trong vùng tiểu dự án thủy lợi Ô
môn- Xà no là 600 tấn/năm và nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ ước tính sản
lượng tổn thất cá của vùng này khoảng 400 tấn/năm (Lê Xuân Sinh và ctv., 2007).
Bên cạnh các tác động về phèn, mặn, hàng năm vùng BĐCM còn chịu ảnh hưởng của
lũ lụt tràn về từ vùng thượng lưu sông Mê-Kông, độ ngập sâu trung bình 1-4 m kéo
dài 2-6 tháng trong năm. Trong suốt khoảng thời gian ngập lũ, các cộng đồng trong
vùng đã tập trung khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên để phục vụ nhu cầu đời sống
hàng ngày và cải thiện thu nhập kinh tế nông hộ (Lê Xuân Sinh, 2005). Trong những
năm thuộc thập kỷ 70, nghề khai thác thủy sản nội địa giữ vai trò quan trọng trong
kinh tế nghề cá với sản lượng hàng năm khoảng vài ngàn tấn là nguồn sinh kế quan
trọng cho người dân ở nông thôn (Bộ Thủy Sản, 2005). Thời gian gần đây, sản lượng
khai thác thủy sản bình quân/hộ của vùng BĐCM có sự giảm đáng kể từ 1.091,1 kg
cá/hộ/năm (2000) xuống còn 653,7 kg cá/hộ/năm (2006) tương ứng với mức giảm
bình quân là 9-10%/năm. Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao trong thời gian
gần đây cũng bị giảm về số lượng cũng như sản lượng và cũng có nguy cơ bị mất đi
như: cá ét mọi, cá dày, cá bông lau, cá trê vàng (Lê Xuân Sinh và ctv.,2007). Nguồn
lợi thủy sản và tài nguyên nước (đặc biệt là nước lũ) đã được coi là dạng tài nguyên
thiên nhiên cần được sử dụng và quản lý một cách khôn khéo trong quá trình chuyển
đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn. Đã và
đang có rất nhiều tranh luận quanh những tác động về mặt môi trường và kinh tế-xã
hội của các công trình thủy lợi ở BĐCM, trong đó tác động đối với nguồn lợi thủy
sản cũng như các hoạt động thủy sản của cộng đồng chưa được quan tâm một cách
đúng mức. Sự suy giảm nghiêm trọng của nguồn lợi thủy sản đã tác động mạnh mang
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tính tiêu cực đến năng suất và hiệu quả khai thác cũng như hiệu quả của các mô hình
nuôi thủy sản có liên quan tới nguồn lợi và hậu quả là gây ra những tác động lớn về
kinh tế -xã hội đối với cộng đồng (Lê Xuân Sinh, 2006). Do đó, việc khai thác, bảo
vệ nguồn lợi thủy sản hợp lý và bền vững để phục vụ sinh kế của người dân trong
vùng cần được nghiên cứu.
Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở cộng đồng là một phương pháp tiếp cận
thích hợp trong khi tăng cường hợp tác là một đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn sản xuất
nông lâm ngư của toàn vùng. Đồng thời, thiết kế đồng ruộng và nguồn lợi thủy sản
sẵn có trong mùa nước lũ hằng năm ở những vùng nông thôn sâu, ngập lũ cần được
sử dụng trên quan điểm sống chung với lũ cũng như phù hợp với quá trình chuyển
đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Chính vì vậy, việc nắm bắt đầy đủ các
thông tin về vai trò, hiện trạng và tiềm năng phát triển của ngành thủy sản ở vùng
ngập lũ để từ đó xác định được các thuận lợi và khó khăn cũng như cải tiến công tác
chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản xuất đối với các mô hình khai thác và
BV&PTNL thủy sản trong mối liên kết với nuôi thủy sản có hiệu quả, phù hợp với
điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn,
nhất là cho cộng đồng vùng nông thôn ngập lũ và nghèo sẽ mang ý nghĩa đặc biệt
không chỉ về mặt khoa học, kinh tế và môi trường mà còn bao hàm ý nghĩa lớn về
mặt xã hội. Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, đề tài nghiên cứu “Vai trò của
nguồn lợi thủy sản và tác động của một số tiểu vùng dự án thủy lợi đến sinh kế
của cộng đồng khai thác thủy sản ở bán đảo Cà Mau” đã được thực hiện.
1.2. Mục tiêu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ phụ thuộc của cộng đồng nông thôn vào
nguồn lợi thủy sản khai thác tự nhiên và tác động của các cơ sở hạ tầng thủy lợi đến
sinh kế cộng đồng khai thác nguồn lợi thủy sản ở Bán Đảo Cà Mau. Qua đó, tìm ra
các giải pháp nhằm để ổn định sinh kế cho cộng đồng khai thác thủy sản ở vùng
nghiên cứu.
1.3. Nội dung nghiên cứu
-

Khảo sát hiện trạng các hoạt động khai thác và phân tích vai trò của nguồn
lợi thủy sản tự nhiên đối với đời sống nông hộ ở tiểu vùng dự án thủy lợi Ô
Môn-Xà No và tiểu dự án thủy lợi Quản Lộ-Phụng Hiệp.

-

Phân tích tác động của hệ thống cống thủy lợi đối với sinh kế của cộng
đồng khai thác thủy sản tại hai tiểu vùng dự án thủy lợi.

-

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn
lực nông hộ để ổn định sinh kế cho cộng đồng khai thác thủy sản tại vùng
nghiên cứu.
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1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu
 Thời gian triển khai nghiên cứu: từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2015.
 Giới hạn địa bàn nghiên cứu là Bán Đảo Cà Mau với 02 vùng sinh thái đại
diện là Tp. Cần Thơ (vùng sinh thái nước ngọt chịu tác động của hệ thống
thủy lợi Ô Môn-Xà No) và tỉnh Bạc Liêu (vùng sinh thái nước lợ mặn chịu tác
động của hệ thống thủy lợi Quản Lộ-Phụng Hiệp) (Hình 1.1).

(Mekong Source, 2003)

-

Cần Thơ
Cờ Đỏ
Thới Lai
Phong Điền

 Bạc Liêu
- Giá Rai
- Đông Hải

Hình 1.1: Bản đồ khu vực khảo sát nghiên cứu tại Bán Đảo Cà Mau
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1.4.2 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng khảo sát là những hộ có tham gia khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, hộ
nuôi trồng thủy sản có sử dụng con giống và nguồn lợi tự nhiên, hộ nghèo (không có
đất sản xuất nông nghiệp và các hộ là người dân tộc thiểu số có tham gia khai thác
nguồn lợi thủy sản tự nhiên) đang sinh sống trong vùng dự án, các nhà quản lý và đại
diện các đoàn thể ở địa phương.
Việc phân loại nhóm hộ có tham gia khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên, hộ nuôi
trồng thủy sản và hộ nghèo/dân tộc thiểu số dựa trên đánh giá của chính quyền địa
phương và được kiểm nghiệm qua đánh giá hiện trạng gia đình và hàng xóm. Chọn
hộ phỏng vấn bằng cách lập danh sách và bắt số ngẫu nhiên.
1.4.3 Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập số liệu thứ cấp và phỏng vấn thử cộng đồng được thực hiện kết hợp với
công tác khảo sát tiền trạm tại địa bàn nghiên cứu. Số liệu sơ cấp được thu thập thông
qua phương pháp phỏng vấn nông hộ bằng bảng câu hỏi soạn sẵn và đánh giá nhanh
có sự tham dự của người dân-PRA (Lammerink and Wolffers, 1996).
Các tiêu chí chọn hộ tham gia PRA và phỏng vấn nông hộ được trao đổi với cán bộ
địa phương để họ có thể giúp mời những người dân tham gia hoặc đưa đoàn khảo sát
tiếp cận đúng với nhóm nông hộ cần khảo sát.
 Phương pháp đánh giá nhanh có sự tham dự của người dân-PRA
Thành lập nhóm nghiên cứu đa ngành, nhằm mục tiêu tìm hiểu chuyển biến của
những thuận lợi, khó khăn, và tác động của các công trình thủy lợi đến sinh kế cộng
đồng khai thác tài nguyên thủy sản ở địa phương. Đồng thời cũng tìm hiểu tâm tư,
nguyện vọng của cộng đồng ở hiện tại và tương lai.
Số nhóm nông hộ để thực hiện PRA: Nghiên cứu được thực hiện tại 6 ấp, tương ứng
với 6 cuộc đánh giá nhanh có sự tham dự của người dân PRA (4 trong vùng dự án, 2
ngoài vùng dự án).
Sau khi thực hiện PRA, những nội dung nổi bật về tác động của các công trình thủy
lợi đến sinh kế cộng đồng khai thác tài nguyên thủy sản ở địa phương được bổ sung
vào bảng câu hỏi hoàn chỉnh để tiến hành điều tra nông hộ.

 Phương pháp điều tra phỏng vấn nông hộ
Sử dụng phương pháp phỏng vấn theo bảng câu hỏi đã được soạn sẵn để khai thác
thông tin ở nông hộ cần khảo sát.
Tổng số 240 hộ trên địa bàn nghiên cứu được chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn, trong
đó có 120 hộ nằm trong vùng dự án và 120 hộ sống ngoài vùng dự án thủy lợi.
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Bảng 1.1: Cơ cấu mẫu điều tra tại vùng nghiên cứu
Huyện

Xã Đông Thắng-Huyện
Cờ Đỏ
Xã Trường Long-Huyện
Phong Điền
Xã Thới Thạnh-Huyện
Thới Lai
Xã An Trạch-Huyện
Đông Hải
Xã Phong Thạnh TâyHuyện Giá Rai
Xã Phong Thạnh AHuyện Giá Rai
Tổng số

Tiểu vùng Ô
Môn-Xà No
Trong Ngoài
0
60

Tiểu vùng Quản
Lộ-Phụng Hiệp
Trong
Ngoài
0
0

Tổng số
Trong Ngoài
0
60

30

0

0

0

30

0

30

0

0

0

30

0

0

0

0

60

0

60

0

0

30

0

30

0

0

0

30

0

30

0

60

60

60

60

120

120

Bảng 1.2: Cơ cấu phiếu khảo sát theo giới của hộ khai thác thủy sản
Huyện
Xã Đông ThắngHuyện Cờ Đỏ
Xã Trường LongHuyện Phong Điền
Xã Thới ThạnhHuyện Thới Lai
Xã An Trạch-Huyện
Đông Hải
Xã Phong Thạnh
Tây-Huyện Giá Rai
Xã Phong Thạnh AHuyện Giá Rai
Tổng số

Trong
Nam
Nữ

Ngoài
Nam
Nữ

Tổng số
Nam
Nữ

0

0

42

18

42

18

21

9

0

0

21

9

21

9

0

0

21

9

0

0

42

18

42

18

0

0

21

9

21

9

0
42

0
18

21
126

9
54

21
168

9
72

Ghi chú: Phân chia số lượng phiếu khảo sát theo giới dựa vào tỷ lệ hộ khai thác thủy
sản tại vùng nghiên cứu là Nam:Nữ=7:3
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Bảng 1.3: Nội dung thông tin cần thu thập khi phỏng vấn nông hộ
TT

01

02

Nội dung
Khảo sát hiện trạng các hoạt động
khai thác và phân tích vai trò của
nguồn lợi thủy sản tự nhiên đối với
đời sống nông hộ ở vùng tiểu dự án
thủy lợi Ô Môn-Xà No và tiểu dự án
thủy lợi Quản Lộ-Phụng Hiệp.
Phân tích vai trò của giới trong hoạt
động khai thác và quản lý nguồn lợi
thủy sản của cộng đồng khai thác tài
nguyên thủy sản ở vùng tiểu dự án
thủy lợi Ô Môn-Xà No và tiểu dự án
thủy lợi Quản Lộ-Phụng Hiệp.
-

-

03

Phân tích tác động của hệ thống cống
thủy lợi đối với sinh kế của cộng
đồng khai thác thủy sản tại hai tiểu vùng dự án thủy lợi.
-

-

Chỉ tiêu khảo sát
Đặc điểm của cộng đồng và nông hộ
Tình hình nguồn lợi thủy sản,
Hoạt động khai thác NLTS
Tình hình sử dụng sản phẩm thủy sản
của cộng đồng tại vùng nghiên cứu.
Vai trò cung cấp thực phẩm tại chỗ cho
người tiêu dùng.
Vai trò tăng thu nhập cho nông hộ.
Vai trò giải quyết lao động nhàn rỗi
Vai trò cung cấp thức ăn cho hộ nuôi
trồng thủy sản tại vùng nghiên cứu.
Sự phân công lao động theo giới trong
khai thác NLTS.
Việc tiếp cận và kiểm soát nguồn lực
theo giới trong KTTS của cộng đồng.
Sự biến đổi vai trò và khả năng thích
ứng của giới khi nguồn lợi thủy sản tự
nhiên suy giảm theo thời gian.
Mùa vụ và phương pháp khai thác
NLTS tự nhiên của cộng đồng.
Biến động thành phần nhóm loài thủy
sản khai thác đươc trước và sau khi có
hệ thống cống thủy lợi.
Biến động sản lượng thủy sản khai thác
được trước và sau khi có hệ thống cống
thủy lợi.
Hiệu quả kinh tế của hộ khai thác thủy
sản tự nhiên trước và sau khi có hệ
thống cống thủy lợi.
Hiện trạng về nguồn lực tự nhiên có
liên quan tới khai thác thủy sản ở vùng
nghiên cứu.
Hiện trạng về nguồn lực con người có
liên quan tới khai thác thủy sản ở vùng
7
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nghiên cứu.
Hiện trạng về nguồn lực xã hội có liên
quan tới khai thác thủy sản ở vùng
nghiên cứu.
Hiện trạng về nguồn lực tài chính có
liên quan tới khai thác thủy sản ở vùng
nghiên cứu.
Hiện trạng về nguồn lực cơ sở vật chất
có liên quan tới khai thác thủy sản ở
vùng nghiên cứu.
Khó khăn của nông hộ khai thác thủy
sản tại địa bàn nghiên cứu.
Chiến lược sinh kế của hộ khai thác
thủy sản dựa vào các nguồn lực của
nông hộ.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng - Giải pháp cho hộ khai thác thủy sản
trong vùng nghên cứu.
cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn
lực nông hộ để KTTS ổn định tại hai - Đề xuất đối với cơ quan quản lý ngành
tiểu vùng dự án thủy lợi.
và quản lý nguồn lợi thủy sản.
+ Phương pháp phỏng vấn chuyên gia

Phương pháp này được sử dụng để tham khảo ý kiến của chuyên gia về các
vấn đề nghiên cứu của đề tài.
+ Phương pháp nghiên cứu thành phần loài cá, tôm phân bố ở vùng nghiên
cứu
Phương pháp thu và xử lý mẫu từ thực địa: Mẫu được thu thập trong suốt năm
với nhịp thu mẫu định kỳ hai tháng/đợt (mùa khô 3 đợt: Đợt 1 (3/2015), Đợt 2
(05/2015) và Đợt 5 (11/2015); mùa mưa 2 đợt: Đợt 3 (07/2015), Đợt 4 (09/2015).
Phạm vi khảo sát tại các thủy vực của địa bàn Tp. Cần Thơ và tỉnh Bạc Liêu như sau:
+ Sông cấp 1: Thu mẫu cá, tôm ở sông Ô Môn (đoạn từ Vàm Ô Môn đến thị
trấn Thới Lai, T.p Cần Thơ).
+ Sông cấp 2: Thu mẫu cá, tôm ở sông Kênh Đứng (xã Đông Thắng, huyện
Cờ Đỏ, T.P Cần Thơ), Sông Gành Hào-Hộ Phòng (Huyện Giá Rai và Đông Hải, tỉnh
Bạc Liêu), Sông Cái Lớn (Đoạn từ ngã ba Đình đến Chợ Cầu Đỏ (giáp huyện Vĩnh
Thuận-Kiên Giang và huyện Hồng Dân-Bạc Liêu) và sông Bạc Liêu-Cà Mau. Trên
mỗi sông thu mẫu 3 điểm (đầu, giữa và cuối) bằng các loại ngư cụ khác nhau như
lưới kéo, lưới rê, chài, đăng mé và đáy.
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+ Kênh/Rạch: Thu mẫu cá, tôm ở Rạch Tra (Thới Lai), Kênh Xà No (đoạn từ
ngã ba Vàm Xáng (Cần Thơ) đến thị trấn Một Ngàn (Hậu Giang), Một số kênh nhánh
xương cá dọc theo Kênh Xà No (thuộc Phong Điền Cần Thơ và huyện Châu Thành
Hậu Giang); Kênh Cạnh Đền-Hộ Phòng (Giá Rai), kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp (đoạn
từ ấp Ninh Thành đến Ninh Quới A-Hồng Dân), kênh Ngan Dừa (Hồng Dân), kênh
Tám Ngàn (Hồng Dân). Mỗi kênh/rạch thu 3 mẫu (điểm đầu, giữa và cuối) bằng lưới
kéo, lưới rê, đáy, chài, lợp, câu, lưới kéo tay.
+ Đồng/Ruộng: Thu mẫu cá, tôm ở 2 cánh đồng xã Đông Thắng (T.p Cần
Thơ), 1 cánh đồng xã Ninh Thành (Hồng Dân), mỗi cánh đồng thu 1 mẫu bằng lưới
rê, lú và lưới kéo tay.
Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm: Mẫu cá, tôm được bảo quản lạnh
đến khi định danh theo quy trình phân tích mẫu nguồn lợi thủy sản của Khoa Thủy
sản-Trường Đại học Cần Thơ. Mẫu sau khi phân tích được cố định trong formol 4%,
sau đó chuyển sang bảo quản trong Etanol 75% tại phòng thí nghiệm Bộ môn Quản
lý và Kinh tế Nghề cá, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.
Hệ thống phân loại được sử dụng từ cấp lớp, bộ, họ, giống và loài dựa theo hệ thống
phân loại của Eschmeyer (1998); ngoài ra còn tham khảo các tác giả như Mai Đình
Yên và ctv., (1992); Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993); Vương Dĩ
Khang (1958); Rainboth (1996); Đặng Ngọc Thanh và Hồ Thanh Hải (2001). Đối
chiếu các đồng vật (Synonyms) và cập nhật các tên được định danh dựa theo Nelson
(2006), Froese và Pauly (2015), Palomares và Pauly (2015).
1.5 Phương pháp phân tích số liệu và viết báo cáo
Số liệu thu được từ báo cáo của các địa phương tại địa bàn nghiên cứu và kết qủa
PRA cũng như phỏng vấn được mã hóa và nhập vào máy tính, sau đó được kiểm tra,
bổ sung và điều chỉnh trước khi phân tích.
Vai trò của nguồn lợi thủy sản tự nhiên đối với đời sống nông hộ đã được xem xét
trong mối quan hệ mật thiết với các họat động khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng
như các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội nhất định tại địa bàn nghiên cứu.
Việc lược khảo tài liệu nghiên cứu tại bàn được thực hiện kết hợp với công tác đánh
giá nhanh có sự tham dự của cộng đồng (PRA) để nắm được các thông tin cơ bản về
địa bàn nghiên cứu và các vấn đề chủ yếu có liên quan tới nguồn lợi thủy sản và cộng
đồng sinh sống tại địa bàn nghiên cứu.
Phương pháp phân tích thống kê mô tả bởi phần mềm SPSS for Windows (13.0)
được dùng để trình bày các chỉ tiêu về tần suất (Phần trăm, trung bình, độ lệch chuẩn)
cho mô tả hiện trạng. Phân tích kết hợp với bảng chéo và so sánh thống kê về giá trị
trung bình của các biến định lượng trong nghiên cứu.
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Báo cáo cuối cùng được hoàn thành trên cơ sở có sự đóng góp ý kiến từ các phía có
liên quan đối với báo cáo sơ bộ.
1.6 Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu
1.6.1 Khái niệm về sinh kế và khung sinh kế
Sinh kế bao gồm khả năng, nguồn vốn, tài sản (kể cả nguồn lực vật chất và xã hội) và
hoạt động kiếm sống cần thiết. Một sinh kế có thể được mô tả như là sự tập hợp các
nguồn lực và khả năng mà con người có được kết hợp với những quyết định và hoạt
động mà họ thực thi để kiếm sống cũng như để đạt được mục tiêu và ước nguyện của
họ (Carney, 1998).
Sinh kế là công cụ hỗ trợ, giúp chúng ta hiểu và có cái nhìn tổng quát về bức tranh
đời sống của gia đình, cộng đồng, vùng, quốc gia với sự tương tác của các nhân tố
môi trường, kinh tế, xã hội, văn hóa và các thể chế chính sách.
Thông tin về hiện trạng của 5 nguồn lực trong khung sinh kế để đánh giá khả năng
thích ứng của nông hộ.
 Vốn tự nhiên: nguồn nước, khí hậu, giống.
 Vốn con người: nhân khẩu, lao động, trình độ học vấn, chuyên môn, sức
khỏe, kinh nghiệm và phân công lao động.
 Vốn xã hội: các tổ chức xã hội, khả năng hợp tác trong sản xuất, mối quan
hệ xã hội, tệ nạn xã hội, chính sách ưu tiên, tôn giáo xung đột/tranh chấp,
ganh tị, phúc lợi xã hội.
 Vốn tài chính: Khả năng tiếp cận nguồn vốn, nguồn thu thường xuyên, tín
dụng, khả năng tiếp cận thị trường, gởi tiết kiệm.
 Vốn cơ sở hạ tầng, trang thiết bị: cơ sở hạ tầng, công trình ao nuôi, tài sản
cố định, máy móc, đi lại, vận chuyển đầu ra và đầu vào và phương tiện
truyền thông.
1.6.2. Sinh kế bền vững
Một sinh kế sẽ phải tùy thuộc vào các khả năng và của cải (cả nguồn lực vật chất và
xã hội) và những hoạt động mà tất cả là cần thiết để mưu sinh. Sinh kế của một người
hay một gia đình là bền vững khi họ có thể đương đầu và phục hồi trước căng thẳng
và chấn động, và tồn tại được hoặc nâng cao thêm các khả năng và của cải của mình
hiện nay và cả trong tương lai mà không làm tổn hại đến các nguồn lực môi trường
(Koss Neefjes, 2003) (Hình 1.2).
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Vốn sinh
kế nông hộ

Bối cảnh dễ
tổn thương
- Nguồn lợi
TS tự nhiên
- Đô thị hoá
- Tác động
- Các yếu
tố rủi ro.

H
S

N

P

F

Chính sách,
tiến trình và
cơ cấu
- Các cấp:
luật pháp,
chính sách
công, các
động lực,
các qui tắc
- Chính
sách và thái
độ đối với
khu vực tư
nhân
- Các thiết
chế công
dân

Các chiến lược
sinh kế
- Các tác nhân xã
hội (nam, nữ, gia
đình, cộng
đồng…)
- Các cơ sở tài
nguyên thiên
nhiên
- Cơ sở thị trường
- Đa dạng
- Sinh tồn và tính
bền vững

Các kết quả
sinh kế
- Thu nhập
- Đời sống
- Rủi ro
- Bền vững
- An ninh
lương thực
- Giá trị
không sử
dụng

Hình 1.2: Khung sinh kế bền vững (Koss Neefjes, 2003)
Ghi chú: H= Nguồn lực con người; N= Nguồn lực tự nhiên; F= Nguồn lức tài chính;
S= Nguồn lực xã hội; P= Nguồn lực cơ sở vật chất.

Tiến trình nghiên cứu tác động của hệ thống cống thủy lợi đối với sinh kế của cộng
đồng khai thác thủy sản được thực hiện theo 4 bước: xác định các yếu tố dễ bị tổn
thương trong khai thác thủy sản, xác định hiện trạng các nguồn lực trong khung sinh
kế của hộ khai thác thủy sản, phân tích chiến lược sinh kế của hộ khai thác thủy sản
và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực
nông hộ để KTTS ổn định sinh kế nông hộ (Hình 1.3).
Xác định các yếu tố dễ bị tổn thương trong KTTS
Số liệu thứ cấp
Số liệu sơ cấp
Hiện trạng các nguồn lực trong khung sinh kế của hộ KTTS
(Năm nguồn lực trong khung sinh kế)
Số liệu thứ cấp
Số liệu sơ cấp
Phân tích chiến lược sinh kế của hộ KTTS
Sử dụng vốn sinh kế
cho KTTS

Chiến lược sinh kế
hộ KTTS

Kết quả sinh kế của
hộ KTTS

Đề xuất giải pháp

Hình 1.3: Sơ đồ tiến trình nghiên cứu
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1.7 Nhân lực tham gia nghiên cứu
(1) Ts. Mai Viết Văn (trưởng nhóm, BM. Quản lý & Kinh tế nghề cá)
(2) PGs.Ts. Trần Đắc Định (phó nhóm, BM. Quản lý & Kinh tế nghề cá)
(3) Ts. Ngô Thụy Diễm Trang (Thành viên, BM. Khoa học Môi trường)
(4) Ths.NCS. Huỳnh Văn Hiền (Thành viên, BM. Quản lý & Kinh tế Nghề cá)
(5) Ths. Nguyễn Thanh Toàn (Thành viên, BM. Quản lý & Kinh tế Nghề cá)
(6) Ths.Nguyễn Thị Kim Quyên (Thành viên, BM. Quản lý & Kinh tế Nghề cá)
(7) Ths. Đặng Thị Phượng (Thành viên, BM. Quản lý & Kinh tế Nghề cá)
1.8 Địa chỉ liên lạc
TS. Mai Viết Văn, Giảng viên Khoa Thủy Sản, Đại học Cần Thơ.
Khu II - Đường 3/2 - Xuân Khánh - Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ
ĐT: (+84-710) 3 834307 - FAX: (+84-710) 3. 830323 – 830247
Di động: 0986767568; Email: mvvan@ctu.edu.vn
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PHẦN II
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1 Tình hình nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản và sinh kế cộng
đồng trên thế giới
Các dạng đất ngập nước chiếm khoảng 6% tổng diện tích đất của toàn thế giới. Có
nhiều lọai đất ngập nước căn cứ vào việc sắp hạng theo các khía cạnh về cấu trúc,
nhưng 4 loại đất ngập nước thường gặp đe dọa nhiều hơn cả gồm có: (i) đồng bằng
trũng ngập nước, (ii) đất ngập nước ven biển, (iii) đất đồng cỏ ngập nước, (iv) đất
than bùn. Những loại đất ngập nước đặc biệt này bao phủ vùng giao thoa giữa hai hệ
sinh thái trên cạn và dưới nước và được xem là những nguồn tài nguyên đa chức
năng mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Những lợi ích này có thể được mở
rộng ra khỏi ranh giới của bản thân vùng đất ngập nước, đặc biệt là , nhất là nguồn
lợi thủy sản, chim và nhiều loại sinh vật sinh sản nhờ nước khác. Tuy nhiên, những
hệ sinh thái tự nhiên rất nhạy cảm này đã và đang bị khai thác quá mức theo nhiều
cách khác nhau thông qua các hoạt động của con người. Các đặc điểm và chức năng
của đất ngập nước dẫn tới nhiều mâu thuẫn trong sử dụng cũng như những khó khăn
trong quản lý và phát triển (Pearce & Turner, 1990).
Cá và sản phẩm thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong an ninh lương thực toàn
cầu và nhu cầu dinh dưỡng của người dân ở các nước đang phát triển và phát triển.
Nguồn cung thực phẩm thủy sản trên toàn cầu đã tăng trưởng đều đặn trong suốt thập
kỷ qua, với tốc độ trung bình hàng năm là 3,2 phần trăm, tăng nhanh hơn tốc độ tăng
trưởng dân số thế giới (1,6 phần trăm). Nhu cầu thuỷ sản đã và đang tiếp tục gia tăng
do những tác động khách quan của bối cảnh thế giới về khủng hoảng kinh tế, bệnh
dịch động vật như bệnh bò điên, dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng và heo
tai xanh, đã làm giảm mạnh nhu cầu tiêu thụ về thực phẩm thịt gia súc, gia cầm từ
ngành chăn nuôi. Do đó tiêu thụ sản lượng thủy sản trên đầu người luôn tăng qua các
năm, tăng trung bình 9,9 kg (1960); 17,0 kg (2000); 18,9 kg (2010) và ước tính sơ bộ
cho năm 2012 tăng đến 19,2 kg. Tương quan với sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ sản
phẩm thủy sản là sự kết hợp của tốc độ gia tăng dân số, thu nhập đầu người tăng, tốc
độ đô thị hóa nhanh và đặc biệt là sự gia tăng các mối liên kết trong chuỗi giá trị các
ngành hàng nhằm mở rộng mạnh mẽ các kênh phân phối hàng hóa hiện đại (FAO,
2014).
Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thủy sản theo đầu người có sự khác biệt ở các quốc gia
và vùng lãnh thổ. Ở một số nước thuộc Châu Phi cận Sahara (ví dụ như Congo,
Gabon, Liberia, Malawi và Nam Phi) thì tiêu thụ thủy sản không tăng hoặc giảm,
trong khi ở Nhật Bản thì tăng cao trong hai thập kỷ qua (tăng từ 10,7 kg năm 1961
lên 35,4 kg năm 2010), khu vực Đông Nam Á (12,8-33,4 kg) và Bắc Phi (2,8-12,2
kg). Bình quân đầu người tiêu thụ thủy sản ở Trung Quốc cũng đã tăng đều đặn, đạt
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khoảng 35,1 kg năm 2010, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,5% trong
giai đoạn 1961-2010 và 6,0% trong giai đoạn 1990-2010 (FAO, 2014).
Theo FAO (2012), ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn cầu đã sản xuất được
khoảng 128 triệu tấn thủy sản dùng làm thực phẩm, trung bình 18,4 kg/người, cung
cấp khoảng 15% lượng protein động vật cho 4,3 tỷ người, tạo thu nhập cho 55 triệu
người, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông thôn của các quốc gia và toàn
thế giới. Sinh kế của 12% dân số thế giới phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nghề
cá. Ngành thủy sản góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực và dinh
dưỡng, đồng thời cũng là nguồn chủ yếu cung cấp protein cho 17% dân số thế giới và
gần ¼ các nước thu nhập thấp và khan hiếm thực phẩm. Tuy nhiên, ngành thủy sản
cũng đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như: cơ chế quản lý nghề cá yếu kém,
bất cập trong sử dụng nguồn lợi tự nhiên, những thói quen lạc hậu trong thực hành
nuôi trồng và khai thác thủy sản, những bất công liên quan việc phân biệt đối xử và
lao động trẻ em.
Theo Hortle (2007), nghiên cứu vùng hạ lưu sông Mê Kông khai thác thủy sản đã
đóng góp vào sinh kế của cộng đồng bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuỳ mỗi
vùng văn hoá mà thuỷ sản sẽ có vai trò gắn kết khác nhau trong việc cung cấp thực
phẩm cho gia đình thông qua việc khai thác, đánh bắt cá hàng ngày, cụ thể: nam giới
sẽ làm việc đánh bắt cá, trong khi phụ nữ sẽ giữ vai trò bán cá hoặc xử lý khâu sau
đánh bắt, trẻ em sẽ cùng các thành viên trong gia đình hỗ trợ công việc đánh bắt cá
bằng nhiều hình thức khác nhau (FAO, 2012). Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Matics
(2001), phụ nữ luôn có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm cho lao động
nông thôn ở Cam-pu-chia, một trong số các hoạt động mà phụ nữ có thể tham gia là
nuôi trồng thuỷ sản và khai thác thuỷ sản bao gồm việc buôn bán, chế tạo ngư cụ
đánh bắt, phân loại, xử lý và chế biến cá, … tạo ra nguồn thu nhập đặc biệt là đối với
phụ nữ Campuchia nơi có tỷ lệ phụ nữ chiếm hơn 50% dân số cả nước. Tại Lào,
Quốc gia có tỷ lệ sản xuất thủy sản chiếm 3% GDP cả nước, ước tính vai trò của phụ
nữ đóng góp một nữa vào con số này. Trong đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản phụ nữ
tham gia vào tất cả các hoạt động liên quan như đánh bắt cá, thu hoạch, sau thu hoạch,
chế biến và buôn bán, đàm phán giá bán thủy sản đánh bắt được (Williams et al.,
2001).
Tại khu vực hạ lưu sông Mê Kông, thuỷ sản lại đóng vai trò quan trọng trong việc
cung cấp thực phẩm và bổ sung các yếu tố vi lượng thiết yếu (khoáng, sắt, kẽm, canxi,
vitamin A…) cho người dân (FAO, 2012). Theo Roos (2003) các chất khoáng cao
thường có nhiều trong thành phần các loài cá nhỏ, đa phần người nghèo nông thôn
thường có xu hướng ăn cá nhỏ và bán các loài cá lớn để có thêm nguồn thu nhập.
Theo báo cáo của FAO (2012) có khoảng 12% dân số thế giới sống phụ thuộc vào
nghề cá, riêng tại Campuchia với hơn 10 triệu dân thì ước tính 85% dân số nông thôn
(> 8,5 triệu người) phụ thuộc vào nông nghiệp, thủy sản hoặc tài nguyên rừng để hỗ
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trợ sinh kế người dân (NIS, 2000; Ramamurthy et al., 2001). Sản lượng khai thác nội
địa hàng năm ở Campuchia trung bình khoảng 289-431 (nghìn tấn/năm) và các hoạt
động khai thác thủy sản ở địa phương đã được quản lý tốt (Ủy Ban sông Mê-Kông,
2004). Điều này cho thấy rằng nghề cá góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh
lương thực và dinh dưỡng đặc biệt đối với các nước thu nhập thấp và khan hiếm thực
phẩm (Silva, 2012).
Theo kết quả nghiên cứu của Edward và Peter (2002) cho thấy, khai thác thủy sản là
một trong những hoạt động ưu tiên được ngư dân lựa chọn đầu tư để phát triển sinh
kế bền vững khi có sự biến đổi về nguồn tài nguyên cũng như tác động xấu từ môi
trường. Tuy nhiên, sự suy giảm của nguồn tài nguyên thuỷ sản và suy thoái của các
nguồn tài nguyên khác không chỉ làm suy giảm nguồn thức ăn, sức khoẻ, năng lượng
và an ninh nguồn nước (UNDP, 2006), nó còn tăng lên khả năng bị tổn thương và
giảm khả năng ứng phó của phụ nữ vùng nông thôn (Lambrou, 2000). Theo FAO
(2012), tính đến nay, gần 30% nguồn lợi thủy sản toàn cầu đã bị khai thác quá mức,
57% bị khai thác hoàn toàn, nói cách khác là đã đạt đến hoặc rất gần đến mức sản
lượng khai thác bền vững tối đa và chỉ khoảng 13% chưa bị khai thác hoàn toàn.
Khai thác quá mức không chỉ gây hậu quả sinh thái tiêu cực mà còn làm giảm sản
lượng cá, dẫn đến hậu quả tiêu cực kinh tế xã hội.
Bảng 2.1: Tiêu thụ thủy sản bình quân theo đầu người trên thế giới
Diễn giải

Tổng nguồn cung
thực phẩm thủy sản

Nguồn cung thủy
sản/đầu người

Triệu tấn

Kg/năm

(trọng lượng tươi)
Toàn cầu

130,1

18,9

85,7

15,4

Châu Phi

9,9

9,7

Bắc Mỹ

7,5

21,8

Mỹ la-tin và Ca-ri-bê

5,7

9,7

Châu Á

89,8

21,6

Châu Âu

16,2

22,0

0,9

25,4

Toàn cầu (Trừ Trung Quốc)

Châu Đại Dương
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Các nước Công nghiệp

26,5

27,4

Các nước phát triển

5,5

13,5

Các nước ít phát triển

9,6

11,5

88,5

18,9

Các nước đang phát triển
(Nguồn: FAO, 2014)

Sinh kế đã được biết đến như là một tiến trình lịch sử từ cuộc sống nghèo khó đến
cuộc sống cao hơn trong xã hội. Chính vì vậy phải đa dạng hoá về việc làm để tăng
thu nhập, bên cạnh đó phải tính đến các yếu tố con người (lao động) để đáp ứng cho
nhu cầu chiến lược sinh kế bền vững. Trong nhóm cộng đồng thì nhóm nghèo nhất sẽ
chịu tác động bởi rào cản về thể chế chính sách và cơ hội, điều đó được xem như là
các yếu tố trong sinh kế của họ đã tạo ra các phân tầng về mức sống trong xã hội
(Cinner et al., 2009).
Theo Bounthong et al., (2004) thì việc tiếp cận về nguồn lực đất đai ở Lào để sản
xuất Nông nghiệp được xem như là một chiến lược cho sinh kế bền vững. Một
nghiên cứu khác tại khu vực sông Mê-Kông ở Cam-pu-chia cho thấy, có khoảng 500
loài phân bố ở đây và mỗi ngư dân khai thác trung bình bắt được hơn 10 loài
(Mekong River Commission, 2004). Hàng năm, khi mực nước trên đồng ruộng đạt
cao nhất (tháng 10,11 DL) người dân Campuchia đánh bắt cá với sản lượng trung
bình 1,16 kg/ thuỷ sản/ ngư cụ/ ngày (Mekong River Commission, 2008). Ở Thái Lan
thì nghề khai thác thủy sản (KTTS) là nghề truyền thống của người dân nông thôn
vùng sông Mê-kông và sản phẩm thủy sản khai thác có giá trị thấp cũng được sử
dụng để nuôi trồng thủy sản (NTTS), điều đó đã và đang gây nhiều áp lực đến nguồn
lợi thủy sản (NLTS) tự nhiên của Vùng. Ngoài ra, việc sử dụng một số ngư cụ KTTS
hủy diệt đã làm ảnh hưởng đến quá trình di cư của một số loài động vật thủy sản vào
mùa lũ, ảnh hưởng tới NLTS và làm ngăn chặn dòng chảy trên sông Mê-kông (MRC,
2007). Tất cả những điều này đã và đang gây nên nhiều áp lực đến nguồn lợi thủy sản
tự nhiên không chỉ ở vùng ven sông Mê Kông mà còn cả ở các vùng hạ lưu. Theo
một nghiên cứu khác về vai trò của nguồn lợi thuỷ sản đối với sinh kế cộng đồng thì
KTTS được xem là một trong những hoạt động đa dạng sinh kế của ngư dân, bốn
chiến lược sinh kế khác nhau được xác định có liên quan đến sinh kế đánh bắt thuỷ
sản như sau: (i) sinh kế sơ cấp, (ii) đa dạng hoá nguồn thu nhập của sinh kế, (iii) nghề
nghiệp chuyên môn và (iv) một phần của đa dạng chiến lược sinh kế. Ngoài ra,
những tác động của chính sách có ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược sinh kế và các
yếu tố nguồn lực khi thực hiện các chiến lược và chính sách về sinh kế (Laurence et
al., 2005). Nguồn lực sản xuất vật chất như tàu, thuyền, lưới, ngư cụ đánh bắt… là tài
sản quan trọng để phục vụ sinh kế của ngư dân. Các nguồn lực khác bao gồm đất đai,
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phương tiện sản xuất nông nghiệp, nguồn lực con người, xã hội, tài chính cũng là tài
sản quan trọng cần xem xét khi phân tích chiến lược sinh kế của ngư dân (DIFD,
2003)
Tóm lại, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm từ thuỷ sản đang có xu hướng tăng cao và đóng
vai trò quan trọng trong việc cung cấp dinh dưỡng và protein trong bữa ăn hằng ngày
của con người ở các Châu lục trên thế giới. Riêng khu vực Đông Nam Á đặc biệt là
vùng hạ lưu sông Mê Kông nhu cầu thực phẩm từ thuỷ sản trở nên có mối quan hệ
mật thiết với sinh kế của cộng đồng khai thác thuỷ sản vùng hạ lưu. Các nguồn lực
của nông hộ kể cả nguồn lực về vật chất, tài chính, xã hội…đóng vai trò quan trọng
và quyết định đến chiến lược sinh kế của nông hộ trong quá trình phát triển.
2.2 Tình hình nghiên cứu vai trò của thực phẩm thủy sản đối với sinh kế cộng
đồng ở Đồng bằng sông Cửu Long và vùng nghiên cứu
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là một vùng đất thấp rộng 3,9
triệu ha, chiếm 71% tổng diện tích châu thổ sông Mê-Kông, có mạng lưới sông rạch
chằng chịt và đất đai màu mỡ. Hằng năm, các vùng đất ngập nước ở ĐBSCL tiếp
nhận và chuyển tải một lượng nước 500 tỷ m3. Đồng bằng này cũng được biết đến
như là một nơi có sự phong phú về đa dạng sinh học, đặc biệt là về các loài thủy sinh
vật trong các thủy vực ngọt và mặn lợ. Canh tác nông nghiệp và khai thác thủy sản tự
nhiên là những hoạt động kinh tế phổ biến ở vùng nông thôn nơi chiếm tới 75% của
tổng dân số trên 17 triệu người của toàn Đồng bằng. Nước lũ hằng năm ảnh hưởng
tới hầu hết các tỉnh của đồng bằng trong mùa mưa. Đây được xem là một trong
những khó khăn lớn nhất cho việc phát triển nông lâm ngư nghiệp và nông thôn trong
vùng đồng bằng này, mạnh nhất là với các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và
Long An (NEDECO, 1993; Bộ Thủy sản, 1997 và 2000-2006).
Đầu những năm 1990, sản lượng thủy sản bình quân/người của toàn Đồng bằng là 30
kg/năm trong đó dùng cho tiêu thụ là 21 kg chiếm 60% tổng lượng protêin động vật
cung cấp cho con người ở đây. Có 145 loài cá và 14 loài tôm sống trong vùng nước
ngọt của ĐBSCL, trong đó 13 loài cá và 3 loài tôm có giá trị kinh tế cao (Xuân và
ctv., 1995). Cá tôm tự nhiên nước ngọt đóng góp một lượng đáng kể trong tổng sản
lượng thủy sản của Đồng bằng không chỉ ở dạng cá tôm thương phẩm mà còn ở dạng
cá bột và tôm giống hoặc thức ăn cho các hoạt động nuôi trồng thủy sản (Sinh và ctv.,
1997).
Năm 1998, có khoảng 70% số nông hộ ở ĐBSCL tham gia các hoạt động khai thác
cá tôm tự nhiên ở vùng ngập lũ. Đối với nhóm nông hộ canh tác mô hình lúa-cá có
58,3% số hộ tham gia khai thác cá tôm tự nhiên; với nhóm hộ có ruộng lúa nhưng
không canh tác mô hình lúa-cá thì con số này là 73,3%. Riêng với nhóm hộ không có
ruộng lúa thì cũng có tới 66,7% số hộ tham gia đánh bắt cá tôm tự nhiên (Sinh và ctv.,
2000).
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Theo Sinh (1995) và Sinh và ctv., (2000) thì người dân địa phương đã sử dụng nhiều
hình thức khai thác cá tôm tự nhiên khác nhau ở ĐBSCL: (i) giăng lưới, 49,1%; (ii)
câu: 27,1%; và (iii) nhiều hình thức bẫy khác như chất chà, đặt lợp, chà gom trên
đường di chuyển của cá tôm. Các hoạt động này chủ yếu được thực hiện từ tháng 7
tới tháng 2 Âm Lịch năm sau. Hầu hết sản lượng cá tôm tự nhiên được bắt trong thời
gian ngập lũ (từ cuối tháng 8 tới cuối tháng 12 ÂL). Một nông hộ tham gia đánh bắt
có thể thu một lượng trung bình là 237,3 kg cá tôm tự nhiên các loại mỗi năm. Sản
lượng này có thể từ 3 loại loại hình mặt nước với tỷ lệ gần như tương đương (khoảng
1/3): (i) Ao mương vườn không thả cá tôm giống (có thể khai thác vài đợt/năm); (ii)
Ruộng lúa không nuôi thủy sản của hộ hoặc nơi khác (tháng 7 tới tháng 1 năm sau);
Các sông, kênh rạch công cộng (từ tháng 8 tới tháng 2 năm sau). Cá tôm đánh bắt từ
tự nhiên được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Các loài hoặc cỡ cá tôm có giá
trị kinh tế cao thường được mang bán lấy tiền mặt. Những loài hoặc cỡ cá tôm có giá
trị kinh tế thấp và cá tạp được dùng để ăn trong gia đình (tươi sống hoặc làm mắm),
mang cho bà con hoặc mang bán cho một số nông dân khác làm thức ăn cho cá nuôi
trong lồng bè. Một số loài có giá trị kinh tế cao nhưng chưa thể sản xuất giống đáp
ứng yêu cầu nuôi thì nếu bắt được trong tự nhiên mà còn nhỏ sẽ được trữ lại như là
cá tôm giống thả vào ao mương vườn chờ tới khi lớn đủ cỡ mới thu hoạch, hoặc được
mang bán ở dạng cá giống cho một số nông dân khác để nuôi. Nhìn chung, những
nông hộ thu được trên 300 kg cá tôm tự nhiên mỗi năm có khuynh hướng mang bán
nhiều sản phẩm và tỷ lệ mang bán cao hơn so với các hộ chỉ đánh bắt được dưới 200
kg/năm (Sinh và ctv., 2000).
Theo Sinh và ctv., (2000) bình quân có 54,1% tổng số ngày công lao động của nông
hộ ở vùng lũ được sử dụng cho các hoạt động canh tác đối với các vật nuôi cây trồng.
Thời gian làm việc dành cho đánh bắt cá tôm tự nhiên là 13,3% còn lại là 32,6% dành
cho các hoạt động phi sản xuất nông nghiệp. Cần lưu ý rằng 1 ngày công cho khai
thác cá tôm tự nhiên mang lại cho người dân địa phương thu nhập bình quân là
19.400 đồng trong khi lao động thuê mướn cho các hoạt động canh tác thấp hơn, chỉ
12.000-15.000 đồng/ngày công. Như vậy, đánh bắt cá tôm tự nhiên tạo công ăn việc
làm trong mùa lũ nông nhàn đồng thời tạo thu nhập và cũng là nguồn cung cấp thực
phẩm quan trọng cho cộng đồng dân cư ở đây.
Vấn đề khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng nước ngọt ĐBSCL đã được
Sinh và ctv., (2000) nhận xét: ý thức của người dân địa phương về bảo vệ và phát
triển nguồn lợi thủy sản chưa cao: (i) 32,8% có nhận thức tốt; (ii) 19,4% có nhận thức
ở mức trung bình; (iii) còn có tới 47,8% cho rằng không cần quan tâm. Điều đó, cho
thấy cộng đồng khai thác nguồn lợi thủy sản ở địa phương chưa có đủ nhận thức cần
thiết về bảo vệ nguồn lợi. Việc quản lý và phát triển nguồn nước lũ hằng năm và sản
phẩm thủy sản đi kèm với nó như là những tài nguyên vẫn chưa được quy định và
quản lý hợp lý, các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ và phát triển nguồn
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lợi tự nhiên cho cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức tại các vùng nông thôn
ngập lũ ở ĐBSCL. Mặc dù nguồn lợi cá, tôm tự nhiên trong vùng ngập lũ hàng năm
đều được bổ sung từ thượng nguồn và một phần từ hạ nguồn cũng như từ sự tự tái tạo
trong chính các thủy vực thuộc vùng ngập lũ, nhưng sản lượng khai thác bình quân
bởi mỗi hộ/năm được đánh giá là bị sụt giảm ở mức 10-13%/năm. Khuynh hướng và
tỷ lệ sụt giảm trong năng suất cá tôm tự nhiên được xác định bởi 89,7% tổng số hộ
được khảo sát (Sinh, 1995; Sinh và ctv., 2000). Sản lượng khai thác cá, tôm tự nhiên
trong các thủy vực ao và mương vườn (không nuôi thủy sản) gần như không còn
đáng kể do nạn xiệc điện. Ngoài ra, nguồn lợi thủy sản tự nhiên nội đồng ở ĐBSCL
đã và đang chịu tác động rất lớn do nhiều nguyên nhân khác, trong đó ảnh hưởng của
việc xây dựng các công trình thủy lợi và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông
nghiệp, nông thôn là rất quan trọng.
Nước lũ và cá tôm tự nhiên ở trong những cánh đồng vẫn được xem là tài sản chung
trong khi các điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội đã thay đổi rất nhiều trong suốt
mấy thập kỷ qua. Điều quan trọng ở đây chính là một dạng đất đai đặc biệt xuất hiện
trong vùng ngập lũ của ĐBSCL với các đặc điểm sau (Sinh và ctv, 2000):
-

Trong mùa khô và trong suốt thời gian gieo trồng lúa, mỗi mảnh ruộng cụ thể
thuộc về quyền sử dụng của một hộ nông dân riêng lẻ.

-

Trong thời gian ngập lũ sau khi lúa Hè Thu đã thu họach, mực nước trong
ruộng lúa thường là 0,6-2,0 m kéo dài trong 2-4 tháng. Người dân thường
không tiến hành hoạt động canh tác nào trong ruộng trong thời gian này, ngoại
trừ một số hộ có bờ bao đủ cao riêng cho miếng ruộng của mình để nuôi cá
theo mô hình cá-lúa.

-

Nếu hộ dân không nuôi cá trong ruộng lúa trong mùa lũ, hầu hết các bờ phân
ranh giữa các miếng ruộng đều ngập chìm trong nước lũ. Khi đó, các miếng
ruộng trong cùng một khu bờ bao của kênh cấp 2 và 3 giống như những chiếc
hồ rộng khoảng 15-30 ha. Đồng thời, nước lũ và cá tôm tự nhiên trong khu
ruộng lúa trở thành tài sản chung cho cả người dân địa phương và người từ nơi
khác tới.

Chú ý rằng ruộng lúa có chức năng rất quan trọng với cá tôm tự nhiên, không chỉ là
về mặt nước và thức ăn tự nhiên, mà còn là bãi đẻ cho nhiều loài cá tôm. Hầu hết cá
tự nhiên lớn lên trên đồng ruộng ngập nước và quần thể cá tự nhiên còn được bổ sung
do sự thất thoát từ những ao hay ruộng nuôi cá tôm do nhiều lý do, trong đó có lý do
nước lũ. Khi nước lũ rút đi, những bầy cá tôm trên đồng cố gắng tìm chỗ trú ở dạng
ao mương, đìa không nuôi thủy sản hoặc theo các dòng chảy để về hệ thống kinh
thủy lợi và sông ngòi tự nhiên. Vì vậy, mùa khô trở nên rất nguy hiểm đối với cá tôm
tự nhiên theo nhiều nghĩa.
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Sản lượng thủy sản tự nhiên khai thác được cũng là một trong những chỉ tiêu trong
nguồn lực tự nhiên trong khung sinh kế của hộ khai thác thủy sản. Theo kết quả
nghiên cứu của Huỳnh Văn Hiền (2009) thì sản lượng khai thác nội đồng vùng ngập
lũ ĐBSCL trung bình là 2,6 tấn/năm. Sản lượng này có sự chênh lệch rất lớn ở hai
vùng khảo sát, vùng đầu nguồn có sản lượng khai thác trung bình là 3,5 tấn/năm, và
với khu vực giữa và cuối nguồn (1,6 tấn/năm). Do đó các tỉnh ngập lũ của vùng đầu
nguồn là ngư trường rất quan trọng để phục vụ sinh kế của hộ khai thác thủy sản và
đặc biệt là hộ chuyên sống bằng nghề khai thác. Sản lượng khai thác thủy sản nội
đồng vùng lũ còn thấp là do nhiều nguyên nhân: (1) khai thác quá mức (81,8%), (2)
đê bao khép kín (28,4%), (3) sử dụng ngư cụ cấm khai thác (22,7%), (4) sử dụng
thuốc hoá học trong sản xuất nông nghiệp (17,1%) và (5) mức nước lũ thấp (12,5%).
Ngư cụ đánh bắt sản lượng cao trong mùa lũ là ngư cụ dớn và lưới kéo có sản lượng
gần tương đương nhau (1,7 tấn/năm). Bởi đây là hai loại ngư cụ được sử dụng phổ
biến để đánh bắt thủy sản vào mùa lũ ở ĐBSCL.
Các nghiên cứu gần đây tại địa bàn ĐBSCL cho thấy các vấn đề nổi cộm sau đây có
liên quan tới nguồn lợi thủy sản tự nhiên và nuôi trồng thủy sản cần được giải quyết:
(1) cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên; (2) thời vụ nuôi trong mối liên hệ với quản
lý nguồn nước, đặc biệt là nước lũ; (3) thiết kế và xây dựng công trình nuôi; (4) trình
độ kỹ thuật và quản lý của người khia thác và nuôi trồng; (5) giống lòai thủy sản và
nhu cầu của thị trường; (6) vốn cho khai thác và nuôi trồng, (6) tổ chức sản xuất
trong khai thác và nuôi trồng; (7) an ninh cho sản xuất và cộng đồng.
Sự suy giảm đáng quan ngại của các hệ sinh thái này đã dẫn tới sự sụt giảm rất lớn
của nguồn lợi thủy sản và từ đó nảy sinh hàng loạt vấn đề kinh tế-xã hội và môi
trường có liên quan trong vùng. Vì vậy, làm gì để cải tiến việc quản lý và phát triển
nguồn lợi thủy sản trong quá trình phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống của cộng
đồng, đặc biệt là ở những vùng sâu, ngập lũ và nghèo của ĐBSCL đã và đang là một
nhu cầu bức thiết đối với ĐBSCL. Vì vậy, quan điểm quản lý tài nguyên trên cơ sở
cộng đồng là rất hữu ích đối với cả hệ sinh thái ven biển và hệ sinh thái vùng ngập lũ
nội địa. Cộng đồng địa phương cần có nhận thức tốt hơn về việc sử dụng và quản lý
nguồn lợi thủy sản bao gồm cả nguồn nước và sinh vật trong đó. Trong quá trình
chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn ở những vùng ngập
lũ và nghèo của ĐBSCL thì khai thác sản phẩm thủy sản tự nhiên là cơ sở bền vững
trong khi nuôi trồng thủy sản là cơ sở để phát triển. Quản lý tài nguyên thiên nhiên
trên cơ sở cộng đồng là một phương pháp tiếp cận thích hợp trong khi tăng cường
hợp tác là một đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn sản xuất nông lâm ngư của toàn vùng.
Đồng thời, thiết kế đồng ruộng và nguồn lợi thủy sản sẵn có trong mùa nước lũ hằng
năm ở những vùng nông thôn sâu, ngập lũ cần được sử dụng trên quan điểm sống
chung với lũ cũng như phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp,
nông thôn. Chính vì vậy, việc nắm bắt đầy đủ các thông tin về vai trò, hiện trạng và
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tiềm năng phát triển của ngành thuỷ sản ở vùng ngập lũ để từ đó xác định được các
thuận lợi và khó khăn cũng như cải tiến công tác chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản
xuất đối với các mô hình khai thác và BV&PTNLTL trong mối liên kết với nuôi thuỷ
sản có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và định hướng phát
triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là cho cộng đồng vùng nông thôn ngập lũ và
nghèo sẽ mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về mặt khoa học, kinh tế và môi trường mà
còn bao hàm ý nghĩa lớn về mặt xã hội.
Huỳnh Văn Hiền (2009) cho rằng nguồn lực quan trọng quyết định các hoạt động
canh tác và sinh kế của nông hộ là số lượng lao động trong gia đình. Trung bình mỗi
hộ gia đình ở vùng ngập lũ ĐBSCL có từ 4-5 nhân khẩu. Trong đó, số nhân khẩu
trong gia đình của hộ khai thác thủy sản (5,2 người) cao hơn so với hộ không khai
thác thủy sản (3,8 người). Theo Nguyễn Thị Phương Nga (2007), số nhân khẩu trong
gia đình của hộ dân sống trong vùng nông thôn ở ĐBSCL phổ biến là 5 người và có
ba thế hệ sống chung trong gia đình. Số lao động bình quân trong gia đình là khoảng
3-4 người/hộ, số lao động chiếm hơn 50% số nhân khẩu trong gia đình của hộ. Trong
đó, số lao động gia đình của hộ khai thác thủy sản (3,6 người) cao hơn số lao động
gia đình của hộ không khai thác (2,8 người). Điều này cũng cho thấy, gia đình trong
nông thôn có nguồn lao động dồi dào để phục vụ cho sản xuất, ngoài ra những hộ này
còn tận dụng lao động nhàn rỗi trong mùa lũ để tham gia vào các hoạt động khai thác
thủy sản tự nhiên. Lao động gia đình chủ yếu là nam giới, trong số lao động gia đình,
trung bình của những hộ khai thác thủy sản có số lao động là nam là 2,0 người và hộ
không khai thác thủy sản có số lao động nam trung bình là 1,6 người. Qua số liệu
phân tích cho thấy nguồn lực con người trong phân tích sinh kế không có sự chênh
lệch nhiều giữa hai nhóm hộ có khai thác thủy sản và không khai thác thủy sản. Điều
này, cho phép khẳng định một lần nữa là hoạt động khai thác thủy sản tự nhiên là
hoạt động có thu nhập phụ nhưng đóng góp vào thu nhập của hộ rất quan trọng đối
với hộ dân sống trong vùng lũ ĐBSCL. Kinh nghiệm khai thác thuỷ sản cũng là một
trong những yếu tố của nguồn lực con người trong khung sinh kế. Những hộ có khai
thác thủy sản thì có kinh nghiệm trung bình là 14,0 năm và hộ không khai thác thủy
sản thì có kinh nhiệm sản xuất với các hoạt động hiện tại của hộ là 15,3 năm. Khi so
sánh các chỉ tiêu về nguồn lực con người trong khung sinh kế của hai nhóm hộ có
khai thác và không khai thác thì không có sự chênh lệch nhiều ở một số chỉ tiêu được
nêu như trên. Số lao động gia đình tham gia sản xuất trong các hoạt động canh tác
của hộ thì phụ thuộc thuộc vào lực lượng lao động chính trong gia đình của hộ. Hoạt
động sản xuất lúa có số lao động gia đình tham gia trung bình là 2,7 người, kế đến là
khai thác thủy sản thì có số lao động gia đình tham gia trung bình 2,1 người và số lao
động gia đình tham gia trung bình thấp nhất là hoạt động buôn bán nhỏ tại gia đình
1,4 người. Điều kiện tìm việc làm của người dân lao động khu vực nông thôn rất khó
khăn, cụ thể là nhóm hộ khai thác thủy sản nhận định là tìm việc khó (81,0%) và
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77,5% được nhận định bởi nhóm hộ không khai thác thủy sản. Hiện tại thì chưa có sự
phân công lao động theo công việc trong gia đình mà chỉ xem công việc gia đình là
việc chung. Nhóm hộ có khai thác thủy sản có 22,2% số hộ là thỉnh thoảng có phân
công lao động tùy theo mức độ công việc trong gia đình, và nhóm hộ không khai thác
thủy sản thì chỉ có 10,3% số hộ đã có sự phân công lao động trong gia đình (Huỳnh
Văn Hiền, 2009).
Theo Sinh và ctv., (2000) KTTS tự nhiên đã góp phần giải quyết việc làm cho ngư
dân trong mùa lũ, đồng thời tạo thu nhập và cung cấp nguồn thực phẩm cho ngư dân.
Trong khi hoạt động canh tác đối với vật nuôi cây trồng có tổng số ngày công lao
động chiếm 54,1% thì số ngày công dành cho phi sản xuất nông nghiệp là 32,6%,
KTTS tự nhiên chiếm 13,3%. Tuy nhiên, thu nhập từ KTTS tự nhiên lại cao hơn so
với mức thu nhập từ hoạt sản xuất có giá trị thấp khác (19.400 đồng so với 12.000 15.000 đồng/ ngày công tương đương ). Nhưng theo nghiên cứu của Phạm Thị Thanh
Thuỷ (2012) tại Giai Xuân – Phong Điền – Cần Thơ trong 60 hộ khảo sát đa số sinh
kế của người dân phụ thuộc vào nông nghiệp, chủ yếu sản xuất lúa (43 hộ) và trồng
cây ăn trái (31 hộ). Tổng thu nhập trung bình của hộ là 137,34 triệu đồng/ năm và
chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thu nhập ròng từ lúa, màu, cây ăn trái, chăn nuôi, thuỷ
sản, phi nông nghiệp (sinh kế từ phi nông nghiệp đạt 34,30 triệu đồng/năm). Điều
này cho thấy một sự đa dạng về mức thu nhập từ nhiều hoạt động sinh kế khác nhau
trong vùng nghiên cứu và mức thu nhập của người dân cũng góp phần quan trọng ảnh
hưởng đến chiến lược sinh kế nông hộ.
Cùng nằm trong vùng đồng bằng ngập lũ của ĐBSCL nhưng theo nghiên cứu của Lê
Văn An (2010) thực trạng sinh kế của các nông hộ chịu ảnh hưởng lũ vùng An PhúAn Giang có hệ thống đê bao ngăn lũ cho thấy rằng các hoạt động sinh kế của nông
hộ gắn liền với cả mùa khô và mùa lũ. Trong mùa khô người dân có thể đa dạng hoá
nguồn thu nhập thông qua nhiều hoạt động sinh kế khác nhau chủ yếu từ trồng lúa
(47,1%), trồng rẫy (24,3%), làm thuê trong nông nghiệp (28,5%) với mức thu nhập
trung bình 43,54 triệu đồng/ năm….Đối với mùa lũ, hoạt động sinh kế của người dân
phụ thuộc rất nhiều vào nguồn thuỷ sản tự nhiên từ giăng lưới, giăng câu, đặt lợp, đặt
giớn, thu hoạch nguồn lợi tự nhiên và buôn bán… Tại huyện An Phú – An Giang nơi
chịu ảnh hưởng của lũ hàng năm đánh bắt cá là sinh kế chủ lực của đa số người dân
nghèo. Nguồn lực con người gồm người lớn tuổi, trẻ em hoặc những người không
nghề nghiệp thường tận dụng thời gian nhàn rỗi để bắt ốc bưu vàng bán cho hộ nuôi
cá hoặc chăn nuôi gia súc để tăng thu nhập. Kết hợp với việc khai thác đánh bắt là
hoạt động NTTS nhằm tận dụng tối đa nguồn lực tự nhiên có sẵn để làm thức ăn cho
cá nhằm giảm bớt chi phí đầu vào. Tuy nhiên cùng với tốc độ khai thác này nguồn lợi
thuỷ sản tự nhiên đã có sự giảm sút rõ rệt qua nhiều năm. Sự suy giảm này là kết quả
của quá trình thâm canh lúa, khai thác tài nguyên thiên nhiên, và các công trình kiểm
soát lũ (Kakomen, 2008). Khai thác huỷ diệt (xung điện), các công trình thuỷ lợi và
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chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn đã gây nên những ảnh
hưởng không nhỏ đến NLTS tự nhiên nội đồng vùng ĐBSCL. Các báo cáo của Viện
Sinh học nhiệt Đới từ 2001 tới 2005 cho thấy tác động của công trình thủy lợi cản trở
sự di cư và sinh sản của các loài cá tôm di cư từ sông lên đồng và ngược lại (Sinh và
ctv., 2006).
Đối với vùng Tiểu dự án Ô Môn – Xà No khu vực nằm trong vùng nghiên cứu, trong
PAD (1998)- Báo cáo Nghiên cứu Khả Thi tiểu Dự Án Ô Môn – Xà No đã ước tính
lượng tổn thất thuỷ sản tự nhiên là 600 tấn/năm và nghiên cứu của Trường Đại học
Cần Thơ (1999) ước tính sản lượng tổn thất thuỷ sản tự nhiên là khoảng 400 tấn/năm.
Nhưng Lê Xuân Sinh (2007) đã ước tính sản lượng đánh bắt cá của tiểu dự án hơn
800 tấn/năm. Sản phẩm thủy sản tự nhiên sau khi khai thác được có thể được sử dụng
cho nhiều mục đích. Sinh kế và nguồn cung thực phẩm từ thuỷ sản của các ngư dân
phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động khai thác đánh bắt thuỷ sản hàng ngày. Với sản
lượng khai thác năm 2006 bình quân có 62,7% sản lượng được bán ra ngoài, 32,7%
sản lượng thuỷ sản được dùng để tiêu thụ trong gia đình (hoặc tươi sống, hoặc làm
mắm), khoảng 4,6% cá tạp được dùng để NTTS. Riêng với ốc bươu vàng, lượng bán
ra ít hơn lượng để NTTS (44,7% so với 54,5%), một số lượng rất ít có thể được dùng
để chăn nuôi.
Cũng theo nghiên cứu của Lê Xuân Sinh và ctv., (2007) tại vùng Ô Môn – Xà No cho
thấy số hộ tham gia khai thác thuỷ sản bình quân chiếm 45,5% tổng hộ dân trong khu
vực dự án và ngoài khu vực dự án là 34%. Số hộ khai thác chuyên ở toàn vùng là
12.616 hộ hay là 17,2 % trong số hộ có khai thác thuỷ sản.
Theo kết quả nghiên cứu của Huỳnh Công Lợi (2011) đối với hiện trạng nguồn lợi
thuỷ sản đoạn kênh Ô Môn – Xà No thuộc địa bàn Tp Cần Thơ sau khi có hệ thống
CTTL cho thấy ngư trường khai thác thuỷ sản chủ yếu của ngư dân tập trung nhiều
trên sông (chiếm 60,26%). Mùa vụ khai thác thủy sản quanh năm, nhưng tập trung
vào mùa mưa (từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 12), sản lượng khai thác thủy sản cao
nhất là các tháng 9,10 và 11 và loài có giá bán cao nhất là lươn (Monopterus albus),
trung bình 97,5±5 nghìn đồng/kg. Trong các loại ngư cụ khai thác thuỷ sản thì cào là
ngư cụ có sản lượng khai thác cao nhất (7.623,3 kg/hộ/năm). Tuy nhiên kết quả
nghiên cứu cũng cho thấy rằng sản lượng khai thác giảm và mức độ giảm ngày càng
nhiều (35,46%).
2.3 Hiện trạng xây dựng và định hướng phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng ở
ĐBSCL và những tác động của công trình thủy đến sinh kế cộng đồng
2.3.1. Hiện trạng xây dựng và định hướng phát triển thủy lợi ở ĐBSCL
Hiện trạng thủy lợi ở ĐBSCL
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- Tưới tiêu, cấp nước: Toàn ĐBSCL hiện có trên 15.000 km kênh trục và kênh cấp I,
gần 27.000 km kênh cấp II, khoảng 50.000 kênh cấp III và nội đồng, 80 cống rộng
trên 5 m (lớn nhất là cống-đập Láng Thé 100 m và cống-đập Ba Lai 84 m), trên
800 cống rộng 2-4 m và hàng vạn cống, bộng nhỏ, trên 1.000 trạm bơm điện lớn
và vừa, hàng vạn máy bơm nhỏ để chủ động tưới, tiêu.
- Kiểm soát lũ: Để kiểm soát lũ, hiện vùng ngập lũ ĐBSCL đã hình thành hệ thống
đê và bờ bao với tổng chiều dài khoảng 13.000 km, trong đó có 7.000 km bờ bao
chống lũ tháng 8 để bảo vệ lúa Hè-Thu. Ngoài ra còn có hơn 200 km đê bao giữ
nước chống cháy cho các Vườn Quốc gia và rừng tràm sản xuất tập trung.
- Kiểm soát mặn và triều cường: Vùng ven biển ĐBSCL đã xây dựng 450 km đê
biển, 1.290 km đê sông và khoảng 7.000 km bờ bao ven các kênh rạch nội đồng để
ngăn mặn, triều cường và sóng bão cho vùng ven biển.
- Cấp nước sinh hoạt: Hầu hết dân cư ở các thị trấn, thị xã, thành phố ở ĐBSCL
hiện đều được cấp nước sạch (tuy có lúc, có nơi chưa đủ về mặt số lượng). Trong
khi đó, dân cư vùng nông thôn chỉ được cấp nước hợp vệ sinh với tỷ lệ khoảng
40%.
Bảng 2.2: Thống kê công trình thủy lợi chủ yếu ở vùng ĐBSCL
Tả
sông Tiền

ĐBSCL
TT

Tứ giác
Long Xuyên

Bán đảo
Cà Mau

Công trình
Số lượng

L

L

(km)

Số
lượng

(km)

1 Kênh trục

133

3.190

45

1.068

2 Kênh cấp I

1.015

10.961

343

3.116

3 Kênh cấp II

7.656

26.894 2.187 6.742

Số
lượng

L

L
Số
Số
lượng
lượng
(km)
(km)
36

64

Giữa
sông Tiền-sông
Hậu

633

L
(km)

32

1.039

428 5.294 200

1.945

3.297 13.689 1.072

3.363

1.056

2.313 7.374
4 Kênh cấp III
5 Cống TB & lớn

36.853

50.019 3.400 7.200

7.467 16.692 24.773 21.853

984

-

169

-

38

-

322

-

455

-

20.517

-

2.491

-

1.915

-

6.000

-

10.111

-

7 Bờ bao KS lũ

-

13.332

-

7.099

-

4.485

-

-

-

1.748

8 Đê sông-cửa sông

-

281

-

-

-

-

-

-

-

281

9 Đê biển

-

523

-

21

-

63

-

306

-

133

1.151

-

338

-

319

-

-

-

494

-

6 Cống nhỏ & bọng

10 Trạm bơm

(Nguồn: Viện Quy hoạch thuỷ lợi Miền Nam, 2011)
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Tại vùng Bán đảo Cà Mau: thuộc vùng nghiên cứu có chế độ thủy văn, thổ nhưỡng
phức tạp, nằm xa sông Hậu, chịu tác động của cả triều biển Đông lẫn biển Tây, đa
dạng về cơ cấu và mô hình canh tác nông nghiệp và thuỷ sản,vùng ven biển có sự
chuyển đổi mạnh mẽ từ lúa sang nuôi trồng thủy sản trên quy mô lớn. Hiện vùng
BĐCM có 36 kênh trục (633 km), 428 kênh cấp I (5.294 km), 3.297 kênh cấp II
(13.689 km), 7.467 kênh cấp III và nội đồng (16.692 km), 322 cống lớn và trung bình,
244 km bờ bao kiểm soát lũ, 282 km đê biển. Các cụm công trình chủ yếu:
Hệ thống đê biển, đê cửa sông và bờ bao: Tổng chiều dài đê biển 282 km
(phía biển Tây 149 km, phía biển Đông 133 km). Cùng với các đê dọc ven biển, đê
cửa sông lớn, còn có các tuyến bờ bao dọc các kênh trục, kênh cấp I (1.352 km). Tuy
nhiên khả năng trữ ngọt, kết hợp giao thông nông thôn còn hạn chế. Kích thước bờ
bao còn nhỏ, các tuyến chưa khép kín, cống dọc theo tuyến thiếu, vì vậy hàng năm
phải chi phí đắp đập tạm, vừa rất tốn kém vừa không cho phép tiêu thoát nước nội
đồng.
Hệ thống cống: Tổng cộng đã xây dựng được 322 cống, không tính các cống
bọng nhỏ hơn 3 m, với nhiệm vụ chính là ngăn mặn, kiểm soát lũ, tiêu thoát và điều
tiết nước dưới các tuyến đê biển, đê sông, kênh trục.
Hệ thống kênh trục, kênh cấp I, II, III: hệ thống kênh cấp I có tổng chiều dài
khoảng 641 km. Trục dẫn nước mặn, tiêu thoát nước dư thừa, nước phèn phục vụ cho
việc nuôi trồng thủy hải sản có tổng chiều dài khoảng 946 km. Chiều rộng mặt bình
quân kênh trục chính 20-45 m. Kênh cấp II đa số có chiều rộng mặt từ 8-10 m, cao
trình đáy -0,5 đến -2,0 m, trung bình các kênh cách nhau 1,5 km. Tổng chiều dài
kênh cấp II là 13.496 km, với mật độ trung bình 8,0 m/ha đất nông nghiệp. Hệ thống
kênh mương nội đồng cấp III có tổng chiều dài 25.580 km, mật độ trung bình 6m/ha
đất nông nghiệp nhưng phân bố không đều.
Hệ thống bơm nước: Toàn vùng hiện còn 3 trạm bơm điện cố định là Thạnh
An 2, Tân Hiệp và Đông Lộc. Huyện Vị Thanh và Long Mỹ mới xây dựng 6 TB điện
nhỏ dọc tuyến truyền tải điện. Toàn vùng hiện có khoảng 15.000-16.000 máy bơm
nhỏ các loại.
Thành tựu đạt được: được sự đầu tư nguồn vốn từ Ngân hàng thế giới, Trung ương,
địa phương, người dân nên trong những năm qua hệ thống công trình thuỷ lợi vùng
ĐBSCL đã từng bước được hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của
toàn đồng bằng, cụ thể:
Về tưới: khoảng trên 1,4 triệu ha (trên 90% diện tích vụ Đông-Xuân và HèThu) đã được chủ động tưới bằng hệ thống kênh, cống các cấp, kể cả những vùng có
khó khăn về nguồn nước như Tứ giác Hà Tiên, Nam Măng Thít, Quản Lộ-Phụng
Hiệp, ven biển Đông, biển Tây, vùng phèn nặng ở trung tâm ĐTM, TGLX… Một số
nơi do chưa chủ động được nguồn cấp ngọt từ sông chính nhưng cũng đã hình thành
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hệ thống bờ bao, cống bọng, cống có quy mô lớn để trữ, giữ nước mưa, tạo điều kiện
kéo dài thời gian có ngọt từ 6-11 tháng.
Về kiểm soát lũ: ĐBSCL được triển khai bờ bao kiểm soát lũ (tháng 8 và cả
năm) mang lại hiệu quả thiết thực, giúp ổn định và phát triển kinh tế-xã hội và sản
xuất nông nghiệp. Cùng với đó là các công trình cụm dân cư vượt lũ, hệ thống giao
thông kết hợp thuỷ lợi liên huyện, liên tỉnh, Quốc gia đã hình thành nên địa bàn sinh
sống vững chắc, an toàn và chủ động trong vùng ngập.
Về tiêu nước: do còn nhiều vùng trũng thấp, vùng ảnh hưởng lũ lớn, nên hiện
hệ thống tiêu thoát nước chỉ có thể phục vụ tốt cho khoảng 80% diện tích sản xuất
nông nghiệp với mục tiêu sản xuất ổn định 2 vụ lúa Đông-Xuân và Hè-Thu. Những
năm mưa lớn, lũ rút muộn thường gây khó khăn cho sản xuất ở ĐBSCL về thời vụ do
chưa đáp ứng tốt khả năng tiêu thoát nước mưa, nước lũ.
Về cải tạo và phát triển vùng đất phèn: Mặc dù còn một số nơi vẫn còn tình
trạng nhiễm phèn nhưng nhờ có hệ thống thuỷ lợi nên các vùng phèn lớn của BĐCM,
TGLX, ĐTM đã từng bước trở thành những vùng sản xuất lúa ổn định 2-3 vụ. Một số
nơi trong vùng vẫn còn phèn được sử dụng cho mục đích trồng tràm và cây công
nghiệp.
Về kết hợp giao thông-thủy lợi-dân cư: hầu hết công trình thủy lợi xây dựng
trong ở tất cả các vùng đều có sự kết hợp khá tốt giữa nạo vét, nâng cấp kênh, xây
dựng bờ bao với giao thông nông thôn, giao thông liên huyện, bố trí địa bàn dân cư…,
đặc biệt ở vùng ngập lụt.
Về chống xói lở bờ biển, xói lở, bồi lắng sông, kênh: đã có nhiều công trình kè
được xây dựng, việc nạo vét cửa sông, dọc kênh cũng được thực hiện, mang lại hiệu
quả nhất định trong bảo vệ các khu dân cư, các công trình ven biển, ven sông, đảm
bảo khả năng cấp nước, thoát lũ của toàn hệ thống…
Về phòng chống cháy rừng: nhờ hệ thống đê bao, cống điều tiết nước và hệ
thống trạm bơm, các Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Tràm Chim, U Minh Hạ, các
khu Bảo tồn thiên nhiên Xẻo Quýt, Lung Ngọc Hoàng, Trà Sư… đã được bảo vệ khá
tốt qua những năm gần đây
Định hướng tổng thể phát triển thủy lợi ĐBSCL ứng phó BĐKH-NBD trong 10-20
năm tới và tầm nhìn đến 2050
Theo Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam (2009) về Quy hoạch tổng thể phát triển
thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện Biến đổi khí hậu – nước biển
dâng. Phương án phát triển thuỷ lợi vùng ĐBSCL như sau:
-

Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống công trình thuỷ lợi theo QĐ 84/TTg đến
năm 2020. Sau năm 2020 phải nâng cấp dần toàn bộ hệ thống thích ứng với
BĐKH – NBD đến năm 2050.
26

-

Bổ sung công trình mới quy mô vùng và tỉnh nhằm từng ứng phó với BĐKH –
NBD.

-

Nâng cấp và xây dựng mới hệ thống đê bao bảo vệ cho 107 thành phố, thị xã
và thị trấn bị ảnh hưởng của ngập lũ.

-

Nâng cấp 14 tuyến Quốc lộ do bị ngập hoặc không đạt cao trình thiết kế khi có
BĐKH – NBD.

-

Nạo vét và mở rộng 4.430 km kênh chính (kênh trục, kênh cấp 1) trên tất cả
các vùng

Xây dựng và dần hoàn thành tuyến đê biển. Trong đó:
+ Xây dựng tuyến đê và từng bước xây dựng toàn bộ tuyến đê theo QĐ
667/TTg, từ nay đến năm 2020, có điều chỉnh theo đỉnh triều.
+ Nâng cấp 506,5 km đê biển sau năm 2020 (rộng mặt 9m,, cao trình đỉnh
+ 2,8m đê biển Tây và +4,7 m đê biển Đông) phù hợp với NBD đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
+ Xây dựng mới 110,6 km đê biển Đông tỉnh cà Mau. Sau năm 2020
hoàn thiện như các tuyến khác.
+ Xây dựng và nâng cấp 455,2 km đê sông (Sông hậu, sông Mỹ Thanh,
Gành Hào, Bảy Háp, Ông Đốc…) từng bước theo NBD.
+ Xây dựng mới 290 km đê sông, tiếp tục xây dựng hệ thống Bắc Bến
Tre.
+ Xây dựng 2 cống Cái Lớn
+ Xây dựng 2 cống hạ lưu cống Cái Lớn
+ Xây dựng cống Âu Xẻo Rô.
+ Xây dựng cống Vàm Cỏ
+ Xây dựng 3 cống hạ lưu sông Vàm Cỏ
+ Xây dựng cống Hàm Luông
+ Xây dựng 5 cống ven hạ lưu cống Hàm Luông phía Bắc Bến Tre
+ Xây dựng 8 cống ven hạ lưu cống Hàm Luông phía Nam Bến Tre
+ Xây dựng 2 cống Cổ Chiên và Cung Hầu
+ Xây dựng 2 cống ven hạ lưu cống Cổ Chiên
+ Xây dựng 11 cống ven sông Hậu ( 4 cống bờ tả và 7 cống bờ hữu)
+ Xây dựng mới 13 trục cấp nước cho các vùng nhiễm mặn
+ Hoàn chỉnh hệ thống Kiểm soát lũ vùng TGLX
+ Từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát lũ vùng ĐTM
+ Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi phục vụ NTTS theo yêu cầu

27

2.3.2 Tác động của các công trình thủy lợi đến sinh kế cộng đồng
Theo kết quả nghiên cứu về “ Tác động của đê bao kiểm soát mặn đến sản xuất và
sinh kế của hộ sản xuất nông nghiệp ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang” thực hiện
bời Trần Tuyết Trinh (2010) đã đề cập đến những tác động tích cực của hệ thống đê
bao đến sinh kế cộng đồng như sau: đối với vốn vật chất hệ thống đê bao và cống
ngăn mặn đã góp phần kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tạo thành mạng
lưới giao thông thuỷ bộ giúp cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của bà con nông
dân được thuận tiện và dễ dàng hơn. Cụ thể trước khi có hệ thống cống, đê bao thì
đường đất chiếm tỉ lệ ca (98,3%), sau khi có đê bao đường nhựa chiếm 61,7%,
phương tiện đi lại của người dân cũng có những thay đổi tích cực, trước khi có hệ
thống thuỷ lợi số hộ có phương tiện vận chuyển, khai thác đánh bắt là xuồng vỏ máy
chiếm 3,3%, xuồng chèo tay là 95%, tuy nhiên sau khi có hệ thống thuỷ lợi thì tỷ lệ
này đã chuyển đổi, xuồng vỏ máy chiếm 86,7%, xuồng chèo tay là 5% còn lại là xe
( 8,3%). Cũng từ khi HTTL Canh Nông đưa vào hoạt động thu nhập của nông dân
tại huyện An Minh đã tăng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm 14,68% (2005) giảm
xuống còn 6% (2010). Mặt khác khi có đê bao kiểm soát mặn thì chính sách hỗ trợ
vốn đến người dân nhiều hơn, cụ thể trước khi có HTTL chỉ có 16 hộ trợ cấp vốn sản
xuất nông nghiệp (2 triệu/năm), sau khi có HTTL đã có 47 hộ được hưởng trợ cấp
vốn (6 triệu/ năm) từ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện hoặc từ Ngân hàng NN & PTNT,
hội Nông dân….
Từ lúc xây dựng cho đến khi các hạng mục công trình HTTL được đưa vào sử dụng
đã làm thay đổi dần hệ sinh thái của các tiểu vùng, chiến lược chuyển đổi cơ cấu đã
dẫn đến sự thay đổi các mô hình canh tác từ đó dẫn đến sự thay đổi về sinh kế của
người dân. Bên cạnh đó hệ thống kênh mương nội đồng tương đối được hoàn chỉnh
đã làm thay đổi về khối lượng và chất lượng nguồn nước sử dụng cho canh tác, nước
ngọt ngoài cung cấp cho nông nghiệp còn cung cấp cho sinh hoạt hàng ngày của
người dân. Sau khi có HTTL thu nhập của người dân trong địa bàn nghiên cứu đã
được cải thiện, người dân khu vực An Minh – Kiên Giang dần trở nên có thời gian
tham gia các hoạt động mang tính tinh thần từ đó làm gia tăng tần suất các cuộc hội
họp, lễ hội truyền thống. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy HTTL đã tác động đến các
nguồn vốn sinh kế của cộng đồng dựa trên 5 nguồn lực cơ bản bao gồm cả vốn con
người, vật chất, sinh thái, tài chính và xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặc tích
cực là những ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân cả trong và
vùng ngoài đê bao như: ngập cục bộ ở những vùng trũng, thiếu nước ở những vùng
xa kênh rạch, giảm nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên (Trần Tuyết Trinh, 2010).
Nguyễn Minh Luân (2010) cho rằng năng susất và diện tích trồng lúa tại vùng kênh
xáng Xà No thuộc TDA Ô Môn – Xà No đã tăng lên từ khi có hệ thống công trình
cống trước, năm 2000 khi chưa triển khai dự án diện tích đất trồng lúa 3 vụ trong khu
vực dự án là 3.000 ha, năng suất đạt 12,8 tấn/ha/năm. Đến cuối năm 2008, khi dự án
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đưa vào sử dụng diện tích đất trồng lúa 3 vụ của khu vực là 9.040 ha, năng suất đạt
17 tấn/ha/năm, tăng 4,2 tấn/ha/năm. Bên cạnh đó nhiều lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản
và vườn cây ăn trái cũng phát triển mạnh. Đê bao Ô Môn – Xà No không những có
khả năng ngăn lũ bảo vệ mùa màng mà còn giúp người dân đị lại dễ dàng, tạo thành
một trục giao thông liên hoàng, giúp cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của
người dân (Lưu Quốc Thắng, 2008). Chuyển đất thường ngập lũ sang đất nông
nghiệp được bảo vệ bao giờ cũng làm mất sản lượng cá và tôm đặc biệt là những tác
động tổng quát của TDA đến ngư nghiệp trong và ngoài vùng, cụ thể TDA là làm
mất khoảng 3,200 tấn hàng năm với tổng giá trị sản lượng khoảng 931,000 USD (Báo
cáo tổng hợp giữa kỳ Dự án Phát triển thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long, 1997).
Theo báo cáo của Lê Xuân Sinh (2007) sản lượng thủy sản khai thác bình quân/hộ
trong khu vực dự án giảm đáng kể từ năm 2000 tới 2006, từ bình quân 1.091,1 kg cá
/hộ/năm xuống 653,7 kg cá /hộ/năm, tương đương với mức giảm 59,9% trong vòng 6
năm hay mức giảm bình quân khoảng 9-10%/năm. Sản lượng thủy sản khai thác bình
quân/hộ/năm trong khu vực dự án OMXN thấp hơn so với bên ngoài khu vực dự án
nhưng giảm với tốc độ nhanh hơn khu vực ngoài dự án. Vùng ngoài dự án có sản
lượng bình quân 1.505,3 kg/hộ/năm trong năm 2000 và bình quân 829,7kg/hộ/năm
trong năm 2006, hay giảm 55,1%). Khi NLTS bị giảm sút thì việc sử dụng lao động
cho KTTS cũng giảm theo, nhất là đối với lao động nữ (bình quân 1,5 lao động nam
và 1,1 lao động nữ trong năm 2002). Một khi hệ thống đê bao và cống của tiểu dự án
thủy lợi OMXN được hoàn thành, nếu giả định rằng việc vận hành (đóng) cống có tác
động ngăn cản toàn bộ lượng cá tôm di cư từ ngoài vào vùng dự án OMXN thì sản
lượng sụt giảm tối đa này (2.502 tấn) có thể được xem là mức tối đa cần được bù đắp
cho khu vực dự án, nếu chỉ đóng cống 20 ngày phục vụ làm lúa Đông Xuân thì tác
động làm giảm sản lượng cá khai thác khoảng 500-700 tấn, tương đương với 4-5% so
với không có hệ thống cống như năm 2006. Nếu đóng cống 2 đợt 20-30 ngày/lần thì
tác động sẽ lớn hơn gấp 2 lần.
Một báo cáo khác của Ban quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi ( 2011) về tác động
của CTTL đến sản xuất và đời sống đã cho thấy được những hiệu quả thiết thực mà
HTTL mang lại cho người dân cụ thể khi hoàn thành và bàn giao 2 hệ thống đê bao
Tắc Ông Thục, tuyến đê bao Ô Môn có tác dụng chống lũ triệt để nhất là lũ tháng 8.
Các năm trước đây khi chưa có dự án, khu vực này bị ngập úng mùa màng, cây cối,
nhà cửa.. do bờ bao nhỏ không đảm bảo nên sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả. Từ
khi có 02 tuyến đê trên sản lượng vườn cây ăn trái tăng lên, năng xuất lúa cao hơn so
các khu vực lân cận, giao thông nông thôn thuận tiện. Hệ thống 17 cống, trong đó có
02 cống cấp 1 và 15 cống cấp 02 (giai đoạn 1) đã có tác dụng chủ động hoàn toàn về
nguồn nước trên kênh có công trình cống (do dự án còn một số cống đang thực hiện
trong giai đoạn 2) để phục vụ xuống giống cho nông dân và bảo vệ mùa vụ khi mực
nước dâng cao bất thường. Năng xuất sản xuất lúa được nâng lên: trước đây năng
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xuất lúa chỉ 5 đến 6 tấn/ha đến nay đạt từ 7 đến 8 tấn/ha. Vườn cây ăn trái đặc sản
phát triển: như vú sữa, cam, bưởi da xanh.. năng xuất, chất lượng được nâng lên rõ
rệt. Tuyến đê vững chắc, giao thông thuận lợi từ đó hình thành nên tuyến dân cư,
giao thương, hàng hóa tăng lên, đời sống người dân ngày càng cải thiện, mức sống,
thu nhập tăng lên rõ rệt so với khu vực lân cận.
Theo Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (SEA) (ICEM 2010) và Quy hoạch
Phát triển Lưu vực giai đoạn 2 (BDP2) (MRC 2011b) đã đưa kết luận đối với việc
xây dựng đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông gây nên ảnh hưởng cơ bản
nhất đối sự mất bùn cát ở hạ nguồn. Lượng bùn cát cần thiết để bổ sung và duy trì các
sinh cảnh trong khu vực tác động sẽ giảm đáng kể, và các chất dinh dưỡng gắn với
bùn cát đó cũng sẽ mất đi. Mất mát này có thể ảnh hưởng đến năng suất sơ cấp, và
theo đó; năngsuất thứ cấp và cuối cùng là ảnh hưởng đến sản lượng thủy sản. Điều
này rất quan trọng bởi vì, thủy sản từ sông Mê Kông nói chung và vùng đồng bằng
ngập lũ nói riêng, đang chịu ảnh hưởng lớn bởi nguồn dinh dưỡng từ tải lượng bùn
cát (Baran and Guerin 2012). Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng thủy sản quan
trọng nhất ở Việt Nam và đóng góp gần 40% tổng sản lượng trên cả nước. Những tác
động của phát triển thủy điện và biến đổi khí hậu đối với thủy sản tập trung trên năm
tác nhân chính bao gồm: (i) tác động của sự thay đổi của khu vực sinh cảnh ngập
nước, (ii) các tác động biến đổi dòng chảy đối với thủy sản, bao gồm thủy điện hoạt
động dạng phủ định, (iii) tác động từ việc suy giảm tải lượng bùn cát tới sản lượng
đánh bắt, (iv) tác động từ việc phá vỡ mối kết nối theo chiều dọc (tác động từ việc
làm rào chắn và hồ chứa nước) và (vi) tác động từ việc thay đổi chế độ dòng chảy của
nước và thay đổi chất lượng nước tới nghề nuôi trồng thủy sản. Kết quả nhận định
trong báo cáo có thể cho thấy rằng mức thiệt hại về sản lượng cá là đáng kể vì các
đập hoạt động như là một rào chắn các tuyến đường di cư của cá gây nên sự suy giảm
về sản lượng loài cá trắng uớc tính khoảng 277.000 tấn mỗi năm ở Việt Nam và
khoảng 178.000 tấn ở Campuchia. Kế đến là ảnh hưởng đến sự phân bố loài cá bao
gồm: cá trắng (40%), cá xám (18%), cá đen (10%), cá biển / cửa ông (17%), và cá
ngoại lai (13%). Các loài khác có các mức thiệt hại khác nhau, ít hơn 10% tổng thiệt
hại.
Hệ thống sông Mê Kông được đặc trưng bởi sự di cư của các loài cá; khoảng 1/3 số
loài cá sông Mê Kông di cư từ hạ lưu đến các nhánh sông thượng nguồn để sinh sản
do đó tác động của các đập thủy điện lên sự đa dạng các loài cá được dựa trên những
thay đổi dự đoán trong thành phần quần thể cá do sự mất mát tiềm ẩn của các loài
gây ra bởi sự gián đoạn đường di cư, ngập lụt các khu vực sinh sản và đẻ trứng bởi
các hồ chứa thượng nguồn, và tổn thất tiềm ẩn của các loài gây ra bởi thay đổi chế độ
lũ lụt ở vùng đất ngập nước và đồng bằng. Các đập thủy điện làm gián đoạn đường
di cư của cá, ngăn cách đường đi lên thượng nguồn và xuống hạ nguồn sinh sản, ấp
trứng, nuôi dưỡng, và tìm nơi ẩn náu (Petts, 1984).
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Theo nghiên cứu của Lê Anh Tuấn (2010), do địa hình của khu vực ĐBSCL thấp và
nằm ở vùng hạ nguồn sông Mê Kông nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ, xâm nhập
mặn, hạn hán hàng năm do tác động của biến đổi khí hậu và việc xây dựng các đập
thủy điện ở thượng nguồn đã làm thay đổi lưu lượng dòng chảy và lượng nước lũ đổ
về khu vực này ảnh hưởng đến tính quy luật của lũ, xâm nhập mặn, hạn hán hàng
năm (Ủy ban liên minh chính phủ về biến đổi khí hậu, 2007). Tuy nhiên, từ sau năm
2000 trở lại đây, mực nước lũ đo được ở hai nhánh của sông Mê Kông đổ vào Việt
Nam là sông Tiền và sông Hậu thấp dần (dưới 1 m). Ảnh hưởng đầu tiên từ tình trạng
lũ thấp là ngư dân vùng Đồng Tháp, An Giang đã không thể khai thác thuỷ sản vào
mùa lũ để có thực phẩm tích luỹ cho các tháng khác trong năm. Theo Ủy ban sông
Mê Công (2010) cho thấy khoảng 17% số cá đánh bắt được ở các vùng nước nội thủy
trên khắp thế giới là từ sông Mê Kông và 90% cư dân của lưu vực sông Mê Kông là
nông dân lâu nay sống phụ thuộc chủ yếu vào những cánh đồng được cung cấp phù
sa màu mỡ và đánh bắt nguồn lợi thủy sản từ dòng sông này. Như vậy, việc xây dựng
hệ thống đập thuỷ điện trên thượng nguồn Mê Kông không những tác động đến sinh
cảnh, lượng nước, sự vận chuyển bùn đất tự nhiên mà còn ảnh hưởng đến sản lượng
các loài thuỷ sản vùng hạ nguồn ĐBSCL nói riêng và cả vùng hạ nguồn Cam-pu-chia
nói chung. Những tác động này ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sinh kế và cả
nguồn thu nhập của người dân sống phụ thuộc vào dòng sông này.
2.4 Điều kiện tự nhiên và hiện trạng kinh tế xã hội vùng nghiên cứu
2.4.1. Điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển kinh tế xã hội Tp. Cần Thơ
2.4.1.1 Điều kiện tự nhiên
Thành phố Cần Thơ có vị trí địa lý tại trung tâm vùng ĐBSCL, là điểm giao nhau của
vùng Tây Nam sông Hậu với vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Bắc sông Tiền và
vùng trọng điểm phía Nam. Thành phố nằm giữa một mạng lưới sông ngòi, kênh rạch
chằng chịt, cách biển Đông 80 km, cách thủ đô Hà Nội 1.800 km và cách TP.Hồ Chí
Minh 170 km (theo đường bộ). Thành phố Cần Thơ 4 mặt đều không giáp biển, hầu
như không có rừng tự nhiên. Được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của
ĐBSCL.
Địa hình TP.Cần Thơ thuộc diện thấp và khá bằng phẳng. Cao độ trung bình biến
thiên trong khoảng 0,6 ÷ 0,80 m và có thể chia ra hai vùng như sau:
-

Vùng I (vùng Ven sông): được giới hạn bởi sông Hậu, kênh Cái Sắn, kênh
Bốn Tổng; kênh Đứng; kênh Bà Đầm, có cao độ biển đổi từ 0,6 ÷ 1,0 m,
hướng dốc chính từ Đông sang Tây. Các khu vực có nền địa hình cao (từ 1,0 ÷
1,5 m ) là dải đất nằm dọc bờ sông Hậu, quốc lộ I và Quốc lộ 91, các khu vực
thấp, có cao độ biển đổi từ 0,5 ÷ 0,7m gồm nông trường Sông Hậu, phía Đông
rạch Cần Thơ thuộc các xã Giai Xuân, Tân Thới, Thới An và phía Đông kênh
4000.
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-

Vùng II (vùng Trung Tâm): tiếp giáp với vùng I tới ranh của TP.Cần Thơ và
Kiên Giang có cao độ biến đổi từ 0,5 ÷ 0,1m, hướng dốc chính từ Bắc - Nam,
và từ Đông - Tây, nơi cao nhất là vùng Thạnh An, Thạnh Thắng, nông trường
Cờ Đỏ, Thới Lai, Đông Tân Hiệp, có cao độ từ 0,7 ÷ 1,0m.

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và khu vực TP. Cần Thơ, nói
riêng được hình thành bởi các loại trầm tích nằm trên nền đá gốc Mezoic xuất hiện từ
độ sâu gần mặt đất ở phía Bắc đồng bằng cho đến khoảng 1.000 m ở gần bờ biển.
Các dạng trầm tích có thể chia thành những tầng chính sau:


Tầng Pleitocene (Q I-III): có chứa cát sỏi lẫn sét, bùn với trầm tích biển.



Tầng Holocene (Q IV): nằm trên mặt, thuộc loại trầm tích trẻ, bao gồm sét và
cát. Thành phần hạt từ mịn đến trung bình.



Tầng Miocene (N1): có chứa sét và cát hạt trung bình.



Tầng Pliocene (N2): có chứa sét lẫn cát hạt trung bình.

Các công trình thủy lợi và hạ tầng cơ sở phần lớn được xây dựng trên tầng Holocene
nơi có các trầm tích mềm yếu. Tầng này có hàm lượng sét cao, lẫn nhiều tạp chất hữu
cơ, thường ở trạng thái bão hòa nước nên khả năng chịu tải kém.
Đất phù sa: có diện tích 93.494 ha chiếm 66,74 % diện tích tự nhiên, phân bố dọc
ven sông Hậu, cách sông từ 8 đến 20 km với chiều dài khoảng 75km. Đây là loại đất
tốt, hàng năm được ngập nước, bồi đắp thêm hàm lượng phù, không có các loại độc
tố gây hại cho cây trồng, cho phép đa dạng hoá cây trồng ở mức cao.
Đất phèn: có diện tích 19.625 chiếm 14,01 % diện tích tự nhiên, đứng thứ 2 sau đất
phù sa. Đất phèn ở Cần Thơ do đã được khai thác lâu năm, được tưới tiêu khá tốt,
được lũ bồi đắp phù sa hàng năm nên hầu hết đều ở dạng đất phèn nhẹ (đất phèn nặng
chỉ chiếm 2,26%), nồng độ độc tố thấp, tầng Jarosite nằm sâu trên 50cm, nên ít ảnh
hưởng đến cây trồng.
Đất xáo trộn (đất líp, thổ cư....): có diện tích 19.768 ha chiếm 14,11 % diện tích tự
nhiên, phân bố tại cả 4 huyện và 5 quận; đây là quỹ đất rất quý cho việc trồng cây lâu
năm…
Nhiệt độ trung bình hàng năm cao, thay đổi từ 26,5÷27,30C (trung bình là 27,00C).
Nhiệt độ bình quân tháng thay đổi từ 25,0÷28,50C. Tháng IV nóng nhất, nhiệt độ
bình quân từ 27,6 ÷28,40C. Tháng I lạnh nhất, nhiệt độ bình quân từ 24,9 ÷25,20C.
Độ ẩm tương đối trung bình năm từ 82÷85%. Tháng IX, X độ ẩm tương đối trung
bình cao nhất 85-90%, tháng I, II độ ẩm tương đối trung bình thấp nhất 79÷82%.
Chênh lệch độ ẩm trung bình giữa tháng lớn nhất và nhỏ nhất là 13%, độ ẩm tăng dần
từ biển vào đất liền. Thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa; trong
năm có 2 mùa gió: Đông Bắc (từ tháng XI đến tháng IV) trùng với mùa khô và Tây
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Nam (từ tháng V đến tháng X), trùng với mùa mưa. Lượng bốc hơi trung bình năm
trong tỉnh khá lớn, đạt khoảng 917 mm. Mùa khô, bốc hơi lớn, đạt giá trị lớn nhất
vào tháng III, khoảng 110÷120 mm. Mùa mưa, lượng bốc hơi nhỏ, thấp nhất là tháng
X, từ 50÷70 mm. Số giờ nắng trung bình khá cao, bình quân cả năm là 7,2 giờ/ngày.
Tháng II-IV có số giờ nắng cao nhất (trung bình 8÷10 giờ/ngày), tháng VIII-X có số
giờ nắng trung bình thấp nhất từ 5÷6 giờ/ngày. Lượng mưa năm trung bình tương đối
lớn (1.600-2.000 mm).
Số ngày mưa trung bình nhiều năm khá cao, biến đổi khá
đều trong Thành phố, trung bình năm từ 125-135 ngày (tại Tân Hiệp 131 ngày, Cần
Thơ 124 ngày, Đại Ngãi 127 ngày, Phụng Hiệp 126 ngày và Vị Thanh 135 ngày).
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày thường xảy ra đồng bộ trên toàn vùng. Trong mùa mưa,
hàng tháng thường xảy ra từ một đến hai trận mưa lớn (trên 50 mm/ngày) đặc biệt là
vào tháng VII.
Đặc điểm thủy văn
a. Sông rạch tự nhiên
Sông Hậu: Đoạn đi qua TP.Cần Thơ dài gần 60 km, mặt sông rộng bình quân
1.500-2.000 m, sâu 14-18 m. Sông có nguồn nước ngọt phong phú quanh năm,
chất lượng nước khá tốt, là nguồn nước chính, đóng vai trò chủ đạo trong việc
cấp nước tưới, sinh hoạt, công nghiệp... cho TP. Cần Thơ. Lưu lượng mùa lũ
trên sông 1.800- 2.000 m3/s; vào các tháng kiệt nhất còn khoảng 300-400 m3/s.
Sông Cần Thơ: Nằm ở phía Nam TP. Cần Thơ, có vai trò rất quan trọng trong
việc dẫn nước, tiêu nước, cũng như giao thông thủy đối với các vùng nội đồng
nằm ở xa sông Hậu. Ngoài ra, các sông vừa và nhỏ, các rạch lớn tự nhiên hình
thành do quá trình vận chuyển nước mưa, lũ và vận động của thủy triều được
nối với sông Hậu gồm: sông Bình Thủy, Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt, Cái Cui,
Cái Dầu.
b. Hệ thống kênh trục/kênh cấp I
Hệ thống kênh trục phân bố khá đều ở TP.Cần Thơ theo thứ tự từ phía Bắc
xuống có các kênh sau: Rạch Giá Long Xuyên, Kênh Tròn, Cái Sắn, KH1,
KH3, Thốt Nốt, Thơm Rơm, KH5, Ô Môn, Thị Đội, KH7, KH8, KH9, Xà No.
Ngoài ra còn có một số kênh như kênh Đứng, kênh Ven Lộ... Các kênh này có
chiều dài khoảng 30-60 km, bề rộng 10-30 m, độ sâu đáy khoảng 2-5 m.
c. Hệ thống kênh cấp II
Theo thống kê, Tp. Cần Thơ hiện có khoảng 800 km kênh cấp II, mật độ trung
bình khoảng 11m/ha. Mặt kênh cấp II thường rộng 6-8 m, cao độ đáy từ 0÷2
m. Chiều dài mỗi kênh chỉ từ 1,5 đến 5 km.
d. Hệ thống kênh cấp III
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Là hệ thống kênh gắn liền với mặt ruộng, hàng năm được nhân dân tự duy tu,
nạo vét. Toàn tỉnh có khoảng 750 kênh cấp II, với chiều dài khoảng 1.000 km,
mật độ trung bình khoảng 8 m/ha. Mặt kênh rộng 2-3 m, cao độ đáy từ 0-0,5
m.
Đặc điểm thủy văn dòng chảy
Chế độ thủy văn dòng chảy trên hệ thống sông, kênh thuộc TP. Cần Thơ chịu sự chi
phối của dòng chảy sông Mê Kông (thông qua sông Hậu), thủy triều biển Đông, mưa
nội vùng và hệ thống hạ tầng cơ sở. Từ cuối tháng V đến cuối tháng VI, mực nước ở
các kênh rạch nội đồng bắt đầu gia tăng do mưa và sự gia tăng mực nước trên sông
Hậu. Tuy nhiên chân triều ở các kênh rạch nội đồng vẫn còn thấp hơn cao trình mặt
ruộng, việc tiêu chua tự chảy vào khi chân triều khá thuận lợi. Hướng tiêu chua chính
theo các kênh trục chảy về phía Kiên Giang sau đó ra biển Tây, một phần tiêu xuống
phía Nam và ra sông Hậu khi chân triều.
Khu vực Nam Cái Sắn (kênh Cái Sắn đến sông Cần Thơ), hầu hết các kênh trục có
lưu lượng sông Hậu vào trên 5,00 m3/s. Tình hình ngập lụt ở vùng TP. Cần Thơ phụ
thuộc vào các yếu tố chính: Lũ từ vùng TGLX chảy qua QL.80 về, lũ từ sông Hậu
chảy qua QL.91, mưa nội đồng và ảnh hưởng triều biển Đông và biển Tây.
Hàng năm, từ cuối tháng VII đến hết tháng VIII, mực nước trên các kênh rạch khu
vực Bắc Cái Sắn gia tăng nhanh chóng do lũ từ Campuchia về và từ sông Hậu vào.
Mực nước đỉnh triều tại Long Xuyên từ 1,80÷2,00 m, Tân Hiệp từ 0,80÷1,00 m, Cần
Thơ từ 1,20÷1,40 m (tùy theo lên xuống của triều). Vì vậy, hầu hết khu vực nội đồng
đã bị ngập, những khu đất trũng phía Nam kênh Cái sắn thường bị ngập từ 0,50÷0,80
m, Bắc Cái Sắn ngập sâu trên 0,80 m.
Thời kỳ giữa mùa lũ hướng thoát lũ chính ở vùng TSH nói chung, TP. Cần Thơ nói
riêng là ra phía biển Tây qua sông Cái Lớn, Cái Bé. Đầu và cuối mùa lũ, lưu lượng
còn rút về sông Hậu vào lúc chân triều và một phần nhỏ xuống phía Nam sau đó tập
trung vào sông Mỹ Thanh rồi đổ ra biển Đông.
Về phân vùng sinh thái tại Tp. Cần Thơ
Theo Phân viện quy hoạch miền Nam, 2005. Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế xã hội Tp Cần Thơ đến năm 2020. Cần Thơ được phân chia gồm 2 vùng sinh
thái:
- Vùng 1 (vùng lũ): bao gồm các huyện Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, một phần huyện
Cờ Đỏ và quận Ô Môn, diện tích tự nhiên 94.390 ha, chiếm 68% diện tích tự
nhiên chịu ảnh hưởng lũ trực tiếp, tình hình đô thị hoá còn thấp, sản xuất nông
nghiệp là chủ yếu với lúa là cây trồng chính, các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ
công nghiệp tuy có quy mộ nhỏ nhưng khá phát triển, cơ sở hạ tầng tương đối
phát triển theo các tuyến và cụm dân cư.
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- Vùng II (vùng triều): bao gồm các quận Bình Thuỷ, Ninh Kiều, Cái Răng,
Phong Điền và một phần huyện Cờ Đỏ, quận Ô Môn, diện tích tự nhiên
44.590 ha, chiếm 32% diện tích tự nhiên, chịu ảnh hưởng ưu thế của triều, tình
hình đô thị hoá phát triển rất mạnh, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là kinh tế
vườn và lúa.
2.4.1.2 Hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội Tp. Cần Thơ
Hiện trạng kinh tế xã hội Tp. Cần Thơ
Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP- giá so sánh 2010) ước đạt 69.514,7 tỷ
đồng, tăng 12,05% so với năm 2013, đạt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục
chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng Khu vực II, III chiếm 92,73%; giảm dần
tỷ trọng tỷ trọng Khu vực I chiếm 7,27% trong cơ cấu kinh tế thành phố, đặc biệt chất
lượng được nâng lên khi cả ba khu vực đều tăng trưởng so với cùng kỳ.
Nhờ duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế đã làm tăng thu nhập, cải thiện và nâng
cao mức sống của người dân thành phố. Ước thực hiện GDP bình quân đầu người đạt
70,2 triệu đồng, tăng 7,1 triệu đồng so với năm 2013, đạt kế hoạch đề ra; quy USD là
3.298 USD, tăng 294 USD so năm 2013.
Về nông nghiệp: Tiếp tục phát triển nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, tăng cường sử
dụng các giống lúa đặc sản, nâng cao chất lượng và giá trị; hình thành sự liên kết từ
khâu sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao hiệu quả và ổn định trong sản xuất. Tình hình sản
xuất các vụ lúa trong năm đạt khá, diện tích lúa cả năm xuống giống được 232.335 ha,
vượt 6,7% KH, bằng 98,2% so năm trước; ước sản lượng cả năm đạt 1,423 triệu tấn,
vượt 13% KH, tăng 3,9% so năm trước. Giám sát chặt chẽ chăn nuôi, thực hiện tiêm
phòng thường xuyên, định kỳ, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nên
chưa phát hiện dịch bệnh lớn xảy ra. Phát triển nuôi thủy sản theo tiêu chuẩn vệ sinh,
an toàn thực phẩm như: GlobalGAP, VietGAP… tăng giá trị hàng hóa, ước cả năm
diện tích nuôi thủy sản 13.190 ha, vượt 1,5% kế hoạch, tăng 2,5% so năm trước; tổng
sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch đạt 193.316 tấn, vượt 4,5% kế hoạch, tăng 6,7%
so năm trước, sản lượng thủy sản khai thác 5.000 tấn, đạt 100% KH, giảm 17,1%.
Về công nghiệp: Thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, triển
khai các biện pháp hỗ trợ phát triển và giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất cho
doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất phù hợp trong tình hình hiện nay. Kết quả sản
xuất công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp
ước tăng 8,4% so với năm 2013, Các khu công nghiệp thu hút thêm 05 dự án với tổng
vốn đầu tư đăng ký đạt 48 triệu USD, nâng tổng số đến nay các khu công nghiệp có
214 dự án còn hiệu lực, thuê 567,19 ha đất công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký 1.919
triệu USD; vốn thực hiện 852,4 triệu USD, chiếm 44,4% tổng vốn đầu tư đăng ký,
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tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp là 31.716 lao động, giảm 803
lao động.
Về xã hội: Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo và các vấn đề xã hội: Duy
trì tổ chức định kỳ phiên giao dịch việc làm và các hoạt động về việc làm; ước năm
2014, giải quyết việc làm cho 51.090 lao động, vượt 2,2% KH. Chất lượng và hiệu
quả đào tạo nghề có bước chuyển biến tích cực, chú trọng việc mở lớp dạy nghề cho
lao động nông thôn, người tàn tật và cho lao động xuất khẩu; trong năm ước đào tạo
nghề cho 38.050 lao động, đạt 100,1% KH, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt
50,07%. Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người có công cách
mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, góp phần đảm bảo an sinh
xã hội. Đã triển khai thực hiện 21/38 mô hình giảm nghèo bền vững năm 2014, giảm
tỷ lệ hộ nghèo còn 2,84%. Xây dựng hoàn thành 496 căn nhà tình nghĩa (trong đó có
40 căn vận động xã hội hóa); xây dựng 929 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó
khăn về nhà ở. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới: Tổ chức triển
khai Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em và Chương trình Quốc gia về
bình đẳng giới năm 2014. Kiểm tra công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em
năm 2014 tại các quận, huyện; triển khai mô hình hỗ trợ 5 xã, phường sửa đổi quy ước
đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới.
Về cơ sở hạ tầng thuỷ lợi: : toàn TP.Cần Thơ có khoảng trên 779 kênh cấp I, trên
2000km kênh cấp II, có chiều rộng trung bình từ 6 ÷ 8 m, cao độ đáy từ –0,5 đến –
2,0 m, chiều dài từ 1,5 ÷ 6km. Nhìn chung, mạng lưới kênh cấp II trên địa bàn Tp.
Cần Thơ khá dày đặc, tuy nhiên hiện nay phần lớn đã bị bồi lắng nhiều, khả năng dẫn
nước (tưới/tiêu) bị hạn chế. Hệ thống kênh cấp III: có nhiệm vụ rất quan trọng, trong
việc phân phối nước từ kênh cấp II tới mặt ruộng và tiêu nước dư thừa từ mặt ruộng
ra kênh cấp II về kênh trục và ra sông lớn. Hiện nay tại tất cả các khu vực sản xuất
nông nghiệp trong Tp. Cần Thơ đều đã hình thànhhệ thống đê, bờ bao kiểm soát lũ.
Tuy nhiên,hệ thống công trình này chưa hoàn chỉnh hoặc xuống cấp.Đê thường được
kết hợp làm các tuyến giao thông bộ hay tuyến dân cư, chạy dọc theo các kênh trục,
kênh cấp I, với mặt đê rộng từ 2,5 ÷ 3 m, cao trình khoảng từ +1,8 m đến +2,0m; bờ
bao chạy dọc theo các tuyến kênh cấp II, có tác dụng kiểm soát lũ tháng VIII, với bề
rộng mặt B=1m, cao trình +1,5 m (SIWRR, 2014).
Định hướng Phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020
Về kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 16%/năm giai đoạn 20112015, trong đó khu vực III tăng 17%/năm, khu vực II tăng 17,5%/năm, khu
vực I tăng 2,7%/năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15%/năm giai
đoạn 2016 - 2020, trong đó khu vực III tăng 15,3%/năm, khu vực II tăng
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16%/năm, khu vực I tăng 2,5%/năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt
10,5%/năm giai đoạn 2021-2030, trong đó khu vực III tăng 10,9%/năm, khu
vực II tăng 10,4%/năm, khu vực I tăng 2%/năm.
- Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2015, tỷ trọng khu vực III 47,1%, khu vực II 47%,
khu vực I 5,9%; đến năm 2020: Tỷ trọng khu vực III 47,9%, khu vực II 48,8%,
khu vực I 3,3%.
- GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 3.200 USD, năm 2020 đạt 6.480
USD,
- Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu bình quân 16,8%/năm giai đoạn 2011-2015 và
đạt 16,1%/năm giai đoạn 2016-2020.
- Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 1.430 USD, năm
2020 đạt 2.640 USD.
- Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước từ GDP đạt khoảng 10-11% giai đoạn
2011-2015 và khoảng 12-13% giai đoạn 2016-2020.
Về xã hội
-

Quy mô dân số thành phố đến năm 2015 khoảng 1,4 triệu người, đến năm
2020 khoảng 1,6 triệu người, đến năm 2030 khoảng 1,95 triệu người.

-

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân khoảng 9,76 ‰/năm giai đoạn 20112015 và 9,42‰/năm giai đoạn 2016-2020.

-

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2015 dưới 12,8%, năm 2020
dưới 10%.

-

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2015: Mầm non 50%, tiểu học 60%,
trung học cơ sở 50%, trung học phổ thông 33%; đến năm 2020: Mầm non
80%, tiểu học 90 - 100%, trung học cơ sở 80%, trung học phổ thông 60%.

-

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2015 đạt trên 65%, năm 2020 khoảng 7580%.

-

Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2015 đạt 70%, đến năm 2020 đạt 73,5%.

Về thủy lợi: Trên cơ sở rà soát các yêu cầu trên và kết hợp với các dự án quy
hoạch,TP. Cần Thơ chia làm 6 vùng thủy lợi (SIWRR, 2014) như sau:
-

Vùng I (vùng Bắc Cái Sắn), diện tích tự nhiên (DTTN) khoảng 15.718 ha.
Vùng II (vùng Cái Sắn–Thốt Nốt), DTTN khoảng 33.025 ha: là phần đất của
TP.Cần Thơ nằm trong giới hạn của 2 kênh Cái Sắn và Thốt Nốt
Vùng III (vùng Thốt Nốt–Ô Môn), DTTN khoảng 49.955 ha
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-

-

Vùng IV (vùng Ô Môn–Xà No) gồm một nửa diện tích còn lại của quận Ô
Môn và huyện Cờ Đỏ, cộng thêm phần diện tích của các quận Bình Thủy,
Ninh Kiều và 5 xã của huyện Phong Điền.
Vùng V (vùng Bình Thủy - Ninh Kiều), DTTN khoảng 17.724 ha
Vùng VI (vùng Nam Cái Răng), DTTN khoảng 7.812 ha: là phần đất còn lại
của TP. Cần Thơ ở phía Nam sông Cần Thơ, bao gồm toàn bộ quận Cái Răng
và xã Nhơn Nghĩa của huyện Phong Điền.

Hình 2.1: Bản đồ phân vùng thủy lợi thành phố Cần Thơ (SIWRR, 2014)
2.4.2 Điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu
2.4.2.1. Điều kiện tự nhiên
Bạc Liêu là tỉnh phía đông nam Nam Bộ. Phía bắc giáp tỉnh Hậu Giang, đông và
đông bắc giáp Sóc Trăng, tây giáp Cà Mau, tây-bắc giáp Kiên Giang, phía Nam là
biển Đông. Gồm 7 đơn vị hành chính với tổng diện tích tự nhiên 2.571 km2 ha;
dân số 856.250 người ( tháng 4/2009 ).
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản là 216.180
ha, chiếm 84,86% tổng diện tích. Bạc Liêu là một trong những tỉnh có diện tích,
sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn nhất của cả nước. Bạc Liêu đã hình thành nên các
vùng sinh thái chủ yếu: Vùng Nam Quốc Lộ IA ( vùng sinh thái mặn), diện tích tự
nhiên 99.850 ha và Vùng Bắc Quốc Lộ IA, bao gồm 2 tiểu vùng nhỏ: Tiểu vùng
chuyển đổi sản xuất (sinh thái lợ), diện tích tự nhiên 74.900 ha; Tiểu vùng giữ
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ngọt ổn định (sinh thái ngọt), diện tích tự nhiên 79.950 ha.
Bạc Liêu nằm trong vùng có lượng mưa trung bình năm lớn. Lượng mưa bình
quân năm 1.867,8 mm, số ngày có mưa bình quân 133 ngày. Mùa mưa chiếm tới
92% tổng lượng. Mùa mưa tháng V-XI, mùa khô tháng XII-IV. Lượng mưa tăng
dần từ tháng V và cao nhất vào các tháng VIII,IX,X- từ 260÷280 mm và với số
ngày mưa 19-20 ngày. Tháng XI giảm nhiều, chỉ còn khoảng 133 mm với số
ngày mưa từ 11÷15 ngày. Trong mùa khô, trừ hai tháng XII và IV (mưa trên dưới
50 mm, 3÷8 ngày mưa) thì các tháng còn lại hầu như không mưa
Mạng lưới sông ngòi tỉnh Bạc Liêu là một phần không tách rời hệ thống sông
ngòi Bán đảo Cà Mau và chịu ảnh hưởng triều từ hai phía biển Đông và biển Tây.
Mạng lưới các cấp khá dày đặc và phủ kín, hình thành nên một hệ thống sông
ngòi khá hoàn chỉnh và hợp lý.
-

Sông Gành Hào và kênh Gành Hào-Hộ Phòng là sông trục lớn nhất tỉnh,
qua tuyến này triều biển Đông gần như chi phối toàn tỉnh trong cả năm.
Tuyến kênh Quản lộ- Phụng Hiệp là kênh trục dẫn nước cấp ngọt từ sông
Hậu. Kênh Cà Mau-Bạc Liêu là tuyến đường giao thông thủy quan trọng
nhất trong vùng.

-

Các kênh cấp I nhìn chung đều thẳng góc với bờ biển nên đẩy nhanh quá
trình tiêu thoát nước cũng như cấp nước. Các kênh cấp II được hình thành
từ quy hoạch thủy lợi những năm 80 nên có mật độ bố trí và kích thước hợp
lý-nhất là ở phía bắc Quốc lộ 1A. Hệ thống kênh cấp III và thủy nông nội
đồng ngược lại rất ít.

Các đặc trưng thủy văn dòng chảy: Dòng chảy hình thành từ năng lượng triều biển.
Các yếu tố tác động lên đặc trưng thủy văn dòng chảy gồm có: chế độ dòng chảy
sông Hậu, chế độ triều biển Đông và biển Tây, chế độ mưa, sự điều tiết của hệ
thống công trình thủy lợi, cơ cấu sản xuất nông nghiệp, địa hình lưu vực…. Hướng
xâm nhập chủ yếu qua cửa Gành Hào. Do nằm cách xa sông Hậu và độ dốc thủy
lực giữa hai đầu nước khá nhỏ, đặc biệt là về mùa khô nên dòng chảy ngọt trên
kênh Quản lộ-Phụng Hiệp có lưu lượng thấp. Từ tháng I-IV dòng chảy triều chiếm
ưu thế tuyệt đối, có lúc mặn vượt qua ngã tư Ninh Quới. Dòng chảy trong hệ thống
kênh mương xuất hiện nhiều giáp nước gây bất lợi cho cấp và tiêu thoát nước.
Bạc Liêu có 3 nguồn nước ngọt chính: Nguồn nước ngọt lấy từ sông Hậu với
khả năng hạn chế về cả lưu lượng cấp và thời đoạn cần đáp ứng; Nguồn
nước mưa, nguồn chính cho nông nghiệp và Nguồn nước ngọt lấy nước ngầm,
nước có chất lượng tốt tuy nhiên đang bị suy kiệt nhanh chóng. Tình hình này
cũng đặt nông nghiệp tỉnh vào thế bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào biến động thời
tiết khí hậu hàng năm. Nguồn nước mặn cũng là một nguồn nước quan trọng
trong phát triển nuôi trồng thủy hải sản của tỉnh. Đây là một ưu thế của một tỉnh
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duyên hải.
2.4.2.2. Hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế xã hội Tp. Bạc Liêu
Hiện trạng phát triển kinh tế- xã hội Tp. Bạc Liêu
Sản xuất lúa: Sau năm 2000, lúa vẫn là cây trồng chủ lực, nguồn sống chính của dân
cư nông thôn. Diện tích trồng lúa, lúa-màu từ 115.388 ha năm 2000 giảm xuống còn
57.966 ha năm 2010. Do thâm canh tăng vụ mà diện tích gieo trồng lúa cả năm
không giảm nhiều: năm 2000 là 217.393 ha, năm 2009 là 166.468 ha. Cơ cấu mùa vụ
lúa: có 3 vụ chính. Số liệu diện tích năm 2010: lúa hè thu là 56.872 ha, lúa mùa
56.799 ha, lúa đông xuân 44.631 ha ( trong lúa vụ mùa: lúa cao sản: 2.362 ha, lúa
trên đất tôm: 22.134 ha, lúa Thu Đông: 32.303 ha ). Năng suất lúa ổn định qua các
năm và không chênh lệch quá lớn giữa các mùa vụ : đông xuân 5÷6 tấn/ha, hè thu
4,3÷ 4,8 tấn/ha, mùa 4,0÷ 4,5 tấn/ha . Sản lượng lúa năm 2000 là 893.405 tấn, năm
2009 là 820.386 tấn và 2010 đạt 809.500 tấn ( trong đó: lúa đông xuân: 251,559 lúa
hè thu: 287,305 lúa mùa: 270,648 ).
Sản xuất rau-màu: Chủ yếu ở các xã vùng ven Tp. Bạc Liêu với các vùng chuyên
canh rộng hàng trăm héc ta. Những nơi còn lại rau màu thường được trồng xen canh.
Các loại cây trồng chính năm 2010: ngô (135 ha), khoai lang ( 559 ha). Cây công
nghiệp và cây ăn trái : Số liệu năm 2010 cho thấy diện tích các loại cây này ở mức
thấp: mía với 278 ha, dừa: 4.655 ha …
Canh tác thủy sản: Năm 2010 diện tích canh tác TS là 125.410 ha, tăng hơn 2,3 lần
so với năm 2000.Trong đó diện tích nuôi nước lợ chiếm đến 98% (123,5 ngàn ha).
Hình thức nuôi trồng thủy sản: mô hình nuôi tôm kết hợp các loại thủy sản năm 2010
có diện tích 109 ngàn ha ( 88,9% ). Trong đó mô hình tôm-lúa 22.134 ha, tôm quảng
canh cải tiến kết hợp 87.378 ha. Trong hình thức nuôi trồng thủy sản chuyên thì chủ
yếu vẫn là mô hình nuôi tôm công nghiệp-bán công nghiệp, với 10.770 ha năm 2010
(8,8% diện tích NTTS ). Trong khi diện tích nuôi tôm chuyên quảng canh cải tiến lại
sụt giảm nhanh, chỉ còn 2.329 ha (2,3% diện tích NTTS ); nhường chổ cho mô hình
tôm-lúa và tôm quảng canh cải tiến kết hợp.
Công nghiệp: Chủ yếu là công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, xay xát lúa gạo,
sản xuất tôm giống, chế biến thức ăn gia súc-gia cầm-tôm, sản xuất muối biển, sản
xuất điện năng, cấp nước đô thị; các cơ sở nhỏ cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, sản
xuất nước đá…Tiểu thủ công nghiệp: đan đát, dệt chiếu, rèn, dệt may, chế biến
đường, thực phẩm và gia vị thường dùng…phát triển ở quy mô nhỏ hộ gia đình.
Công nghiệp chế biến thủy sản: có 17 nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh với sản
lượng thành phẩm gần 40.000 tấn/năm, phục vụ xuất khẩu. Các sản phẩm công
nghiệp chủ yếu năm 2010: Thủy sản đông lạnh 32.400 tấn, muối I ốt 5.500 tấn, thức
ăn thủy sản 4.500 tấn, điện thương phẩm 405 triệu KW/h, nước thương phẩm 4,5
triệu m3 , muối biển 266 ngàn tấn.
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Cơ sở hạ tầng thủy lợi: Bạc Liêu được chia thành hai vùng thủy lợi chủ yếu là:
Vùng phía bắc Quốc lộ 1A và Vùng phía nam Quốc lộ 1A . Trong đó chia thành 11
hệ thống thủy lợi ở vùng Bắc và 7 với vùng Nam QL1A.
Bảng 2.2: Các hệ thống thủy lợi vùng phía bắc Quốc lộ 1A
D.tích
TT

Hệ thống thủy lợi

tự nhiên
(ha)

D.tích
TT

Hệ thống thủy lợi

Vùng phía bắc Quốc lộ 1A

tự nhiên
(ha)

Vùng phía nam Quốc lộ 1A

1

HT. Ninh Quới

9.980

1

HT. Sóc Trăng-Nhà Mát

12.200

2

HT. Vĩnh Lộc

19.940

2

HT. 30/4 - Chùa Phật

11.750

3

HT. Ninh Thạnh Lợi

16.720

3

HT. Chùa Phật-Cái Cùng

15.170

4

HT. Phong Thạnh Nam

16.300

4

HT. Cái Cùng-Huyện Kệ

15.180

5

HT. Láng Trâm

6.160

5

HT. Huyện Kệ-Gành Hào

20.140

6

HT. Chủ Chí-Khúc Tréo

8.160

6

HT. Hộ Phòng- Tắc Vân

18.900

7

HT. Phó Sinh-Chủ Chí

11.300

7

HT. Tắc Vân- Cái Su

2.700

(Nguồn: Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam, 2011)
Kênh trục và kênh cấp I có tổng số là 33 kênh, tổng chiều dài 720 km. Các kênh
thường cách nhau từ 4 đến 6 km, chiều dài phổ biến từ 10 đến 20 km. Chủ yếu đều
hướng ra biển. Kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp là tuyến dẫn nước ngọt chủ yếu từ
sông Hậu. Sông Gành Hào và Kênh Gành Hào-Hộ Phòng là tuyến xâm nhập mặn
chủ yếu từ Biển Đông. Có 277 kênh cấp II với tổng chiều dài 1.800 km. Tháng
4/2009 Viện QHTL Miền Nam cũng đã khảo sát các kênh cấp II dọc theo trục kênh
Nhà Mát (nam Quốc Lộ 1A), kết quả cho thấy mức độ bồi lắng rất cao. Hệ thống
kênh cấp III vượt cấp: có 649 kênh cấp III vượt cấp với tổng chiều dài 2.413 km.
Đây là các tuyến kênh rạch tự nhiên chủ yếu đi qua khu vực dân cư. Kênh cấp III Thủy nông nội đồng: Gồm 976 kênh, kênh loại này thường bị bồi lắng. Đặc biệt là
các kênh ở nam Quốc lộ 1A, thường sau 2 đến 3 năm lòng kênh bị bồi trơ đáy, năng
lực vận chuyển nước bị suy giảm nghiêm trọng. Hệ thống cống, bọng gồm 67 cống
lớn nhỏ và 87 bọng có nhiệm vụ là ngăn mặn, xổ phèn và tiêu thoát nước, phục vụ
chủ yếu cho trồng lúa . Cống cấp II : xây 13 cống trên hệ thống Hòa Bình, 5 cống
dọc kênh Quản lộ Giá Rai, 5 cống dọc kênh xáng Bạc Liêu và nhiều cống cấp II
rải rác ở các vùng khác. Khẩu độ từ 2÷4 m. Sau dự án ngọt hóa Quản Lộ-Phụng
Hiệp số cống này không còn cần thiết. Số cống cấp II còn lại nằm trong vùng
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chuyển đổi sản xuất cũng không đáp ứng được yêu cầu mới. Ngoài ra còn có 2
công trình chính là kè Gành Hào và kè Nhà Mát, đều nằm trên tuyến đê biển Đông,
tại những cửa sông xung yếu. Hai công trình đều bằng bê tông cốt thép và được
thiết kế và thi công theo công nghệ mới. Gồm 65 đập đất lớn và 55 đập đất nhỏ để
phân ranh mặn ngọt cho khu vực sản xuất nông nghiệp ổn định và khu vực nuôi
trồng thủy sản ở vùng phía bắc Quốc lộ 1A. Hiện nay đang triển khai đầu tư xây
dựng dự án phân ranh mặn-ngọt, thực chất là bê tông hóa các đập đất nói trên
bằng cống kiểu xà lan. Cuối năm 2011 đã có 15 cống được đưa vào sử dụng (Báo
cáo tóm tắt Báo cáo tóm tắt rà soát quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bạc Liêu, 2011).
Định hướng phát triển ngành, kinh tế - xã hội Tp. Bạc Liêu đến năm 2020
Giai đoạn 2011-2015 :
- Tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản bình quân 66,5%/năm, trong đó nông nghiệp 5,0-5,5%/năm, lâm nghiệp 6,0-6,5%/năm
và thủy sản 6,5-7,0%/năm.
- Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 13,5-14%. Mức GDP/người
3.300-4.000 USD, kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD. Giảm tỷ lệ tăng
dân số tự nhiên hàng năm xuống khoảng 1,12%/năm, giảm tỷ lệ thất
nghiệp thành thị dưới 4%, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 8%. Nước sạch
cho 80% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề phấn đấu đạt 50%.
- Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp từ
19,6% lên 23,8%.
- Sản lượng lúa đạt 850 ngàn tấn. Sản lượng thủy sản đạt 288 ngàn tấn. Sản
lượng khai thác thủy sản dự kiến đạt 120 ngàn tấn (năm 2020), với
tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 là 4,59%/năm.
- Giá trị sản xuất bình quân một ha đất nông lâm thủy sản theo giá thực tế
đạt 85 triệu đồng, trong đó nông nghiệp đạt 65 triệu đ/ha và nuôi trồng TS
đạt 100 triệu đ/ha.
- Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 220 triệu USD lên 380 triệu USD. Trong đó
hàng nông sản đạt 80 triệu USD và hàng thủy sản đạt 300 triệu USD.
- Nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 2,49% lên 2,99% năm 2015. Nâng tỷ lệ đất
lâm nghiệp đến năm 2020 là khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng với diện
tích quy hoạch 4.782 ha, rừng phòng hộ ven biển 1.327 ha (2020) và 2.154
ha ( 2030)
Giai đoạn 2016-2020 :
- Tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp-thủy sản bình quân 4,55,0%/năm, trong đó nông nghiệp 4,0-4,5%, lâm nghiệp 5,5-6,0% và thủy
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sản 5,0-5,5%/năm. Giảm tỷ lệ tăng dân số xuống khoảng 1,0%-0,9%/năm,
tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề khoảng 65-70%. Tốc độ tăng trưởng
GDP đạt 12-12,5%.
- Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành NN từ 23,8% lên
28,0%.
- Sản lượng lúa đạt 905 ngàn tấn. Sản lượng thủy sản đạt 350 ngàn tấn.
Sản lượng khai thác thuỷ sản dự kiến tăng trưởng 2,13%/năm.
- Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông lâm thủy sản theo giá thực
tế đạt 110 triệu đồng, trong đó nông nghiệp đạt 80 triệu đ/ha và nuôi
trồng TS đạt 130 triệu đồng/ha. Dự kiến đất trồng trọt đến năm 2010 là
82.766 ha, đến năm 2015 là 80.852 ha, đến năm 2020 là 78.158 ha và
định hướng đến năm 2030 là 75.618 ha.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 500 triệu USD. Trong đó hàng nông sản đạt 100
triệu USD và hàng thủy sản đạt 400 triệu USD.
- Nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 3,11% năm 2020.
Căn cứ vào các điều kiện tự nhiên, thực tế của tỉnh Bạc Liêu, xác định thành 2 vùng
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chính như sau: vùng bắc Quốc lộ 1A chia thành 11
hệ thống thủy lợi và Vùng phía nam Quốc lộ 1A chia thành 7 hệ thống thủy lợi.
Hiện tại và trong quy hoạch, Bạc Liêu vẫn sẽ có 2 vùng thủy lợi chính:

Hình 2.2: Bản đồ quy hoạch các tiểu vùng thủy lợi Tp. Bạc Liêu
Vùng thủy lợi Bắc Quốc lộ IA: Với tổng diện tích tự nhiên là 157.224 ha, được quy
hoạch thành hai tiểu vùng:
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- Tiểu vùng sản xuất lúa ổn định (tiểu vùng ngọt hoá) là phần diện tích nằm
ở phía Đông kênh Quản lộ - Giá Rai, kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp và kênh
Ngan Dừa, có diện tích tự nhiên là 79.947 ha. Đến năm 2015, diện tích lúa
ổn định 54.794 ha, đến năm 2020 là 52.400 ha.
- Tiểu vùng sản xuất tôm - lúa và nuôi tôm quảng canh cải tiến (tiểu vùng
chuyển đổi) là phần diện tích còn lại. Đến năm 2015 có 33.000 ha theo mô
hình lúa - tôm, năm 2020 tăng lên khoảng 35 - 40 ngàn ha. Bố trí nuôi tôm
càng xanh khoảng 6.000 ha.
Vùng thủy lợi Nam Quốc Lộ 1A: Chia làm 7 ô thủy lợi, được đánh số từ I, II…VII.
Do các ô đều nằm ven biển nên có tiềm năng lớn về cấp nước cho nuôi trồng thủy
sản. dự kiến đến năm 2015 là 13.500 ha nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp,
giữ ổn định 15.000 ha đến năm 2020. Quan tâm quy hoạch thủy lợi cho vùng sản
xuất lúa 1 vụ khó chuyển sang nuôi tôm hoặc nuôi không hiệu quả (dự kiến còn
khoảng 2.600 - 2.700 ha đến năm 2020).
- Tiểu vùng chuyển đổi ( thuộc Vùng thủy lợi Bắc Quốc Lộ 1A ): Tính
phức tạp của quy hoạch thủy lợi Bạc Liêu nằm ở vùng này. Đây là
vùng đệm giữa hai hệ sinh thái mặn-ngọt. Tiểu vùng chia làm 6 ô thủy
lợi. Các ô I,II,III là vùng chuyên tôm; các ô IV và V là vùng mô hình
tôm-lúa; Riêng ô VI là một ô thủy lợi độc lập có tính đặc thù, thuộc xã
Hưng Thành, cũng là vùng tôm-lúa.
- Tiểu vùng ngọt hóa ( thuộc Vùng thủy lợi Bắc Quốc Lộ 1A ): Các ô I,
II, III, IV, V là thuộc tiểu vùng ngọt hóa thời gian qua. Ô VI là ô thuộc
tiểu vùng chuyển đổi sản xuất, trong quy hoạch tới sẽ đưa vào tiểu vùng
ngọt hóa.
Các vùng, tiểu vùng thủy lợi được chia thành nhiều ô thủy lợi. Các ô này có hệ
thống thủy lợi độc lập tương đối, xuất phát từ đặc thù riêng về hướng cấp và tiêu
nước, đặc điểm địa hình địa mạo, về cơ cấu sản xuất…. Các ô cùng thuộc vùng,
tiểu vùng sẽ được thể hiện các chữ số có cùng màu trên bản đồ (Hình 2.2).
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PHẦN III
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHÍNH TẠI VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1.1 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu đại diện cho hệ sinh thái nước ngọt
Tiểu vùng dự án thủy lợi Ô Môn-Xà No là một trong những đơn vị thủy lợi độc lập
với diện tích khoảng 45.320 ha được thực hiện trên địa bàn 3 tỉnh gồm các quận Ô
Môn, huyện Thới Lai và huyện Phong Điền (thuộc thành phố Cần Thơ); thành phố Vị
Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A (thuộc tỉnh Hậu Giang) và huyện
Giồng Riềng, huyện Gò Quao (thuộc tỉnh Kiên Giang) (Hình 3.1).

Hình 3.1: Bản đồ khu vực tiểu dự án Ô Môn – Xà No (CPO, 2006)
Hệ thống công trình thủy lợi (HTCTTL) được xây dựng trong phạm vi tiểu dự án
gồm 3 cống lớn và 52 cống nhỏ nhằm điều tiết thủy văn và dòng chảy, kiểm soát lũ,
nâng cấp và cải thiện hệ thống tưới, tiêu cho 38.800 ha đất nông nghiệp trong vùng
hằng năm. Mục tiêu chung của tiểu dự án nhằm: (i) Đảm bảo phát triển sản xuất nông
nghiệp ổn định, cải tạo hệ thống hạ tầng cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân trong
khu vực dự án; (ii) Phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các
quận/huyện/thành phố trong vùng dự án nói riêng và của tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang và
Kiên Giang nói chung; (iii) Phát triển sản xuất ngành trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu
cây trồng ở mức cao trên cơ sở tối ưu sử dụng đất và nước gắn với thị trường nhằm
đem lại giá trị sản lượng và lợi nhuận cao, phấn đấu đạt giá trị sản lượng 2.937 tỷ
đồng vào năm 2015.
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Đặc điểm tự nhiên của vùng tiểu dự án thủy lợi Ô Môn-Xà No có địa hình bằng
phẳng, phần lớn là đất phù sa giàu dinh dưỡng, đất có vấn đề (chua phèn, mặn...)
tuơng đối ít và hằng năm lũ lụt sông Mê-Kông gây ngập nông trên hầu hết diện tích
tự nhiên gây khó khăn cho việc sản xuất và sinh hoạt xã hội. Trong mùa mưa, yêu
cầu về tiêu nước được đặt ra nhưng khả năng tiêu thoát của hệ thống công trình thủy
lợi vẫn còn hạn chế. Vào mùa khô, các phương tiện bơm tưới chưa được đầu tư đầy
đủ nên đã xảy ra tình trạng hạn hán cục bộ, gây thiếu nước cho cây trồng.
Hệ thống thủy lợi trong vùng gồm có hệ thống kênh trục và cấp I khá hoàn chỉnh, hệ
thống kênh cấp II phát triển khá nhanh nhưng vẫn chưa đồng đều, có một số khu vực
mật độ kênh quá mức cần thiết nhưng vẫn có một số khu vực chưa đào đủ mật độ,
một số kênh bị bồi lắng làm hạn chế khả năng dẫn nước tưới tiêu. Hệ thống thủy lợi
nội đồng tương đối phát triển nhưng chưa hoàn chỉnh, phân bố không đồng đều hầu
hết do dân dự tự làm chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà chưa đáp ứng theo yêu cầu
vận hành của hệ thống.
Các ảnh hưởng chính đến hoạt động sản xuất và kinh tế xã hội của các địa phương
liên quan đến tiểu dự án thủy lợi Ô Môn-Xà No bao gồm các yếu tố: Lũ lụt từ hệ
thống sông ở thượng nguồn gây tình trạng ngập lũ hàng năm trên hầu hết diện tích tự
nhiên mà cho đến nay việc kiểm soát lũ một cách chủ động chưa thực hiện được, ảnh
hưởng này đáng chú ý là trên diện tích vườn cây ăn trái, lúa Thu Đông (vụ 3), hệ
thống hạ tầng cơ sở giao thông thủy lợi, nhà cửa…kế đến là năng lực phục vụ của hệ
thống tưới tiêu chưa đáp ứng yêu cầu; Một số diện tích (khoảng 13%) ảnh hưởng
nhẹ của phèn, đòi hỏi sự quản lý, sử dụng, cải tạo bằng biện pháp thủy lợi; Khu vực
hạ lưu của vùng dự án, phía sông Cái Tư có những thời kỳ ảnh hưởng nhẹ của sự
xâm nhập mặn; Hệ thống hạ tầng cơ sở hổ trợ phát triển sản xuất còn chưa đáp ứng
được yêu cầu phát triển. Ngoài ra, một trong những tác động của tiểu dự án đến thủy
sản chính là việc xây dựng công trình đê bao và hệ thống cống của tiểu dự án đã làm
giảm diện tích khai thác cá, ảnh hưởng đến sự di cư của các loài cá tự nhiên và giảm
khả năng khai thác cá trong vùng kiểm soát lũ.
Kết quả khảo sát PRA đã xác định có 8 hoạt động kinh tế chính tại vùng sinh thái
nước ngọt. Đối với sản xuất lúa, có khoảng 80-90% số hộ/xã canh tác lúa 3 vụ. Lịch
thời vụ sản xuất lúa chung cho khu vực là: Vụ lúa Đông Xuân thường bắt đầu từ giữa
hoặc cuối tháng 11 và thu hoạch dứt điểm vào tháng cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.
Vụ lúa Xuân Hè thường bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào cuối tháng 5 hoặc đầu
tháng 6. Vụ Hè Thu/Thu Đông bắt đầu từ tháng 6 đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.
Thời gian từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11 là vào thời điểm nước lũ cao. Khi đó, ở
mỗi ấp đều có nhiều người dân tận dụng lao động nhàn rỗi tham gia khai thác thủy
sản tự nhiên để bán cũng như làm thực phẩm cho gia đình hàng ngày (tươi sống, làm
mắm, làm khô), kể cả dùng làm thức ăn nuôi thủy sản.
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Các hộ có đất sản xuất thì có thể nuôi thủy sản (cá, tôm càng xanh) trong ao, mương
và trên ruộng lúa nhằm tăng thêm thu nhập và thực phẩm cho nông hộ. Nuôi thủy sản
vùng lũ ngày càng được phát triển nhằm sử dụng diện tích mặt nước sẵn có, lao động
nhàn rỗi và thức ăn tự nhiên để nuôi cá (cá tạp, tép, ốc). Hoạt động nuôi cá trên ruộng
lúa (thả cá) thường bắt đầu từ tháng 5 và thu hoạch chủ yếu vào tháng 11 hoặc tháng
12.
Ngoài các hoạt động canh tác chính là lúa và lúa-cá, các hộ dân ở địa bàn nghiên cứu
còn có nhiều hoạt động canh tác khác như: vườn cây ăn trái, trồng hoa màu/rẫy, chăn
nuôi, làm thuê theo thời vụ trong lãnh vực nông nghiệp hoặc nghề khác…. Các hoạt
động này được thể hiện qua lịch thời vụ ở Bảng 3.1.
Bảng 3.1: Lịch thời vụ sản xuất vùng sinh thái nước ngọt
Hoạt động
1. Trồng lúa

Khu
vực

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

Trong
Ngoài

2. Khai thác
thủy sản

Trong

Ngoài

KTTS trên sông/rạch
KTTS trên ruộng
KTTS trên sông/rạch
Nuôi cá trong ao

3. Nuôi trồng
thủy sản

Trong

Ngoài

KTTS trên ruộng
Nuôi cá lóc vèo trên sông

Nuôi cá trong ao

Nuôi cá trên ruộng
Nuôi cá lóc vèo trên sông

4. Hoa màu

Trong
Ngoài

5. Vườn cây ăn
trái

Trong

6. Chăn nuôi

Trong

Ngoài

Ngoài
7. Làm thuê

Trong
Ngoài

8. Nghề khác

Trong
Ngoài

(Nguồn: Thông tin PRA, 2015)
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3.1.2 Thông tin chung về vùng nghiên cứu đại diện cho hệ sinh thái nước lợ
Tiểu dự án thủy lợi Quản Lộ-Phụng Hiệp là hệ thống ngăn mặn biển Đông và biển
Tây ở Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần cùng hệ thống kênh mương nội đồng
đưa nước ngọt phù sa từ sông Hậu đến phục vụ sản xuất cho 74.000 ha đất của tỉnh
Bạc Liêu, 50.000 ha của Cà Mau và 66.000 ha của Kiên Giang (Hình 3.2).
Tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi cho vùng này khoảng 1.400 tỉ đồng,
nhưng khi chương trình ngọt hóa vừa được triển khai thì phong trào đưa nước mặn
vào ruộng để nuôi tôm khu vực ven biển và nhiều vùng sản xuất nông nghiệp cũng
xuất hiện rầm rộ, quy hoạch ngọt hóa đã bị phá vỡ.
Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 56 cống đập xà lan được bố trí tập trung tại các huyện
Hồng Dân, Giá Rai và Phước Long. Sự tranh chấp nước mặn, ngọt giữa con tôm cây lúa diễn ra rất gay gắt. Đã và đang có rất nhiều tranh luận quanh những tác động
về mặt môi trường và kinh tế-xã hội của các công trình thủy lợi này, trong đó tác
động đối với nguồn lợi thủy sản, tác động đến sinh kế, sự phân công lao động của
cộng đồng cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Hình 3.2: Bản đồ khu vực dự án Quản lộ-Phụng Hiệp (Trần Đăng Hồng, 2009)
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Các hoạt động sản xuất mang lại thu nhập chính cho cộng đồng vùng sinh thái nước
lợ gồm có: trồng lúa, nuôi trồng thủy sản (đặc biệt là mô hình nuôi tôm trên đất lúa
mang tính bền vững hiện nay), khai thác thủy sản, chăn nuôi, dịch vụ và làm
thuê…(Bảng 3.2)
Hoạt động sản xuất lúa tập trung ở bên trong khu vực đê bao ngăn mặn. Thời gian
canh tác thường bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11 (âl), chủ yếu tận dụng nguồn nước
trời trong mùa mưa để phục vụ canh tác. Các khu vực canh tác lúa Hè Thu sớm (Khu
vực Tam giác lớn huyện Hồng Dân) và Hè Thu chính vụ (các huyện Vĩnh Lợi, Hòa
Bình, Phước Long, Giá Rai) thường xuống giống từ tháng 4 đến tháng 5 (âl) và thu
hoạch tập trung cuối tháng 8 đầu tháng 9. Nguồn giống chủ lực sản xuất đại trà gồm
OM 6976, OM 2517, OM 4900 và OM 5451. Ngoài ra, một số giống khác cũng được sử
dụng bổ sung trong sản xuất như: giống OM 6162, OM 7347, OM 5954 và OM 6600.
Đối với các khu vực phía Bắc Quốc lộ 1A như Châu Hưng, một phần xã Long Thạnh,
một phần xã Châu Thới, Châu Hưng A, Hưng Hội, Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi);
phường 7, phường 8, phường 1 (thành phố Bạc Liêu) canh tác lúa Thu Đông thì thời
gian xuống giống từ tháng 8 đến tháng 9 (âl), thu hoạch cuối tháng 12 đầu tháng 01
năm sau. Giống chủ lực gồm: OM 6976, OM 2517, OM 4900, OM 5451 và OM
1490. Mùa vụ sản xuất lúa Đông Xuân (khu vực huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước
Long, Giá Rai) thường xuống giống vào tháng 11 (âl) đến cuối tháng 3 đầu tháng 4
năm sau thì thu hoạch. Giống chủ lực: OM 2517, OM 4900, OM 6976, OM
1490, OM 5451 và OM 4218.
Hoạt động sản xuất lúa kết hợp với nuôi tôm nước lợ thường sử dụng các giống lúa
ngắn ngày tương đối chịu mặn như: OM 5629, OM 6600, OM 6677, OM 5954, OM
2517, OM 7347 ở các xã: Phong Tân, một phần xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh A
(huyện Giá Rai); xã Phong Thạnh Tây A, một phần xã Phước Long, một phần xã
Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long); xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân). Thời
gian gieo sạ từ tháng 8 (âl), thu hoạch trong tháng 12 hoặc đầu tháng 01.
Mùa vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản ở vùng sinh thái nước lợ có sự thay đổi tùy theo
mô hình nuôi được chọn và ứng dụng. Đối với mô hình nuôi tôm thâm canh, bán
thâm canh (sú, tôm thẻ), thời gian thả giống rải vụ từ tháng 1 đến tháng 8 và tháng
11-12. Nuôi quảng canh cải tiến chuyên tôm thả giống từ tháng 1-12. Nuôi quảng
canh cải tiến kết hợp tôm sú với cua, cá, thả giống từ tháng 11 năm trước đến tháng 8
năm sau. Nuôi theo hình thức thu tỉa thả bù, thả giống rải vụ theo điều kiện của mỗi
vùng, cách 1-1,5 tháng thả bù một lần. Nuôi luân canh tôm-lúa thả giống từ tháng 2-5
và sạ lúa vào tháng 8-10. Nuôi tôm thẻ chân trắng thả giống từ tháng 1-7 và từ tháng
10-12.
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Hoạt động khai thác thủy sản thường kéo dài trong suốt năm. Đối với khu vực bên
trong hệ thống cống ngăn mặn thì cho sản lượng cao từ tháng 1 đên tháng 4. Trong
khi đối với bên ngoài thì sản lượng cao tập trung khoảng tháng 10-12.
Các hoạt động chăn nuôi nhỏ lẽ (như nuôi gia súc, gia cầm, nuôi dê, nuôi bò, nuôi rắn
ri voi, ….) cùng với mua bán, dịch vụ qui mô nhỏ ở gia đình, hoạt động làm thuê tại
địa bàn nghiên cứu thì diễn ra quanh năm.
Bảng 3.2: Lịch thời vụ sản xuất vùng sinh thái nước lợ
Hoạt động

Khu
vực

1. Trồng lúa

Trong

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Ngoài
2. Khai thác
thủy sản

Trong

Sản lượng cao
nhất

Ngoài
3. Nuôi tôm
TC/BTC

Sản lượng cao
nhất

Trong
Ngoài

4. Nuôi tôm
trên đất lúa

Trong
Ngoài

5. Chăn nuôi

Trong
Ngoài

6. Làm thuê

Trong
Ngoài

7. Nghề khác

Trong
Ngoài

(Nguồn: Thông tin PRA, 2015)
3.1.3 Tổng quan về các hộ sống tại địa bàn nghiên cứu
3.1.3.1 Hoạt động sản xuất của nông hộ
Sản xuất lúa: Số vụ sản xuất lúa trong năm dao động từ 2 đến 3 vụ và chỉ tập trung ở
hệ sinh thái nước ngọt. Diện tích sản xuất trung bình 0,8 ha/hộ, cao nhất là 2.3 ha và
thấp nhất là 0,1 ha. Sản lượng thu hoạch là 14,6 tấn/hộ/năm với chi phí đầu tư
khoảng 26,4 triệu đồng và mang lại thu nhập hằng năm là 70,4 triệu đồng. Lợi nhuận
đạt được bình quân 44 triệu đồng/năm/hộ.
Sản xuất màu: Trồng hoa màu không phải là nghề chính của nông hộ, tận dụng diện
tích sẳn có để trồng rau bổ sung thực phẩm cho gia đình và bán khi không sử dụng
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hêt. Chỉ có khoảng 3,3% số hộ nghiên cứu có diện tích trồng màu trung bình 0,3
ha/hộ với 2 đến 3 vụ sản xuất trong năm. Thu nhập đạt được khá thấp, trung bình
13,6 triệu đồng/năm trong đó chi phí bỏ ra hết 5 triệu đồng.
Vườn cây ăn trái: Chỉ có 5,4% số hộ có trồng thêm cây ăn trái nhằm tăng thêm thu
nhập, cải thiện cuộc sống cho gia đình. Với qui mô nhỏ, sản lượng thu hoạch hằng
năm khoảng 1,3 tấn với diện tích 0,4 ha, mang lại khoảng 18,4 triệu đồng về thu nhập
và 11,4 triệu đồng về lợi nhuận.
Chăn nuôi: Chăn nuôi gia cầm và gia súc là hoạt động sản xuất khá phổ biến ở cả hai
vùng sinh thái được nghiên cứu. Có đến 31,7% số hộ khảo sát có nuôi gia cầm và giá
súc để góp phần tự cung cấp thực phẩm và nguồn phụ thu cho gia đình. Sản lượng
bình quân 557,5 kg /hộ/năm và đạt được khoảng 24,2 triệu đồng về thu nhập và 11,4
triệu đồng về lợi nhuận.
Nuôi trồng thủy sản: Nuôi trồng thủy sản là nghề chính của các hộ gia đình ở vùng
sinh thái nước lợ. Có hai hình thức nuôi là nuôi thủy sản trong ao mương vườn và
nuôi trên ruộng lúa được khảo sát. Đối với vùng hệ sinh thái nước lợ, hình thức nuôi
trên ruông lúa là chủ yếu, người dân tận dụng diện tích lúa sản xuất kém hiệu quả để
nuôi thủy sản do đất sản xuất bị nhiễm phèn và nguồn nước mặn. Mặc dù, vùng sản
xuất bên trong hệ thống thủy lợi có 6 tháng nước ngọt và 6 tháng nước mặn do được
điều tiết bởi đóng mở cống thủy lợi nhưng đánh giá của người dân là sản xuất lúa
chưa được cải thiện về hiệu quả. Diện tích nuôi thủy sản trên ruông lúa bình quân 1,4
ha/hộ, sản lượng khoảng 334,5 kg và mang lại lợi nhuận 30,1 triệu đồng. Trong khi
đó, nuôi thủy sản trong ao mương vườn tập trung nhiều ở vùng sinh thái nước ngọt
với diện tích trung bình 1,8 ha với lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/năm/hộ.
Khai thác thủy sản: Sản lượng đánh bắt thủy sản tự nhiên trung bình 433,8 kg/năm
với chi phí đầu tư sản xuất 1,3 triệu đồng, mang lại lợi nhuận khoảng 14,2 triệu đồng.
Thực tế cho thấy, khai thác thủy sản của hộ gia đình vùng sinh thái nước ngọt chủ
yếu tập trung vào thời gian nhàn rỗi và mùa lũ trong năm. Tuy nhiên, sản lượng khai
thác ngày càng có xu hướng giảm bởi tác động của hệ thống thủy lợi làm ngăn cản
nguồn nước đổ về, cũng như ý thức cộng đồng về khai thác thủy sản và sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật trong nông nhiệp chưa được tốt.
Ngoài sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản tự nhiên, số hộ
có làm thuê, công nhân viên tại các nhà máy xí nghiệp chiếm khoảng 3,3% với thu
nhập mang về 23,5 triệu đồng/năm.
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Bảng 3.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính của các hoạt động sản xuất 2014
Chăn

Chỉ tiêu
1. Diện tích (ha)
2.

Số vụ (vụ)

3.

Sản lượng (kg)

4.

Chi phí

(triệu đồng/năm)
5.

Màu
(n=8)

Vườn
(n=12)

NTTS-

nuôi

Ao/MV

Ruộng

(n=76)

(n=54)

(n=48)

0,8±0,6

0,3±0,2

0,4±0,1 -

2,6±0,5

2,5±0,5

2,3±

14645,1±

1368,8±

13675,5

2011,9

26,4±27,4

5,0±6,7

KTTS
(n=240)

1,8±1,8

1,4±1,2 -

2,0±1,0

1,3±0,6

1,1±0,3 -

1261,8±

557,5±

1135,5±

334,5±

433,8±

665,4

670,8

1106,4

292,2

508,3

8,9±14,4 12,2±18,0

1,3±3,7

7,0±4,9 12,8±17,2

Thu nhập

(triệu đồng/năm)
6.

Lúa
(n=74)

NTTS-

70,4±62,3 13,6±14,2 18,4±10,6 24,2±26,1 28,3±28,3 42,4±33,7 15,5±17,7

Lợi nhuận

(triệu đồng/năm)

44,0±39,8

8,6±8,6

11,4±9,3 11,4±12,4 20,0±20,0 30,1±23,6 14,2±16,4

Có nhiều nguồn thu nhập tạo nên tổng thu nhập của hộ gia đình có hoạt động khai
thác, hộ dân vùng sinh thái nước ngọt có mức thu nhập cao hơn so với vùng sinh thái
lợi. Đồng thời, số hộ sống ở trong hệ thống thủy lợi có thu nhập mang về từ các hoạt
động sản xuất kém hơn so với hộ bên ngoài. Mức thu nhập bình quân là 79,2 triệu
đồng/năm và 93,4 triệu đồng/năm đối với hộ trong và ngoài hệ thống thủy lợi của hệ
sinh thái nước ngọt, cao hơn hệ sinh thái nước lợ (37,4 triệu đồng và 41,3 triệu đồng
tương ứng).
Sản xuất lúa là nghề chính của hộ khai thác ở hệ sinh thái nước ngọt và mang lại
52,1% tổng thu nhập hằng năm. Thu nhập đóng góp từ sản xuất lúa đối với các hộ
sản xuất trong hệ thống thủy lợi chiếm đến 70,8%, cao hơn sản xuất ngoài hệ thống
thủy lợi. Khoảng 25,9% thu nhập từ nuôi trồng thủy sản ở ao mương vườn đóng góp
vào tổng thu nhập của các hộ ngoài hệ thống thủy lợi và 15,3% là từ chăn nuôi. Hoạt
động khai thác thủy sản bình quân 15,5% tổng thu nhập hang năm, trong đó ngoài hệ
thống thủy lợi là 19,2% cao hơn so với trong hệ thống thủy lợi (11,0%). Điều này cho
thấy hoạt động khai thác thủy sản chỉ là một trong những hoạt động sản xuất nhằm
cải thiện thêm thu nhập cho nông hộ vùng sinh thái này. Cụ thể Hình 3.3 cho thấy số
hộ có tỷ lệ thu nhập từ khai thác thủy sản từ 30% trở xuống trong tổng thu nhập cao,
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tới 75,8 % số hộ. Số hộ ngoài hệ thống thủy lợi có đến 50% số hộ có tỷ lệ thu nhập từ
khai thác từ 10-30% trong tổng thu nhập.
Bảng 3.4: So sánh thu nhập từ các hoạt động sản xuất chính ở vùng nghiên cứu
ĐVT: 1000 đồng/năm
HST nước ngọt

HST nước lợ

Hoạt động sản xuất
Trong

Ngoài

Trong

Ngoài

1. Lúa

56.054,7

33.913,17

26,7

0,0

2. Màu

1.593,3

85

133,3

0,0

3. Vườn

3.168,3

200

0,0

0,0

4. Chăn nuôi

7.246,3

14.271,17

6.004,0

3.090,0

788,3

24.182,17

1.400,0

2,4

0,0

1.783,33

19.966,7

12.132,5

7. Khai thác thủy sản

8.717,2

17.983,38

9.321,4

26.097,8

8. Khác

1.598,3

1.016,67

516,7

0,0

5. Nuôi thủy sản Ao-MV
6. Nuôi thủy sản-Ruộng

Có sự khác biệt so với hệ sinh thái nước ngọt, thu nhập chính của nông hộ vùng sinh
thái nước lợ là khai thác thủy sản với 45,0% tổng thu nhập của nông hộ và nuôi trồng
thủy sản là 40,8%. Cụ thể hơn, thu nhập từ khai thác thủy sản đóng góp vào tổng thu
nhập của nông hộ ngoài hệ thống thủy lợi cao hơn trong hệ thống thủy lợi (63,2% so
với 24,9%) trong khi hoạt động sản xuất chính của hộ trong hệ thống thủy lợi là nuôi
trồng thủy sản trên đất ruộng (mang lại 53,4% tổng thu nhập).
Do nghề khai thác thủy sản là nghề đứng thứ 2 trong mang lại thu nhập cao, sau nghề
nuôi trồng thủy sản trong các hoạt động sản xuất cho nông hộ ở vùng sinh thái nước
lợ. Có 55,7% số hộ có được thu nhập do hoạt động khai thác mang lại trên 50%. Đối
với trong hệ thống thủy lợi, có 41,7% số hộ có tỷ lệ thu nhập từ khai thác thủy sản
trên 70% tổng thu nhập, thấp hơn số hộ ngoài hệ thống thủy lợi (61,7%).
Kết quả nghiên cứu của Trương Toại Nguyện (2014) ở Đồng bằng sông Cửu Long
cũng cho thấy tỷ trọng thu nhập từ hoạt động trồng trọt là nguồn mang thu nhập phổ
biến nhất ở vùng nông thôn (chiếm tỷ lệ là 28,26% trong tổng thu nhập). Trong đó,
trồng lúa là chiếm nhiều nhất (74,37%), đến trồng các loại cây lương thực, thực phẩm
(10,08%), trồng cây ăn quả (7,3%) như chuối, xoài, mít, sầu riêng và các loại cây
công nghiệp được trồng nhiều như dừa, mía.
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Hình 3.3: Tỷ lệ thu nhập từ khai thác thủy sản của nông hộ
3.1.3.2 Kinh nghiệm và nguồn thông tin phục vụ sản xuất của nông hộ
Hoạt động sản xuất của hộ nghiên cứu khá đa dạng, gồm sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thủy sản và khai thác thủy sản nhằm đa dạng nguồn sinh kế của nông hộ. Sản
xuất nông nghiệp là nghề truyền thống của người dân vùng nghiên cứu. Kinh nghiệm
sản xuất lúa và vườn trung bình 24,7±12,7 năm và 20±12,8 năm. Hoạt động nuôi
trồng thủy sản trên ruộng lúa của người dân là 15,9 ±7,2 năm, kinh nghiêm hơn so
với nuôi trồng thủy sản trong ao mương vườn (8,7 ±8,0 năm).
Có nhiều nguồn thông tin được nông hộ lựa chọn trong các hoạt động sản xuất.
Trong đó, kinh nghiệm là một trong những nguồn thông tin quan trọng trong tất cả
các hoạt động sản xuất, họ tích lũy và đúc kết trong quá trình canh tác và nuôi trồng
để hạn chế rủi ro cũng như tăng hiệu quả sản xuất. Kế đến là bạn bè và người thân là
một trong những nguồn thông tin chính được các hộ có nuôi trồng thủy sản tin tưởng
lựa chọn.Trong khi nguồn thông tin từ tivi hay radio cũng được người dân sản xuất
lúa, khai thác thủy sản ưu tiên lựa chọn để nắm bắt thông tin giá cả thị trường cũng
nhưng những khuyến cáo của các chuyên gia.
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Bảng 3.5: Kinh nghiệm và nguồn thông tin phục vụ sản xuất của nông hộ

1 Kinh nghiệm

Lúa

Màu

Vườn

(n=74)

(n=8)

(n=12)

Chăn
nuôi

NTTSAo/MV

NTTSRuộng

(n=76)

(n=54)

(n=48)

KTTS
(n=240)

24,7±12,7 12,0±12,7 20,0±12,8 7,6±8,2 8,7±8,0 15,9±7,2 13,4±9,3

2. Nguồn thông tin
+Kinh nghiệm

94,4

100

83,3

95,3

11,8

82,8

70,6

+ Ti vi/Radio

34,7

-

-

1,6

5,9

24,1

25,4

+ Tập huấn

9,7

-

16,7

4,7

-

-

-

+ Tham quan
mô hình

2,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,6

11,8

10,3

10,7

-

-

-

-

70,6

41,4

-

+ Tài liệu
K.N/sách báo
+ Qua bạn bè

(Ghi chú: NTTS: Nuôi trồng thủy sản)
3.2 VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỢI THỦY SẢN ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
3.2.1 Nhu cầu tiêu dùng thực phẩm thủy sản của nông hộ
Thực phẩm tiêu dùng của hộ gia đình có khai thác thủy sản đa dạng về các loại ở cả
hai vùng sinh thái nghiên cứu. Để tiết kiệm chi phí chi mua lương thực thực phẩm và
tận dụng điều kiện nuôi trồng sẵn có, các hộ gia đình tăng lượng thực phẩm tự cung
cấp bằng cách khai thác hoặc nuôi trồng, đặc biệt là thực phẩm thủy sản. Có 46,7%
số hộ gia đình có khả năng tự cung cấp thực phẩm thủy sản đối với vùng sinh thái
nước ngọt và 61,0% ở vùng sinh thái nước lợ. Bên cạnh thực phẩm thủy sản, số hộ
gia đình tự cung cấp thực phẩm gia cầm chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó vùng sinh thái
nước ngọt là 61,2% và vùng sinh thái nước lợ là 48,7% nhưng lượng tiêu dùng loại
thực phẩm này không nhiều. Riêng các loại thực phẩm khác, đa số các hộ gia đình
phải mua từ nguồn bên ngoài như người nuôi trồng và khai thác thủy sản hay ở chợ.
So với 4 năm trước, khả năng tự cung cấp thực phẩm có xu hướng tăng lên (Lê Xuân
Sinh và Nguyễn Thị Kim Quyên, 2011).
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Tốc độ tăng nhu cầu thủy sản trên thế giới tăng khoảng 3,2%/năm, nhanh hơn tốc độ
tăng dân số (1,6%/năm). Những năm 1960, tiêu thụ thủy sản trên toàn cầu là 9,9
kg/người/năm, tăng lên 19,2 kg/người/năm 2012 (FAO, 2014).
Thực phẩm tiêu dùng của hộ gia đình khi có sự tác động của hệ thống thủy lợi được
thể hiện qua hai hệ sinh thái sau:
Đối với hệ sinh thái nước ngọt
Lượng thủy sản được tiêu dùng tính trên đầu người trong tháng ở ngoài hệ thống thủy
lợi cao hơn trong hệ thống thủy lợi (4,2 kg và 3,5 kg tương ứng). Có 51,6% và 40,6%
số hộ tự cung cấp thực phẩm thủy sản ở trong và ngoài hệ thống thủy lợi và chủ yếu
là khai thác một số loại cá tự nhiên trong thời gian nhàn rỗi và không được xem là
nghề chính của hộ. Phần thủy sản nuôi trồng và khai thác được giữ lại để tiêu dung
chủ yếu ở dạng tươi sống. Kết quả này tương tự kết quả của Lê Xuân Sinh và Nguyễn
Thị Kim Quyên (2011) là có đến 91,4% hải sản được tiêu dung ở dạng tươi sống và
97,9% đối với thủy sản nước ngọt.
Bên cạnh thực phẩm thủy sản, thịt heo là một trong những lợi thực phẩm không thể
thiếu trong bữa ăn của các hộ gia đình. Lượng thịt heo bình quân một người được
tiêu dùng trong tháng là 1,1 kg và lượng thịt được tiêu dùng như nhau ở trong và
ngoài hệ thống thủy lợi. Chỉ có 0,2% số hộ nuôi heo có tiêu dùng thịt heo tự sản xuất
vì sản phẩm khó chia nhỏ, nên phần lớn các hộ nuôi heo bán nguyên con với mục
đích tăng thu nhập.
Gia cầm và trứng được nhiều hộ gia đình trong và ngoài hệ thống thủy lợi ưu tiên, tận
dụng được nguồn thức ăn tự nhiên và diện tích đất sẵn có để tự cung cấp một phần
thực phẩm. Có 65,8% số hộ gia đình trong hệ thống thủy lợi có nuôi gia cầm, cao
hơn số hộ ở ngoài hệ thống (58,2%) với nguyên nhân là gà vịt dễ nuôi, thịt ngon và
giàu dinh dưỡng. Lượng thịt gia cầm được tiêu thụ bình quân là 0,3 kg/người/tháng
đối với trong hệ thống thủy lợi và 0,4 kg/người/tháng đối với ngoài hệ thống thủy lợi.
Số lượng trứng gia cầm được tiêu dùng bình quân đầu người là 3,8 trứng/tháng và
chủ yếu từ nguồn mua ngoài.
Đối với thịt bò hoặc dê cừ, hầu hết hộ gia đình ở trong và ngoài hệ thống thủy lợi ít
khi sử dụng thịt bò hoặc thịt dê, cừu để làm thực phẩm. Nếu có tiêu dùng thì trong
dịp lễ tết hoặc đám tiệc trong gia đình nhưng rất ít và nguồn cung chủ yếu là mua
ngoài.
Đối với hệ sinh thái nước lợ
Hộ gia đình ngoài hệ thống thủy lợi có mức tiêu thụ thủy sản cao hơn so với hộ trong
hệ thống thủy lợi (3,2 kg/người/tháng so với 1,7 kg/người/tháng), trong đó trong hệ
thống thủy lợi phụ thuộc vào nguồn cung cấp không tự sản xuất nhiều hơn vì có đến
55,8% số hộ phải mua thực phẩm thủy sản.
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Hầu hết lượng thịt heo được hộ gia đình tiêu dùng là không tự sản xuất. Chỉ có 3%
soos hộ trong hệ thống thủy lợi có tiêu dùng thịt heo tự sản xuất. So với thực phẩm
thủy sản, mức tiêu dùng thịt heo bình quân đầu người ở trong và ngoài hệ thống thủy
lợi thấp hơn (0,8 kg/tháng đến 0,9 kg/tháng tương ứng).
Tương tự với thực phẩm thủy sản, thịt gia cầm và trứng được người dân tận dụng
nguồn thức ăn tự nhiên và diện tích sẵn có để tự sản xuất và bổ sung nguồn thực
phẩm cho gia đình. Số hộ ngoài hệ thống thủy lợi tự cung cấp thịt gia cầm là 82,5%
và trứng là 14,1% , cao hơn số hộ trong hệ thống thủy lợi. Lượng thịt gia cầm tiêu
dùng bình quân là 0,3 kg/người/tháng và lượng trứng là 2,6 trứng/người /tháng.
Rất ít số hộ tiêu dùng lựa chọn thịt bò hoặc dê cừu để làm thực phẩm hàng ngày cho
gia đình. Kết quả này không khác biệt so với hộ tiêu dùng ở vùng sinh thái nước ngọt
và hầu hết mua từ người bán ở chợ hoặc người bán hàng rong.
Bảng 3.6: Các loại thực phẩm tiêu dùng của hộ khai thác thủy sản
Hệ sinh thái nước ngọt
Thực phẩm tiêu dùng

Trong

Ngoài

Vùng
lợ

3,9

1,7

3,2

2,5

51,6

46,7

44,2

69,8

61,0

59,4

48,4

53,3

55,8

30,2

39,0

1,1

1,1

1,1

0,9

0,8

0,8

0,0

0,4

0,2

3,0

0,0

1,6

100,0

99,6

99,8

97,0

100,0

98,4

0,3

0,4

0,3

0,5

0,2

0,3

+ Tự cấp (%)

65,8

58,2

61,2

37,7

82,5

48,7

+ Mua (%)

34,2

41,8

38,8

62,3

17,5

51,3

3,8

3,8

3,8

3,7

1,6

2,6

Trong

Ngoài

3,5

4,2

+ Tự cấp (%)

40,6

+ Mua (%)

1. Sản lượng thủy sản
(kg/người/tháng)

2. Sản lượng thịt heo
(kg/người/tháng)
+ Tự cấp (%)
+ Mua (%)
3. Sản lượng thịt gia
cầm (kg/người/tháng)

4. Số lượng trứng
(trứng/người/tháng)

Vùng
ngọt

Hệ sinh thái nước lợ
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+ Tự cấp (%)

10,7

1,3

6,0

6,3

14,1

8,6

+ Mua (%)

89,3

98,7

94,0

93,7

85,9

91,4

3.2.2 Vai trò của khai thác và nuôi trồng thủy sản đối với sinh kế nông hộ
Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh trồng lúa thì nuôi trồng thủy sản và khai thác
thủy sản là 2 hoạt động sản xuất chính mang lại nguồn thu nhập cho nông hộ tại địa
bàn nghiên cứu. Việc các hộ dân lựa chọn thực hiện các hoạt động trên với các lý do
sau:
Hoạt động nuôi trồng thủy sản
Có nhiều nguyên nhân người dân lựa chọn mô hình nuôi trồng thủy sản ở cả hai vùng
sinh thái. Nguyên nhân thứ nhất là địa hình phù hợp cho nuôi trông thủy sản chiếm
63,4% ý kiến đối với hệ sinh thái nước lợ, trong đó số ý kiến ở ngoài hệ thống thủy
lợi cao hơn so với trong hệ thống thủy lợi (77,8% so với 52,2%). Trong khi đó đa
phần người dân ở vùng sinh thái nước ngọt cho rằng hoạt động sản xuất này mang lại
thu nhập cao (61,5% với hộ sống trong hệ thống thủy lợi và 52,9% với ngoài hệ
thống thủy lợi). Thứ hai, mô hình sử dụng không quá nhiều lao động và dễ quản lý là
nguyên nhân khá quan trọng trong quyết định lựa chọn của họ. Có 63,4% ý kiến đối
với hệ sinh thái nước lợ, cao hơn so với hệ sinh thái nước ngọt với 21,9%. Bên cạnh
đó, có đến 46,2% số hộ trong hệ thống thủy lợi vùng sinh thái nước ngọt nuôi trồng
thủy sản với mục đích là cung cấp thực phẩm cho gia đình (Bảng 3.7).
Hoạt động khai thác thủy sản
Cung cấp thực phẩm cho gia đình và tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống là nguyên
nhân chính mà người dân ở hai vùng nghiên cứu thực hiện hoạt động khai thác thủy
sản tự nhiên. Có 67,5% và 53,3% số hộ ở vùng sinh thái nước lợ, cao hơn so với
vùng sinh thái nước ngọt (55,7% và 45,2%). Một lý do khác là khai thác thủy sản để
làm thức ăn cho nuôi trồng thủy sản được các hộ dân sống ở ngoài vùng sinh thái
nước ngọt lựa chọn chiếm tỷ lệ khá cao (50,8%). Điểm đặc biệt đối với người dân ở
vùng sinh thái nước lợ là có đến 47,5% số hộ khai thác thủy sản với lý do ít hoặc
không có đất sản xuất, hộ ở trong hệ thống thủy lợi thấp hơn so với ở ngoài (35% so
với 60%) (Bảng 3.7).

58

Bảng 3.7: Lý do thực hiện các hoạt động sản xuất chính của hộ (%)
Lý do

HST nước ngọt

HST nước lợ

Vùng
Trong Ngoài
Nuôi trồng thủy sản

ngọt

Vùng
lợ

Trong Ngoài

n=13

n=51

n=64

n=23

n=18

n=41

7,7

9,8

9,4

26,1

-

14,6

2. Địa hình phù hợp cho NTTS

23,1

21,6

21,9

52,2

77,8

63,4

3. Tận dụng DTMN sẳn có

30,8

21,6

23,4

4,3

-

2,4

4. Nguồn giống tự nhiên nhiều

15,4

9,8

10,9

-

-

-

5. Nguồn thức ăn dễ tìm

7,7

13,7

12,5

-

-

-

6. Sử dụng ít lao động, dể quản lý

7,7

25,5

21,9

52,2

77,8

63,4

61,5

52,9

54,7

39,1

44,4

41,5

7,7

3,9

4,7

8,7

16,7

12,2

46,2

5,9

14,1

-

-

-

-

17,6

14,1

21,7

11,1

17,1

7,7

27,5

23,4

13,0

-

7,3

n=59 n=115

n=60

1. Nguồn thu nhập chính

7. Tạo thêm thu nhập cao
8. Nghề truyền thống
9. Cung cấp thực phẩm cho gia đình
10. Chi phí đầu tư ít
11. Tận dụng lao động nhàn rỗi
Khai thác thủy sản

n=56

n=60 n=120

Khai thác để làm thức ăn cho cá nuôi

12,5

50,8

32,2

1,7

-

0,8

Cung cấp thực phẩm cho gia đình

53,6

57,6

55,7

75,0

60,0

67,5

Tận dụng lao động nhàn rỗi

12,5

1,7

7,0

1,7

0,8

Nguồn thu nhập chính của gia đình

-

-

-

13,3

15,0

14,2

Tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống

51,8

39,0

45,2

50,0

56,7

53,3

Ít đất hoặc không đất sản xuất

16,1

3,4

9,6

35,0

60,0

47,5

Đầu tư ít, dễ làm

23,2

23,7

23,5

18,3

10,0

14,2

Nghề truyền thống

14,3

3,4

8,7

6,7

3,3

5,0
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Nguồn lợi cá tôm còn nhiều

17,9

10,2

13,9

13,3

10,0

11,7

3.2.3 Hình thức sử dụng sản phẩm thủy sản của cộng đồng khai thác
Đối với hộ khai thác thủy sản ở hệ sinh thái nước lợ, thì hình thức sử dụng sản phẩm
thủy sản khai thác chủ yếu là bán và để lại sử dụng làm thực phẩm cho gia đình. Năm
2014, có đến 72,5% số hộ ngoài hệ thống thủy lợi khai thác thủy sản bán nhằm tăng
thêm thu nhập cho hộ gia đình; cung cấp thêm thực phẩm và biếu tặng cho người
thân chiếm 27,5%. So với năm năm trước thì tỷ lệ sản lượng thủy sản khai thác được
được để lại sử dụng trong gia đình tăng khoảng 1,6% đồng thời tỷ lệ sản lượng bán
giảm xuống với tỷ lệ tương ứng. Giống với số hộ ở ngoài hệ thống thủy lợi, tỷ lệ sản
lượng thủy sản khai thác để bán giảm khoảng 7,5% đối với số hộ ở trong hệ thống
thủy lợi.
Trong khi đó ở hệ sinh thái nước ngọt có đến 29,4% tỷ lệ sản lượng thủy sản khai
thác được sử dụng làm thức ăn/mồi nuôi trồng thủy sản, đặc biệt có đến 53,8% số hộ
ở ngoài hệ thống thủy lợi khai thác thủy sản với mực đích làm mồi cho cá nuôi và so
với năm 2010 thì tỷ lệ giảm khoảng 3%. Tuy nhiên, số hộ sống ở trong hệ thống
thủy lợi khai thác thủy sản với mục đích này tăng khoảng 2% so với 2010 nhưng rất
ít (5% số hộ vào năm 2014).

Hình 3.4: Hình thức sử dụng sản phẩm thủy sản khai thác
Kết quả nghiên cứu cho thấy: khai thác nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản là
hai nghề quan trọng sau trồng lúa của cộng đồng nông thôn vùng nghiên cứu nói
riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Nguồn lợi thủy sản có vai trò rất quan
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trọng đối với đời sống các nông hộ như: (1) Cung cấp thực phẩm tại chỗ cho người
tiêu dùng địa phương; (2) Tăng thu nhập cho người tham gia khai thác; (3) Tạo việc
làm cho lao động nhàn rỗi ở khu vực nông thôn, vùng lũ; và (4) Cung cấp thức ăn
cho việc nuôi một số loài thủy sản giá trị thương phẩm cao trong vùng, đặc biệt là cá
lóc và tôm càng xanh. Khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên còn gián tiếp tạo việc
làm cho một số ngành nghề khác có liên quan đến hoạt động sinh kế của người dân
trong vùng nghiên cứu.
3.3 HIỆN TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỢI THỦY SẢN TẠI Ô MÔN-XÀ
NO (OMXN) VÀ QUẢN LỘ-PHỤNG HIỆP (QLPH)
3.3.1 Các loại ngư cụ khai thác thủy sản chủ yếu ở vùng nghiên cứu
Khai thác thủy sản là nghề truyền thống của người dân trong khu vực nông thôn
ĐBSCL, nhất là những vùng ngập lũ, ven sông hoặc ven biển. Từ xưa, người dân đã
sử dụng nhiều loại ngư cụ khác nhau và còn thô sơ (lưới giăng, vó, câu, lờ/lợp) do
nguồn lợi tôm cá còn nhiều và dân số ít, mục đích khai thác chính là để ăn. Từ đầu
những năm thuộc thập niên 1990, do nhu cầu thực phẩm ngày càng cao nên có thêm
nhiều hộ dân tham gia khai thác thủy sản để bán.

Hình 3.5: Biến động số lượng ngư cụ khai thác ở 2 hệ sinh thái
Số liệu PRA và phỏng vấn hộ KTTS cho thấy các loại ngư cụ được người dân dùng
nhiều là lưới giăng (61,5% số hộ) kế đến là: giăng/cặm câu, kéo côn, đặt chúm hoặc
đặt dớn và lưới kéo. Riêng xiệc điện là loại hoạt động khai khác rất khó kiểm soát
được số lượng do tính nhạy cảm của người dân khi đề cập tới loại ngư cụ này. Trao
đổi ở dạng nhóm cộng đồng (PRA) cho thấy ở các ấp thuộc địa bàn nghiên cứu vẫn
còn bình quân khoảng 05-10% số hộ sử dụng xiệc điện để khai thác thủy sản tự nhiên,
nhưng rất khó để có được thông tin chính thức từ các hộ này. Kết quả khảo sát cũng
cho thấy số lượng các loại ngư cụ được sử dụng khai thác thủy sản ở hệ sinh thái
nước ngọt nhiều hơn hệ sinh thái nước lợ Hình 3.5 và Bảng 3.8.
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Bảng 3.8: Các loại ngư cụ khai thác NLTS tự nhiên ở vùng nghiên cứu
Hệ sinh thái nước ngọt
TT

Tên ngư cụ
2015

Hệ sinh thái nước lợ

So sánh với Lê
Xuân Sinh và ctv.,
(2007)

2015

So sánh với Nguyễn
Nguyễn Du và ctv.,
(2006)

1

Lú dây

x

2

Chất chà

x

x

3

Lưới giăng

x

x

4

Lưới kéo điện x

x

5

Lú miệng

x

x

6

Đáy sông

x

x

7

Nò

x

x

8

Chài

x

x

9

Đó

x

x

10

Giăng câu

11

Rọ

12

Trúm

x

x

13

Dớn

x

x

14

Vó

x

x

15

Cào lịch/lươn x

16

Câu cắm

x

17

Lưới kéo

x

x

18

Kéo côn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
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19

Lờ/lợp

x

x

x

20

Đăng mé

x

x

x

21

Lưới kéo tay

x

22

Xiệc điện

x

x

x

23

Bắt bằng tay

x

x

x

24

Xà di

x

25

Vợt cá

x

x

26

Đẩy te

x

x

27

Chỉa cá

x

Tổng số

18.0

16.0

10.0

16.0
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Lưới
kéo

Vó

Câu cần

Chất
chà

Lưới rê

Lú miệng

Lờ

Vợt xúc

Đáy nhỏ
trên sông

Bắt bằng
tay

Chài

Đó

Dớn

Chộp tôm

Trú
m

Rỗ
xúc

Đó

Nô
m

Câu cần

Xiệc
điện

Chĩa

Lưới kéo

Dớn

Lú
dây

Kéo côn

Lợp tôm

Đăng mé

Lưới kéo
tay

Lợp

Lú miệng

Hình 3.6: Một số ngư cụ khai thác chính ở vùng nghiên cứu

Lưới kéo điện

Lú dây

Dớn

Đăng mé

Xiệc điện

Lú miệng

Hình 3.7: Một số ngự cụ mới xuất hiện và phát triển gần đây
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3.3.2 Thành thành phần loài cá, tôm phân bố ở vùng nghiên cứu
Kết quả thu thập thành phần loài thủy sản phân bố bên trong và ngoài HTCTTL ở hai
vùng sinh thái từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2015 cho thấy thành phần loài cá, tôm ở
vùng nghiên cứu rất đa dạng và phong phú:
Đa dạng thành phần loài cá
Đã ghi nhận được 91 loài cá thuộc 67 giống, 33 họ, 11 bộ phân bố ở hệ sinh thái
nước ngọt (Bảng 3.9) và 107 loài cá thuộc 89 giống, 56 họ, 15 bộ phân bố ở hệ sinh
thái nước lợ (Bảng 3.10).
Bảng 3.9: Cấu trúc thành phần loài cá phân bồ ở hệ sinh thái nước ngọt
Họ
TT

Bộ

Số
lượng

Giống

%

Số
lượng

Loài

%

Số
lượng

%

1 Osteoglossiformes

1

3,03

2

2,99

2

2,2

2 Aguilliformes

1

3,03

1

1,49

1

1,1

3 Clupeiformes

2

6,06

2

2,99

2

2,2

4 Cypriniformes

2

6,06

20

29,85

26

28,6

5 Charactiformes

1

3,03

1

1,49

1

1,1

6 Siluriformes

6

18,18

11

16,42

18

19,8

7 Benloniformes

2

6,06

3

4,48

4

4,4

8 Synbranchiformes

2

6,06

4

5,97

6

6,6

13

39,39

20

29,85

26

28,6

10 Pleuronectiformes

2

6,06

2

2,99

4

4,4

11 Tetraodontiformes

1

3,03

1

1,49

1

1,1

Tổng cộng

33

100

67

100

91

100

9 Perciformes
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Bảng 3.10: Cấu trúc thành phần loài cá phân bố ở hệ sinh thái nước lợ
Họ
TT

Bộ

Số
lượng

Giống

%

Số

Loài

%

Số
lượng

%

1 Myliobatiformes

1

1,79

1

1,12

1

0,93

2 Elopiformes

2

3,57

2

2,25

2

1,87

3 Osteoglossiformes

1

1,79

2

2,25

2

1,87

4 Anguiliformes

4

7,14

4

4,49

5

4,67

5 Clupeiformes

2

3,57

5

5,62

5

4,67

6 Cypriniformes

2

3,57

4

4,49

4

3,74

7 Siluriformes

6

10,71

6

6,74

9

8,41

8 Batrachoiformes

2

3,57

2

2,25

2

1,87

9 Cyprinodontiformes

2

3,57

2

2,25

2

1,87

10 Beloniformes

2

3,57

3

3,37

3

2,80

11 Synbranchiformes

2

3,57

2

2,25

2

1,87

12 Scorpaeniformes

1

1,79

1

1,12

1

0,93

26

46,43

50

56,18

61

57,01

14 Pleuronectiformes

2

3,57

2

2,25

5

4,67

15 Tetraodontiformes

1

1,79

3

3,37

3

2,80

56

100

89

100

107

100

13 Perciformes

Tổng cộng

Bộ Perciformes và Siluriformes là 2 bộ có số lượng loài cá phân bố nhiều nhất ở cả
hai vùng sinh thái. Trong cả hai bộ này có rất nhiều loài cá có giá trị thương phẩm và
có sản lượng khai thác tương đối ổn định, đóng góp vai trò quan trọng trong sinh kế
cộng đồng.
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Đa dạng thành phần loài tôm
Đã thu thập được 7 loài tôm thuộc 3 giống, 2 họ, 1 bộ phân bố ở hệ sinh thái nước
ngọt và 16 loài tôm thuộc 8 giống, 4 họ, 2 bộ phân bố ở hệ sinh thái nước lợ (Bảng
3.11).
Bảng 3.11: Cấu trúc thành phần loài tôm phân bố ở 2 hệ sinh thái
Họ
TT

Bộ

Số
lượng

Giống

%

Số
lượng

Loài

%

Số
lượng

%

Vùng sinh thái nước ngọt
1 DECAPODA

2

100,0

2 100,0

7

100,0

Tổng cộng

2

100,0

2 100,0

7

100,0

1 DECAPODA

3

75,0

7

87,5

15

93,7

2 STOMATOPODA

1

25,0

1

12,5

1

6,3

4

100

8

100

16

100

Vùng sinh thái nước lợ

Tổng cộng

Đa số các giống loài tôm phân bố ở nước ngọt đều thuộc họ tôm càng (Caridea), như
tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii), tép thợ rèn (Macrobrachium
sintangense), tôm trứng (Macrobrachium equidens), tép trấu (Macrobrachium idea),
tép bầu (Macrobrachium mamillodactylus), tép mồng sen (Macrobarachi mirabile),
tép rong (Macrobrachium lanchesteri), kích cỡ khai thác các loài tôm này tương đối
nhỏ, sản lượng ít, có giá trị thương phẩm không cao (trừ tôm càng xanh) nhưng là
nguồn thực phẩm quan trọng đối với cộng đồng ở địa phương.
Ở vùng sinh thái nước lợ thì đa số các loài thuộc họ tôm he (Penaeidae) có 15 loài
(chiếm 93,7% so với tổng các loài trong bộ mười chân), đại diện có các loài tôm sú
(Penaeus monodon), tôm đất (Metapenaeus ensis), tôm bạc nghệ (Metapenaeus
brevicornis), tôm thẻ đuôi đỏ (Fenneropennaeus indicus), tôm sắc rằn
(Parapenaeopsis cultrirostris)... hầu hết các loài tôm này đều là loài có giá trị thương
phẩm cao, đặc biệt loài tôm sú và tôm thẻ còn là các đối tượng nuôi xuất khẩu.
Phân bố thành phần loài thủy sản theo loại hình thủy vực
Kết quả khảo sát thực địa cho thấy thành phần loài cá phân bố nhiều nhất ở thủy vực
sông và kênh ở cả hai hệ sinh thái nước ngọt và nước lợ. Các thủy vực khác có số
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lượng loài phân bố ít hơn đặc biệt là ở thủy vực ruộng lúa vì bị tác động của các hoạt
động canh tác lúa 2-3 vụ năm (Bảng 3.12).
Bảng 3.12: Biến động thành phần loài cá phân bố theo các loại hình thủy vực
Thủy vực

Số lượng loài

Hệ sinh thái nước ngọt

91
Kênh

52

Trong
Tổng trong

52

Sông

76

Ruộng

11

Kênh

13

Ngoài
Tổng ngoài
Hệ sinh thái nước lợ

Trong

107
Kênh
Ruộng
Ao
Đầm quãng canh
Tổng trong

Ngoài

79

Sông cấp 2
Sông cấp 1
Tổng ngoài

73
16
6
16
76
51
73
86

Kết quả khảo sát bằng phương pháp phỏng vấn nông hộ cho thấy có khoảng 18-19
loài thủy sản khai thác thường xuyên ở sông rạch và đồng ruộng thuộc hệ sinh thái
nước ngọt (Bảng 3.13 và Bảng 3.14). Trong khi ở hệ sinh thái nước lợ thì có khoảng
16 loài thủy sản được khai thác ở sông rạch (Bảng 3.15).
Các đối tượng cho sản lượng khai thác cao trong mùa lũ gồm có cá sặc bướm, cá
dãnh, cá mè vinh, cá linh rìa siêm, cá rông đồng, cá bống trứng và ốc bươu vàng ở
trên đồng ruộng và kênh rạch vùng nước ngọt. Ở thủy vực sông rạch vùng sinh thái
nước lợ thì một số loài cá rô phi đen, cá đối đất, cá chốt, cá kèo và tôm đất, tôm bạc
chiếm tỷ lệ cao về sản lượng trong mẻ khai thác.
Theo kết quả nghiên cứu Lê Xuân Sinh và ctv., (2007) có 31 loài thủy sản tự nhiên có
giá trị kinh tế đã được người dân ở địa bàn nghiên cứu cho biết là đã khai thác được ở
tiểu vùng thủy lợi Ô Môn-Xà No thuộc hệ sinh thái nước ngọt (tính cả ốc bươu vàng).
Bảy loài thủy sản có tần suất khai thác được cao nhất ở địa bàn nghiên cứu là cá rô
đồng, cá sặc bướm, cá lóc, cá trê, cá mè vinh, tép trấu, lươn. Trong đó cá rô đồng và
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cá sặc bướm xuất hiện nhiều trên đồng ruộng, cá mè vinh có nhiều trên sông, trong
khi cá lóc phổ biến ở cả trên đồng và trong ao mương. Lươn đồng là loài bắt được
nhiều trong ao mương. Hiện nay, số lượng các loài thủy sản thường xuyên bắt gặp
trong khai thác ngày càng giảm (ít hơn 10 loài so với 2007) do nhiều nguyên nhân
(được trình bày trong Bảng 4.10). Nhìn chung, những loài thủy sản có giá trị thương
phẩm cao, sức sống và sức sinh sản thấp hoặc được tận thu để làm thức ăn nuôi thủy
sản là những loài có nguy cơ suy giảm nhiều hơn.
Bảng 3.13: Các loài khai thác thường xuyên ở sông rạch vùng nước ngọt
HST nước ngọt (%)
TT

Tên khoa học

Tên loài

Trong

Ngoài

(n=36) (n=20)
30,0

Vùng ngọt
(n=56)

1 Clarias sp.

Cá trê

33,3

32,1

2 Metaperaeus lysianassa

Tôm bạc

11,1

3 Barbodes gonionotus

Cá mè vinh

41,7

4 Monopterus albus

Lươn đồng

2,8

1,8

5 Macrognathus aculeatus

Cá chạch

8,3

5,4

6 Trichopodus trichopterus

Cá sặc bướm

58,3

7 Oreochromis sp.

Cá rô phi

22,2

8 Anabas testudineus

Cá rô đồng

33,3

55,0

41,1

9 Channa striata

Cá lóc

19,4

30,0

23,2

7,1
40,0

45,0

41,1

53,6
14,3

10 Henicorhynchus
sianemensis

Cá linh rìa
xiêm

8,3

25,0

14,3

11 Systomus rubripinnis

Cá đỏ mang

8,3

25,0

14,3

12 Mystus vittatus

Cá chốt

33,3

5,0

23,2

13 Cyprinus carpio

Cá chép

5,6

20,0

10,7

14 Glossgobius sparsipapillus

Cá bống cát

2,8

15,0

7,1

15 Rasbora spp.

Cá lòng tong

13,9

5,0

10,7

16 Pangasius hypophthalmus

Cá tra

5,6

3,6

17 Notopterus notopterus

Cá thát lát

2,8

1,8

18 Puntius brevis

Cá rằm

2,8

1,8
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Bảng 3.14: Các loài khai thác thường xuyên ở đồng ruộng vùng nước ngọt
HST nước ngọt (%)
TT

Tên khoa hoc

Tên loài

Trong

Ngoài

Vùng ngọt

(n=46)

(54)

(n=100)

1 Macrobrachium
rosenbergii

Tôm càng
xanh

13,0

2 Barbodes gonionotus

Cá mè vinh

23,9

3 Monopterus albus

Lươn đồng

13,0

4 Rasbora sp.

Cá lòng tong

17,4

24,5

21,2

5 Trichopodus trichopterus

Cá sặc bướm

45,7

100,0

74,7

6 Anabas testudineus

Cá rô đồng

73,9

94,3

84,8

7 Clarias sp.

Cá trê

21,7

15,1

18,2

8 Rana rugulosa

Ếch đồng

6,5

9 Oreochromis sp

Cá rô phi

8,7

9,4

9,1

6,1
41,5

33,3
6,1

3,0

10 Channa striata

Cá lóc

32,6

24,5

28,3

11 Henicorhynchus
sianemensis

Cá linh rìa
xiêm

23,9

26,4

25,3

12 Cyprinus carpio

Cá chép

2,2

9,4

6,1

13 Eleotris melannosoma

Cá bống trứng

2,2

14 Puntioplites proctozystron

Cá dãnh

19,6

15 Macrognathus aculeatus

Cá chạch

6,5

16 Mystus vittatus

Cá chốt

4,3

17 Hypostomus sp.

Cá lau kính

18 Somanniathelphusa
germaini

Cua đồng

4,3

2,0

19 Pomacea canaliculata

Ốc bươu vàng

2,2

1,0

1,0
1,9

10,1
3,0

3,8

4,0

5,7

3,0
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Bảng 3.15: Các loài khai thác thường xuyên ở sông rạch vùng nước lợ
HST nước lợ (%)
TT

Tên khoa học

Tên thông
thường

Trong

Ngoài

Vùng lợ

(n-60)

(n=60)

(n=120)

1

Metapenaeus ensis

Tôm đất

2

Penaeus monodon

Tôm sú

3

Metapenaeus lysianassa

Tôm bạc

4

Arius maculatus

Cá úc chấm

5

Oreochromis sp.

Cá rô phi

6

Plotosus canius

Cá ngát

7

Channa striata

Cá lóc

8

Chelon subviridis

Cá đối đất

11,7

9

Mystus vittatus

Cá chốt

10,0

10

Glossgobius sparsipapillus

Cá bống cát

58,3

86,7

72,5

11

Scylla spp.

Cua biển

26,7

5,0

15,8

12

Eleutheronema tetradactylum

Cá chét

8,3

13

Boesemania microlepis

Cá lù đù

14

Scatophagus argus

Cá nâu

15

Pseudapocryptes elongatus

Cá bống kèo

16

Clupeoides borneensis

Cá cơm

5,0

2,5

58,3

70,0

64,2

125,0

105,0

115,0

1,7

0,8

18,3

8,3

13,3

8,3

5,0

6,7

1,7

0,8

10,0

10,8
5,0

4,2
1,7

1,7

0,8
1,7

1,7

0,8

0,8
0,8

Một số loài cá ít được bắt gặp trong khi khai thác thủy sản tự nhiên ở hệ sinh thái
nước ngọt gồm có cá dầy (Channa lucius), cá thát lát (Notopterus notopterus), cá trê
vàng (Clarias macrocephalus), cá trê trắng (Clarias batrachus), cá ét mọi (Morulius
chrysophekadion) và cá mang rỗ (Toxotes chatareus). Trong khi cá lau kính
(Pterygoplichthys disjunctivus) thì xuất hiện ở hầu hết các loại hình thủy vực nước
ngọt. Ở hệ sinh thái lợ hiện nay các loài cá úc thép (Arius maculatus) và cá sửu vàng
(Otolithoides biauritus) rất ít được bắt gặp (Hình 3.8).
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Notopterus notopterus

Channa lucius

Clarias batrachus

Clarias macrocephalus

Arius maculatus

Morulius chrysophekadion

Toxotes chatareus

Hình 3.8: Một số loài thủy sản tự nhiên ít được bắt gặp trong khai thác
3.3.3 Ngư trường và mùa vụ khai thác thủy sản tự nhiên
Hầu hết các hộ khai thác thủy sản tự hiên ở vùng nghiên cứu đều tham gia hoạt động
ở một, hai hoặc cả ba loại ngư trường: trên đồng ruộng, trên sông, rạch hoặc trong ao
mương không nuôi thủy sản. Ghe cào, kéo vó, lờ/lợp, chài và chỉa cá là các ngư cụ
chỉ được dùng khi khai thác trên sông rạch. Kéo côn và đẩy ốc/bắt ốc hầu như chỉ
được dùng trên đồng ruộng.
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Thời gian hay mùa vụ khai thác được tính căn cứ vào thời điểm bắt đầu và kết thúc
của mỗi mùa hoạt động của từng loại ngư cụ theo ngư trường. Do có nhiều loại ngư
cụ được sử dụng trên mỗi ngư trường nên thời gian khai thác trên từng ngư trường
được tính chung cho các loại ngư cụ, ngắn nhất là 1 tháng/năm và dài nhất là 12
tháng (quanh năm).
Các hoạt động khai thác trên đồng ruộng ở hệ sinh thái nước ngọt thường được kéo
dài trong 4-5 tháng, bắt đầu từ tháng 8 khi nước lũ lên đồng và kết thúc trong tháng
12 khi các hoạt động làm đất cho gieo sạ lúa Đông Xuân được hoàn thành. Đối với hệ
sinh thái nước lợ thì không có các hoạt động khai thác thủy sản trên đồng ruộng.
Hầu hết các hoạt động khai thác trên sông rạch ở hệ sinh thái nước ngọt có thể được
thực hiện trong khoảng 06 tháng, tập trung từ tháng 11 lúc nước lũ bắt đầu rút cho tới
tháng 3 khi nước kiệt. Trong khi ở hệ sinh thái nước lợ thì các hoạt động khai thác
kéo dài từ 7 đến 10 tháng trong năm.
Khai thác thủy sản trong ao mương vườn không nuôi thủy sản được tập trung chủ yếu
trong 3 tháng, từ tháng 12 tới hết tháng 3. Khai thác thủy sản trong ao mương vườn
không nuôi thủy sản ngày càng giảm cả về quy mô và số lượng do giảm sút về nguồn
lợi thủy sản tự nhiên.

Hình 3.9: Thời gian khai thác ở đồng ruộng vùng nước ngọt
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Hình 3.10: Thời gian khai thác ở sông rạch vùng nước ngọt

Hình 3.11: Thời gian khai thác ở sông rạch vùng nước lợ
3.3.4 Biến động sản lượng cá, tôm tự nhiên ở vùng nghiên cứu
Kết quả điều tra phỏng vấn ngư dân ở vùng nghiên cứu cho thấy sản lượng cá, tôm
khai thác tự nhiên năm 2014 giảm so với 2010 khoảng 50-60%. Ở thủy vực nước
ngọt có sản lượng khai thác cao hơn thủy vực nước lợ và sản lượng cá. Tôm khai thác
bên ngoài HTCTTL cao hơn bên trong ở cả hai hệ sinh thái nước ngọt và nước lợ
(Hình 3.12 và Hình 3.13).
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Hình 3.12: Biến động sản lượng cá, tôm khai thác trong và ngoài HTCTTL

Hình 3.13: Tỷ lệ sản lượng cá, tôm suy giảm trong và ngoài CTTL (số liệu phỏng
vấn 2014 so với 2010)
Ở hệ sinh thái nước ngọt, sản lượng cá tôm khai thác đạt 16,14±13.30 kg/tháng/hộ
(trong) và 57,76±61,29 kg/tháng/hộ (ngoài). Thời gian khaitha1c cho sản lượng cao
từ tháng 07 đến tháng 10 (Hình 3.13). Thời gian này trùng với thời gian ngập lũ ở
vùng hạ lưu sông Mê Công, nên các vùng nước ngọt có độ ngập lũ trung bình như
Cần Thơ, Vĩnh long, Hậu Giang… được bổ sung nguồn lợi thủy sản tự nhiên từ
thượng nguồn đổ về.
Ở hệ sinh thái nước lợ, quanh năm ít chịu tác động của lũ sông Mê Công, chủ yếu
chịu ảnh hưởng của thủy triều là chính nên sản lượng cá tôm khai thác tương đối ổn
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định ở mức thấp hơn vùng sinh thái nước ngọt-chỉ đạt 10,89±2,79 kg/tháng/hộ
(trong) và 23,40±5,54 kg/tháng/hộ (ngoài) (Hình 3.14).

Hình 3.14: Biến động sản lượng cá, tôm trong năm (số liệu phỏng vấn 2014)
Kết quả phân tích qua điều tra phỏng vấn cho thấy sản lượng cá khai thác tự nhiên ở
2 hệ sinh thái biến động theo ngư cụ rất lớn (Bảng 3.16). Ở vùng nước ngọt, sản
lượng cao tập trung ở ngư cụ lú dây (526,8±353,7 kg/năm ở sông rạch) và dớn
(550,5±887,1 kg/năm ở sông rạch). Trong khi ở đồng ruộng thì ngư cụ lưới giăng và
lú miệng lại cho sản lượng cao nhất (tương ứng 355,0±406,9 kg/năm và 456,5±313,0
kg/năm). Đối với vùng nước lợ, chỉ có khai thác trên sông rạch là chính. Sản lượng
cao nhất ở lưới giăng (273,2±244,9 kg/năm), đáy (201,0±124,4 kg/năm) và lú miệng
(178,5±171,2 kg/năm).
Bảng 3.16: Sản lượng khai thác trong năm 2014 theo ngư cụ
HST nước ngọt

Ngư cụ
Trong

Ngoài

HST nước lợ
Vùng ngọt

Trong

Ngoài

Vùng lợ

1. Sản lượng khai thác ở sông rạch (kg/năm)
Lú dây

320,0±0,0

578,5±386,0 526,8±353,7 140,8±43,7

345,8±56,8

175,0±90,2

Lưới giăng

233,0±367,4

633,0±688,7 333,0±475,2

Lú miệng

217,5±201,5

331,3±177,2 293,3±174,4 98,9±111,8 280,3±181,8 178,5±171,2

Dớn

308,6±205,8 1195,3±1711,5 550,5±887,1

-

-

273,2±244,9 273,2±244,9

-

-
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Đáy

-

-

103,3±44,5 226,9±126,2 201,0±124,4

-

2. Sản lượng khai thác ở đồng ruộng (kg/năm)
364,1±69,3

84,0±0,0 270,7±169,0

-

-

-

Lưới giăng

145,5±134,9

540,3±475,1 355,0±406,9

-

-

-

Lú miệng

148,3±79,4

548,9±296,8 456,5±313,0

-

-

-

Dớn

116,3±66,7

459,3±242,0 312,3±253,4

-

-

-

Lú dây

3.3.5 Biến động kích cỡ một số loài cá khai thác thường xuyên
Đa số các loài cá khai thác được thường xuyên tại vùng nghiên cứu đều có kích cỡ
tương đối nhỏ, một số loài có chiều dài khoàng 1,6-1,8 cm cũng bị khai thác (Bảng
3.17). Điều đó cho thấy kích thước mắc lưới các ngư cụ sử dụng khai thác cũng rất
nhỏ (2a ≤ 1 cm).
Bảng 3.17: Kích cỡ một số loài cá khai thác thường xuyên tại vùng nghiên cứu
Khối lượng (g)

Chiều dài (cm)

TT

Tên khoa học

1 Anabas testudineus

Trung
bình

Nhỏ Lớn
nhất nhất

Trung
bình

Nhỏ
nhất

Lớn
nhất

0,79

97,99

9,2±2,5

4,3

19

18,3±15,7

2 Barbonymus gonionotus

15,5±3,4

7,1

27,8

63,2±49

4,4 335,64

3 Boesemaria microlepis

8,8±4,0

2,7

32,5

8,1±18,6

0,12 265,04

4 Butis butis

7,5±1,7

4

9,8

4,5±2,5

5 Channa striata

22.1 ±3,8

11,9

6 Cirrhinus molitorella

10,5±3,2

7 Cynoglossus lingua

0,49

8,85

29,5 103,8±55,9

16,7 235,62

6,5

18,5

14,8±15,6

1,81

62,96

10,5±2,6

3,8

28,3

4,3±4,1

0,13

73,68

8 Eleotris melanosoma

6,8±1,5

2,7

12,2

4,6±3,3

0,14

27,03

0 Glossogobius giuris

10,0±3,2

1,8

20,2

9,5±13,8

0,49

12,39

10 Labiobarbus siamensis

9,4±1,2

6

15,2

8,1±4,4

2,25

35,96

11 Parambassis wolffii

9,0±2,7

3,8

16,3

13,0±10,7

0,44

58,86
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12 Polynemus aquilonaris

9,5±2,3

4,6

19,5

6,3±6,3

13 Pterygoplichthys disjunctivus

20,3±5,9

2

37,6

79,9±67,7

3,32 398,57

14 Puntioplites proctozystron

10,0±2,6

5,3

21,8

17,2±18,2

1,66 198,84

15 Trichopodus trichoterus

7,99±1,0

4

11,5

7,6±3,66

0,6

22,62

16 Trichopodus microlepis

9,4±1,61

5

14,1

10,3±5,9

1,19

39.46

9,7±1,3

6,7

14,6

7,9±3,4

3,1

24,6

10,9±3,8

5,7

23,5

32,5±48,6

17 Mystus atrifasciatus
18 Oreochromis mossambiucus

0,53

51,54

2,01 270,34

3.3.6 Chi phí, thu nhập và lợi nhuận từ hoạt động khai thác thủy sản của hộ
Để thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản, các nông hộ cần phải bỏ ra một số
tiền nhất định để mua ngư cụ hoặc các phương tiện có liên quan, kể cả xăng dầu và
ăn uống. Hầu hết các hộ tham gia khai thác n g u ồ n l ợ i thủy sản t ự n h i ê n đều
là những hộ nghèo nên tận dụng lao động nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập, do đó
chi phí đầu tư cho khai thác rất thấp, bình quân khoảng 1,4 triệu đồng/hộ/năm (ở cả
hai vùng sinh thái) nhưng có sự khác biệt lớn giữa các loại nghề khai thác do loại
hình và số lượng ngư cụ tham gia khai thác.
Bảng 3.18: Chi phí, thu nhập và lợi nhuận khai thác thủy sản của hộ năm 2014
TT

HST nước ngọt

Chỉ tiêu

Vùng ngọt

Trong

Ngoài

278,7±275,9

763,5±670,9

521,1±565,8

1.703,1±2.949,2

1.488,7±2.321,3

1

Tổng sản lượng (kg)

2

Tổng chi phí (‘000 đồng/năm)

1.274,2±1.441,2

3

Doanh thu (‘000 đồng/năm)

8.717,2±8.633,5 17.983,4±17.220,1 13.350,3±14.339,5

4

Lợi nhuận (‘000 đồng/năm)

7.443,0±7.994,3 16.280,3±16.588,5

5

Giá bán (‘000 đồng/kg)

TT

31,3±19,2

Tổng sản lượng (kg)

2

Tổng chi phí (‘000 đồng/năm)

25,6±19,0

HST nước lợ

Chỉ tiêu

1

23,6±18,0

11.861,6±13.704,

Vùng lợ

Trong

Ngoài

138,7±116,9

280,8±158,8

209,7±156,1

1.108,7±729,0

1.779,3±1.745,7

1.444,0±1.374,0
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3

Doanh thu (‘000 đồng/năm)

9.321,4±14.710,1 26.097,8±21.916,6 17.709,6±20.405,6

4

Lợi nhuận (‘000 đồng/năm)

8.212,7±14.766,9 24.318,5±21.475,3 16.265,6±20.054,0

5

Giá bán (‘000 đồng/kg)

67,2±32,4

92,9±37,2

84,5±37,1

Thu nhập từ khai thác phụ thuộc vào tổng sản lượng, giá bán (loài, cỡ) và thời gian.
Lợi nhuận không chỉ phụ thuộc vào hai yếu tố đó mà còn phụ thuộc vào chi phí khai
thác. Bình quân một hộ khai thác có thể thu được lợi nhuận khoảng 11,86 triệu
đồng/năm (vùng nước ngọt) và 16,26 triệu đồng/năm (vùng nước lợ). Do sản lượng
cá khai thác hằng năm nhiều nên thu nhập từ khai thác thủy sản bình quân trên hộ
cũng khá cao, khoảng 11,86 triệu đồng/hộ/năm (vùng nước ngọt) và 16,26 triệu
đồng/hộ/năm (Bảng 3.18 và Bảng 3.19).
Bảng 3.19: So sánh sản lượng và thu nhập của hộ từ khai thác thủy sản
HST
nước ngọt

Vùng ngọt

Trong

Ngoài

Năm

Sản lượng
Giá bán
Thu nhập
(kg/hộ/năm) (000đ/kg) (000đ/hộ/năm )

2000

1.282,2

7,6

9.684,9

2006

1.016,7

9,7

9.875,0

2010

793,4

20,2

16.026,7

2014

521,1

29,1

15.164,0

2000

1.091,1

8,2

8.924,2

2006

653,7

11,9

7.758,9

2010

440,2

23,0

10.124,6

2014

278,7

33,3

9.280,7

2000

1.505,3

6,9

10.388,6

2006

1.048,2

11,3

11.832,4

2010

1.146,6

18,3

20.982,8

2014

763,5

24,9

19.011,2

Nguồn thông tin
Lê Xuân Sinh (2007)
Nghiên cứu này (2015)
Lê Xuân Sinh (2007)
Nghiên cứu này (2015)
Lê Xuân Sinh (2007)
Nghiên cứu này (2015)

Sản lượng khai thác thủy sản bình quân/hộ của bên trong vùng Ô Môn-Xà No có sự
giảm đáng kể từ 1.091,1 kg cá/hộ/năm (2000) xuống còn 278,7 kg cá/hộ/năm (2014).
Tương tự, đối với bên ngoài vùng Ô Môn-Xà No thì sản lượng cá cũng suy giảm từ
1.505,3 kg cá/hộ/năm (2000) xuống 763,5 kg cá/hộ/năm (2014). Tuy nhiên, thu nhập
bình quân/hộ đối với vùng bên ngoài thì tăng gấp đôi (10.388,6 ngàn đồng/hộ/năm
tăng lên 19.011,2 ngàn đồng/hộ/năm (2014). Trong khi ở bên trong thì tăng không
đáng kể. Nguyên nhân có sự tăng thu nhập cho nông hộ vì sản lượng khai thác ngày
càng giảm, nhưng giá sán phẩm thì ngày càng tăng nhờ thị hiếu người tiêu dùng thích
ăn cá tự nhiên hơn cá nuôi.
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3.3.7 Sự phân công lao động theo giới của hộ trong khai thác thủy sản (KTTS)
Sự phân công lao động trong các đoạt động KTTS có sự khác biệt giữa nam và nữ
giới trong gia đình ở hai vùng nghiên cứu. Nữ giới đảm nhận chủ yếu việc mua bán
sản phẩm khai thác thủy sản cũng như vai trò người cất giữ và chi tiêu tiền trong hộ
gia đình. Trong khi đó người nam trong gia đình phụ trách công việc trực tiếp khai
thác, lựa chọn ngư cụ, ngư trường khai thác cũng như chịu trách nhiệm về công việc.
Đối với hệ sinh thái nước ngọt: Nữ giới ở trong hệ thống thủy lợi có vai trò quyết
định định khâu bán sản phẩm, đàm phán giá cả khi mua bán sản phẩm khai thác cũng
như quyết định sử dụng nguồn thu nhập từ hoạt động này, tỷ lệ các yếu tố này trên
70% người nữ trong gia đình làm các công việc trên, cao hơn so với ở ngoài
HTCTTL (62,2%, 72,8% và 52,0% tương ứng). Có 88,5% và 84,1% nam giới là
người trực tiếp đánh bắt cá tôm ở trong và ngoài HTCTTL, chỉ những gia đình neo
đơn, người chồng đi làm xa nên người nữ mới trực tiếp tham gia công việc khai thác
công việc liên quan đến khai thác. Giống như công việc khai thác, mua sắm ngư cụ
hoặc bảo quản ngư cụ sau khi khai thác cũng như lựa chọn ngư cụ và ngư trường khai
thác là người nam thường xuyên phụ trách hơn là người nữ, không có sự khác biệt
giữa hộ ở trong và ngoài HTCTTL. Đồng thời, người nam trong gia đình quyết định
đến ai là người tham gia các buổi tập huấn, trao đổi thông tin cũng như gặp vấn đề
liên quan đến pháp luật mặc dù có sự sang sẽ thông tin cho nhau giữa nam và nữ giới
trong gia đình (Hình 3.15).

Hình 3.15: Phân công lao động trong hộ khai thác ở HST nước ngọt
Ở hệ sinh thái nước lợ: Người nam trong gia đình chủ yếu đảm nhận các công việc
nặng nhọc và trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản hơn so với vùng sinh thái
nước ngọt. Có sự khác biệt nhỏ giữa các hộ ở trong và ngoài HTCTTL về các công
việc liên quan đến khai thác thủy sản, phụ nữ ở ngoài có sự sang sẻ trách nhiệm hơn
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với ở trong. Hơn 90% nam giới bên trong tham gia trực tiếp khai thác, trong đó
95,3% là người quyết định lựa chọn ngư trường khai thác trong khi ở ngoài chỉ có
khoảng 70,2% và 74,5% tương ứng. Mọi quyết định trong khâu bán sản phẩm khai
thác đều được sự thống nhất của cả hai giới đối với hộ trong. Tuy nhiên, đối với
ngoài thì phụ nữ lại có vai trò quyết định hơn nam giới trong khâu này.

Hình 3.16: Phân công lao động trong hộ khai thác ở HST nước lợ
Khả năng tham gia của phụ nữ còn hạn chế trong việc huy động và đầu tư tài chính
cho các hoạt động khai thác thủy sản. Theo Nguyễn Kim Thúy (2002) thì phụ nữ
trong gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng phúc lợi gia đình. Nữ giới
tham gia tất cả các hoạt động sản xuất của hộ cũng như đảm nhận vai trò là người
chăm sóc con cái và người già hoặc làm các công việc nội trợ (Hình 3.16).
3.3.8 Các yếu tố rủi ro trong hoạt động khai thác thủy sản
Khai thác nguồn lợi thủy sản là một trong những hoạt động có vai trò rất quan trọng
đối với sinh kế của nông hộ tại vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia
khai thác thủy sản, các ngư dân cũng gặp rất nhiều rủi ro có liên quan trực tiếp tới
sinh kế của mình.
Ở hệ sinh thái nước ngọt: Khó khăn lớn nhất của hộ khai thác thủy sản là xu hướng
mực nước ngập lũ hàng năm ngày càng thấp (85%), kế đến là chất lượng nguồn nước
bị ô nhiễm xấu (81,7%), thời tiết không thuận lợi (75,8%) và cuối cùng là thành phần
loài thủy sản ngày càng suy giảm (69,2%) (Bảng 3.20).
Đối với hệ sinh thái nước lợ: Vùng ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt sông Mê Kông nên
phần lớn lượng cá, tôm xuất phát từ nguồn lợi thủy sản nội đồng và nguồn lợi thủy
sản cửa sông, ven biển. Các rủi ro lớn nhất đối với nghề khai thác thủy sản là thời tiết
bất lợi (86,7%), kế đến là chất lượng nguồn nước xấu đi (69,2%) và suy giảm các
giống loài thủy sản phân bố tại địa phương (65%) (Bảng 3.21).
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Bảng 3.20: Các yếu tố rủi ro trong khai thác thủy sản ở HST nước ngọt
HST nước ngọt
Các yếu tố

Xu hướng

Trong
n

Ngoài

Vùng ngọt

%

n

%

n

%

Bất lợi hơn

49

81,7

42

70,0

91

75,8

Không thay đổi

11

18,3

18

30,0

29

24,2

Thấp hơn

53

88,3

49

81,7 102

85,0

7

11,7

11

18,3

18

15,0

Giảm

47

78,3

36

60,0

83

69,2

Không thay đổi

12

20,0

23

38,3

35

29,2

1

1,7

1

1,7

2

1,7

54

90,0

44

73,3

98

81,7

6

10,0

16

26,7

22

18,3

Xu hướng thời tiết

Xu hướng nước lũ

Xu hướng loài khai thác

Không thay đổi

Tăng
Xấu hơn
Xu hướng nguồn nước
Không thay đổi

Bảng 3.21: Các yếu tố rủi ro trong khai thác thủy sản ở HST nước lợ
HST nước lợ
Các yếu tố

Xu hướng

Trong
n

Xu hướng thời tiết

Ngoài

%

n

n

%

55

91,7

49 81,7

104

86,7

5

8,3

11 18,3

16

13,3

Thấp hơn

37

61,7

33 55,0

70

58,3

Không thay đổi

23

38,3

27 45,0

50

41,7

Giảm

42

70,0

36 60,0

78

65,0

Không thay đổi

15

25,0

22 36,7

37

30,8

3

5,0

3,3

5

4,2

Xấu hơn

37

61,7

46 76,7

83

69,2

Không thay đổi

23

38,3

14 23,3

37

30,8

Bất lợi hơn
Không thay đổi

%

Vùng lợ

Xu hướng nước lũ

Xu hướng loài khai thác

Tăng

2

Xu hướng nguồn nước
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PHẦN IV
TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐẾN SINH
KẾ CỘNG ĐỒNG KHAI THÁC THỦY SẢN
4.1 Nhận thức của cộng đồng về ảnh hưởng của hệ thống công trình thủy lợi
(HTCTTL) đến các hoạt động sản xuất và KT-XH tại vùng nghiên cứu
4.1.1 Nhận thức cộng đồng về tác động của HTCTTL đến sản xuất lúa
Sản xuất lúa là một trong những hoạt động canh tác chính mang lại thu nhập cho
cộng đồng sinh sống ở hệ sinh thái nước ngọt. Kết quả khảo sát cho thấy có 60,9% ý
kiến nông hộ cho rằng HTCTTL Ô Môn-Xà No đã có tác động tích cực đến việc
ngăn lũ lụt hàng năm và giảm ngập úng cục bộ vào mùa mưa cho vùng canh tác lúa
bên trong hệ thống. Ngoài ra, HTCTTL này còn giúp nông hộ tăng vụ sản xuất lúa từ
2 vụ lên 3 vụ/năm (47,8%), giảm được chi phí bơm cấp, thoát nước trong quá trình
sản xuất (26,1%). Trong khi ở hệ sinh thái nước lợ, thì HTCTTL Quản Lộ-Phụng
Hiệp kết hợp với hệ thống cống ngăn mặn đã giúp cung cấp nước ngọt, ngăn chặn sự
xâm nhập mặn từ biển vào nội đồng, rửa phèn phục vụ cho vùng sản xuất lúa chuyên
canh vùng phía Bắc Quốc Lộ 1A, tỉnh Bạc Liêu (66,7%). Ở một số vùng thiếu nước
ngọt vào mùa khô thuộc xã Phong Thạnh và Phong Thạnh A thì nhờ hệ thống cống
ngăn mặn đã điều tiết nước để có thể canh tác xen canh 1 vụ lúa, 2 vụ tôm (25%).
Bảng 4.1: Tác động của HTCTTL đến sản xuất lúa
Tác động
1. Tác động theo hướng tích cực

ĐVT: %
HST nước ngọt

HST nước lợ

n=46

n=12

Ngăn lũ, giảm ngập úng

60,9

Tăng vụ, diện tích canh tác và năng suất

47,8

Giảm chi phí sản xuất (chi phí bơm cấp, thoát nước)

45,7

Chủ động bơm, cấp thoát nước phục vụ cho sản xuất

26,1

Giảm phèn

13,0

Tạo điều kiện xen canh với các lọai cây trồng khác

23,9

16,7

Xen canh 1 lúa 2 tôm

25,0

Ngăn mặn, phục vụ cho sản xuất lúa

66,7

2. Tác động theo hướng tiêu cực

n=46

Gây ô nhiễm chất lượng nước mặt nội đồng

63,0

Tăng tích tụ thuốc và hóa chất nông nghiệp

65,2

Giảm phù sa, bạc màu đất

52,2

n=11

72,7
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Gây nhiễm mặn vùng lúa chuyên canh bên trong

36,4

Không thể tăng vụ lúa do canh tác xen canh với tôm

45,5

Năng suất lúa không cao

54,5

Ý kiến đề xuất của cộng đồng

n=30

Sử dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất

26,7

Tiếp tục phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi

73,3

Giảm canh tác 2 vụ lúa để tăng dinh dưỡng cho đất

10,0

n=9

Phân vùng sản xuất lúa, tôm cho rõ ràng

44,4

Chọn giống lúa có khả năng chịu mặn

22,2

Lịch vận hành cống phù hợp cho sản xuất lúa và tôm

55,6

Bên cạnh những tác động tích cực nêu trên thì HTCTTL còn có những tác động tiêu
cực như gây ô nhiễm chất lượng nước mặt nội đồng (63%), tăng tích tụ thuốc và hóa
chất nông nghiệp (65%) và ngăn cản độ phì nhiêu của đất do phù sa mang đến thông
qua lũ lụt hàng năm (52,2% ở vùng nước ngọt và 72% ở vùng nước lợ).
Để khắc phục được những hạn chế nêu trên, cộng đồng đề xuất cần qui hoạch, phân
vùng sản xuất rõ ràng như vùng sản xuất lúa chuyên canh, vùng sản xuất lúa-tôm
(44,4%), đồng thời vận hành cống ngăn mặn hợp lý để phục vụ cho sản xuất hai mô
hình nêu trên (55,6%).
4.1.2 Nhận thức cộng đồng về tác động của HTCTTL đến nuôi trồng thủy sản
Nhận định của người dân về ảnh hưởng của các công trình thủy lợi đến nuôi trồng
thủy sản trong vùng nghiên cứu có sự khác biệt giữa hai hệ sinh thái. Đối với hệ sinh
thái nước ngọt, HTCTTL giúp quản lý nước trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt là
mùa lũ, các hộ nuôi trồng thủy sản có thể quản lý được ao nuôi vào mùa lũ (84,6% số
hộ) bởi sự điều tiết đóng mở của các công trình này. Bên cạnh đó 15,4% ý kiến cho
rằng HTCTTL giúp người nuôi dễ kiểm soát dịch bệnh cũng như tránh lây lan ra
vùng ngoài. Sự khác biệt ở hệ sinh thái nước ngọt, tác động CTTL ở vùng sinh thái
nước lợ là giúp điều tiết nước và ngăn sự xâm nhập mặn để cải thiện sản xuất nông
nghiệp, đặc biệt là mô hình cnh tác lúa-tôm. Có đến 89,5% ý kiến là cung cấp nước
ngọt cho NTTS ở các vùng lợ mặn và 63,2% là dễ kiểm soát dịch bệnh và tránh lây
lan ra vùng ngoài.
Ngược lại, HTCTTL có nhiều tác động xấu đến lưu lượng và chất lượng nguồn nước
cũng như ngăn cản sự di chuyển của nguồn lợi thủy sản. Có đến 83,3% số hộ ở vùng
sinh thái nước ngọt và 47,6% số hộ ở vùng sinh thái nước lợ cho rằng HTCTTL tác
động xấu đến chất lượng nước do nguồn nước không lưu thông gây ra ô nhiễm làm
cá tôm nuôi chậm lớn (chiếm 44,4%) và dễ bị bệnh (55,6%) do nguồn nước không
lưu thông nên nước bị ô nhiễm cũng như lây lan dịch bệnh qua nguồn nước cung cấp
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vào ao nuôi trồng thủy sản của các hộ nuôi khác trong vùng. Vào mùa khô, các
HTCTTL được đóng nhằm hạn chế sự xâm nhập mặn từ nước biển vào vùng sản xuất
nông nghiệp bên trong, nên dẫn đến sự thiếu nước cấp vào mùa này là đương nhiên
xảy ra. Có đến 33,3% và 42,9% số hộ ở hệ sinh thái nước ngọt và lợ nhận định này là
có khả năng xảy ra đối với vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là NTTS. Ở vùng
sinh thái nước lợ, HTCTTL làm tăng chi phí bơm nước phục vụ cho NTTS, gián tiếp
làm giảm lợi nhuận của mô hình sản xuất này (71,4%).
Bảng 4.2: Tác động của HTCTTL đến nuôi trồng thủy sản
Tác động
Tác động theo hướng tích cực
Quản lý được ao nuôi vào mùa lũ

ĐVT: %

HST nước ngọt HST nước lợ
n=13
84.6

Cung cấp nước ngọt cho NTTS ở các vùng lợ mặn
Dễ kiểm soát dịch bệnh, tránh lây lan ra vùng ngoài IS

n=19

89.5
15.4

63.2

n=18

n=21

Chất lượng nước ô nhiễm do không được lưu thông

83.3

47.6

Thiếu nước cấp vào mùa khô

33.3

42.9

Cá, tôm chậm lớn

44.4

19.0

Cá, tôm dễ bị bệnh

55.6

23.8

Tác động theo hướng tiêu cực

Tăng chi phí bơm nước phục vụ sản xuất

71.4

Không cung cấp đủ độ mặn cho NTTS vào mùa mưa

33.3

Ngăn cá, tôm lên đồng ruộng, đầm nuôi quãng canh

9.5

Ý kiến đề xuất của cộng đồng
Mở cống thường xuyên hơn

n=8

n=22

100.0

Điều tiết nước hợp lý vào mùa khô

86.4

Tranh thủ thời gian cống mở để cấp nước

72.7

Để hạn chế được những tác động tiêu cực của HTCTTL đến NTTS cần điều tiết hợp
lý lịch đóng mở cống phù hợp với sản xuất của từng vùng. Có đến 100% ý kiến ở
HTS nước ngọt đưa ra giải pháp tốt nhất là tần suất mở cống thường xuyên hơn. Ở
HTS nươc lợ, đưa ra giải pháp khác phục đối với HTCTTL cho cả người quản lý
công trình và người NTTS là: (1) cần điều tiết nước hợp lý nhất vào mùa khô (86,4%
đồng quan điểm này); (2) người dân cần chủ động hơn trong việc cấp, thoát nước khi
cống vận hành để phục vụ NTTS (72,7%).
4.1.3 Nhận thức cộng đồng về tác động của HTCTTL đến môi trường
Ở hệ sinh thái nước ngọt, đa số hộ khảo sát cho rằng HTCTTL đã tăng them vẽ đẹp
mỹ quan cho vùng nông thôn (66,7%), kế đến là giúp giảm phèn (33,3%). Tuy nhiên,
những tác động tiêu cực của HTCTTL là làm cho chất lượng nước bị giảm theo thời
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gian đóng cống (78,7%), ngăn cản phù sa bồi đắp cho đồng ruộng hàng năm, gây nên
tình trạng đất canh tác bị bạc màu (48,9%). Ngoài ra, HTCTTL còn gây ngập úng cục
bộ ở một số địa phương nằm trong hệ thống đê bao vào mùa mưa (29,8%), làm hạn
chế dòng chảy tự nhiên của hệ thống kệnh, rạch nội đồng (17,7%), gia tăng mầm
bệnh cho các loài thủy sản nuôi trồng (23,4%) .
Ở hệ sinh thái nước lợ, HTCTTL đã góp phần ngăn cản sự nhiễm mặn từ các vùng
ven biển vào các thủy vực nội đồng (72,5%) và cũng giúp tăng giá trị mỹ quan của
nông thôn (56%). Tuy nhiên, đa số các hộ khảo sát cũng cho rằng HTCTTL đã gây
ngập úng cục bộ một số vùng bên trong cống (37,5%) và làm cho môi trường bị ô
nhiễm (83,3%).
Bảng 4.3: Tác động của HTCTTL đến môi trường sinh thái
Tác động
Tác động theo hướng tích cực

ĐVT: %

HST nước ngọt

HST nước lợ

n=48

n=51

Tạo cảnh quan nông thôn

66.7

56.9

Giảm phèn

33.3

45.1

Tránh được sự nhiễm mặn
Tác động theo hướng tiêu cực

72.5
n=47

n=48

Chất lượng nước bị giảm theo thời gian đóng cống

78.7

83.3

Giảm phù sa gây nguy cơ bạc màu, sạt lỡ đất

48.9

29.2

Tăng mầm bệnh cho NTTS

23.4

33.3

Dòng chảy kém

27.7

22.9

Gây ngập nước cục bộ vào mùa mưa

29.8

37.5

n=38

n=35

Kiên cố hóa các công trình để tăng mỹ quan, tránh sạt lỡ

68.4

57.1

Lịch vận hành cống hợp lý để nước được lưu thông

44.7

48.6

Nạo vét kênh rạch thông thoáng

34.2

31.4

Ý kiến đề xuất của cộng đồng

Hạn chế nước mặn vào sâu để tránh nhiễm mặn

60.0

4.1.4 Nhận thức cộng đồng về tác động của HTCTTL đến các hoạt động xã hội
Hệ thống công trình thủy lợi đã góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn ở
các địa phương, đặc biệt là giao thông bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại
thuận tiện hơn, ngoài ra còn hỗ trợ vận chuyển sản phẩm nông nghiệp dễ dàng, giúp
tăng doanh thu của người sản xuất. Có đến 67,3% và 68% ý kiến đối với hộ dân ở
HST nước ngọt và nước lợ nhận định ảnh hưởng tích cực của HTCTTL giúp đi lại
thuận tiên hơn. Buôn bán thuân lợi là một trong những tác động tích cực bởi
HTCTTL (36,5% ở HST ngọt và 46% ở HST lợ đồng ý). Thêm vào đó HTCTTL còn
giúp cho người dân ở HST ngọt có chỗ ở không bị ngập vào mùa lũ (57,7%) trong
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khi tạo việc làm cho nông hộ vùng nghiên cứu (25% ở HST ngọt và 34% ở HST lợ).
Thực tế cho thấy, HTCTTL giúp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân
được ổn định về lịch thời vụ, sản xuất nông nghiệp không chịu ảnh hưởng nguồn
nước quá cao hoặc sự xâm nhập mặn. Nhờ HTCTTL mà người dân điều chỉnh được
vụ mùa sản xuất góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương nhất là lao
động nghèo, lao động không có việc làm.
Bên cạnh đó, những ảnh hưởng tiêu cực của HTCTTL cũng không kém phần quan
trọng cho các hoạt động xã hội tại địa bàn nghiên cứu. Sau khi HTCTTL được xây
dựng và đưa vào hoạt động đã làm ngăn cản sự di chuyển của nguồn lợi thủy sản, đặc
biệt vào mùa sinh sản, điều này làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác thủy sản cho
người khai thác nhất là những hộ có nguồn thu nhập chính từ khai thác thủy sản. Có
68,5% ở HST ngọt và 85,4% ở HST lợ đánh giá là HTCTTL làm giảm thu nhập của
các hộ KTTS và làm tăng chi phí cho việc mua thực phẩm với nguyên nhân là nguồn
lợ thủy sản tự nhiên không còn đa dạng và phong phú (72,2% và 70,8% tương ứng).
Hệ thống HTCTTL còn làm hạn chế giao thông thủy cho người dân địa phương
(47,9% ở HST lợ cao hơn 27,8% ở HST ngọt nhận định). Điều đặc biệt là sự vận
hành chưa hợp lý hệ thống cống ngăn mặn ở HST nước lợ trong thời gian qua đã
phần nào gây nên mâu thuẫn lợi ích giữa sản xuất lúa và NTTS (37,5%). Việc giải
quyết tốt mâu thuẫn này là mong muốn cấp bách của người dân ở địa phương.
Bảng 4.4: Tác động CTTL đến các hoạt động kinh tê-xã hội
Tác động
Tác động theo hướng tích cực

HST nước ngọt

HST nước lợ

n=52

n=50

Tạo việc làm cho nông hộ

25.0

34.0

Nhà không bị ngập

57.7

Đi lại thuận tiện

67.3

68.0

Buôn bán thuận lợi, đời sống tăng lên

36.5

46.0

n=54

n=48

Thu nhập từ KTTS giảm

68.5

85.4

Giao thông thủy hạn chế

27.8

47.9

Tăng chi phí cho thực phẩm (NLTS tự nhiên ít)

72.2

70.8

Nguy cơ sức khỏe do sử dụng nguồn nước ô nhiễm

63.0

Tác động theo hướng tiêu cực

Mâu thuẫn lợi ích giữa tôm-lúa

37.5

Ý kiến đề xuất của cộng đồng

n=21

n=27

Vận hành cống hợp lý cho giao thông thủy

100.0

55.6

Giải quyết tốt mâu thuẫn giữa nuôi tôm và trồng lúa

63.0
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Kết quả khảo sát PRA ở hệ sinh thái nước ngọt cho thấy: hệ thống đê bao (02 tuyến
đê bao Tắc Ông Thục và Ô Môn) có tác dụng chống lũ triệt để nhất là lũ tháng 8. Các
năm trước đây khi chưa có dự án, khu vực này bị ngập úng mùa màng, cây cối, nhà
cửa.. do bờ bao nhỏ không đảm bảo nên sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, đời
sống nhà nông vô cùng khó khăn. Từ khi có 02 tuyến đê trên người dân rất phấn khởi,
vườn cây ăn trái đặc sản phát triển, năng xuất lúa cao hơn so các khu vực lân cận,
giao thông nông thôn thuận tiện. Hệ thống cống (02 cống cấp 1 và 15 cống cấp 02)
đã có tác dụng chủ động hoàn toàn về nguồn nước trên kênh để phục vụ xuống giống
cho bà con và bảo vệ mùa vụ khi mực nước dâng cao bất thường. Năng suất lúa trước
khi xây dựng đê bao chỉ đạt 5 đến 6 tấn/ha, đến nay đạt từ 7 đến 8 tấn/ha. Vườn cây
ăn trái đặc sản phát triển như vú sữa, cam, bưởi da xanh.., năng xuất, chất lượng được
nâng lên rõ rệt. Tuyến đê vững chắc, giao thông thuận lợi từ đó hình thành nên tuyến
dân cư ngày càng đông đúc, giao thương, hàng hóa tăng lên, đời sống người dân ngày
càng cải thiện, mức sống, thu nhập tăng lên rõ rệt so với khu vực lân cận.
Ở hệ sinh thái nước lợ, chương trình ngọt hóa QL-PH đã tác động lớn đến khu
vực sản xuất nuôi trồng thủy sản nước lợ thuộc thị xã Giá Rai và huyện Hồng phải
chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo sinh thái ngọt hóa. Xét về lâu dài việc phát triển thủy
sản trong môi trường nước lợ không bền vững so với chuyển sang phát triển các mô
hình sinh thái ngọt. Song muốn thực hiện được chuyển đổi sản xuất đòi hỏi phải có
thời gian từ 5-7 năm mới ổn định các mô hình sản xuất, vốn đầu tư lớn và trong quá
trình chuyển đổi đời sống của nhân dân gặp sẽ rất nhiều khó khăn có thể nhà nước
phải trợ cấp cho dân nghèo trong những năm đầu thực hiện. Để giải quyết vấn đề này
ngay từ đầu năm 1997 UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp & PTNT tiến hành
xây dựng dự án chuyển đổi sản xuất từ môi trường lợ sang môi trường ngọt. Vùng dự
án này bao gồm 10 xã và 2 thị trấn thuộc 2 huyện Hồng Dân và Giá Rai diện tích cần
chuyển đổi là 27.220 ha. Nhu cầu vốn để thực hiện dự án khá lớn so với khả năng của
tỉnh. Kết quả đến tháng 12 năm 1999 đã chuyển đổi được 8.000 ha sang trồng lúa,
năng suất bình quân 3,5 tấn/ha. Chuyển đổi 2.800 ha sang nuôi các loại cá nước ngọt.
Nhờ đó nông dân vùng chuyển đổi bước đầu ổn định được sản xuất và đời sống. Qua
11 năm chuyển đổi sản xuất, hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã góp phần
tích cực phục vụ sản xuất, nhất là phục vụ chuyển đổi sản xuất và nuôi trồng thủy sản
trên địa bàn tỉnh như: Ngăn mặn vững chắc tiêu úng xổ phèn cho 86.000 ha đất nông
nghiệp; Cấp thoát nước cho 125.000 ha đất nuôi trồng thủy sản; Đáp ứng khá tốt
công tác điều tiết nước mặn vào tiểu vùng chuyển đổi vùng Bắc Quốc lộ IA để phục
vụ sản xuất nuôi trồng thuỷ sản. Bảo vệ an toàn vụ lúa trên đất tôm 27.000 ha và diện
tích 45.000 ha lúa Đông xuân trong mùa khô; Tạo địa bàn bố trí dân cư theo cụm,
tuyến công trình kênh, đê; Tạo ra hệ thống giao thông thủy bộ phục vụ dân sinh-kinh
tế. Nhìn chung, những tác động tích cực của HTCTTL đến các hoạt động sản xuất và
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kinh tế-xã hội là lớn hơn so với các tác động tiêu cực. Nguyện vọng của đa số nông
hộ hiện nay là cần có qui trình vận hành cống thích hợp, đảm bảo lợi ích cho nhiều
đối tượng sản xuất ở các vùng sinh thái khác nhau.
4.2 Phân tích các tác động của HTCTTL đến các nguồn lực sinh kế của cộng
đồng khai thác thủy sản
4.2.1 Tác động của HTCTTL đến nguồn lực tự nhiên
Nguồn lực tự nhiên là yếu tố rất quan trọng đối với cộng đồng ngư dân khai thác thủy
sản tự nhiên. Nguồn lực tự nhiên phục vụ sinh kế cho cộng đồng người dân KTTS
bao gồm: số lượng loài thủy sản phân bố ở vùng nghiên cứu, sản lượng khai thác, hệ
thống kênh rạch tự nhiên, hệ thống đê bao, bờ bao vùng nghiên cứu và các yếu tố
thời tiết tự nhiên.
Kết quả khảo sát cho thấy, thành phần loài cá phân bố ở bên ngoài HTCTTL phong
phú hơn rất nhiều so với bên trong ở cả hai hệ sinh thái. Đối với hệ sinh thái nước
ngọt có 52 loài phân bố bên trong, 79 loài ở bên ngoài. Trong khi ở hệ sinh thái nước
lợ thì có 79 loài bên trong và 83 loài bên ngoài (Bảng 4.5).
Bảng 4.5: Số lượng loài cá phân bố bên trong và bên ngoài HTCTTL

TT

Bậc phân
loại

HST nước ngọt
Trong

Ngoài

HST nước lợ

Vùng ngọt

Trong

Ngoài

Vùng lợ

1

Bộ

8

11

11

14

14

15

2

Họ

26

33

33

44

43

56

3

Giống

41

62

67

64

43

89

4

Loài

52

79

91

79

83

107

Hệ thống sông rạch, kênh và đê bao chống lũ của cả hai hệ sinh thái nước ngọt và
nước lợ cũng là yếu tố quan trọng tác động đến sinh kế cộng đồng khai thác thủy sản
tự nhiên:
Ở hệ sinh thái nước ngọt, số lượng kênh cấp 2 và cấp 3 nhiều hơn gần gấp 3 lần so
với bên ngoài và tổng chiều dài của các tuyến kênh cấp 2 và 3 bên trong dài hơn gần
gấp 2 lần so với bên ngoài (tương ứng 77,6 và 40,84 km) (Bảng 4.6). Tuy nhiên,
chính hệ thống đê bao, bờ bao và các cống điều tiết lũ đã làm ảnh hưởng tới chất
lượng môi trường nước, làm ngăn cản đường di cư của cá, tôm và nhiều loài thủy
sinh vật khác. Nếu quản lý tốt chất lượng nước hệ thống kênh rạch khu vực bên trong
HTCTTL thì sẽ cung cấp môi trường thủy sinh thuận lợi cho các loài thủy sản sinh
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sống, nông hộ có thể tận dụng các thủy vực tự nhiên này để phát triển nuôi trồng thủy
sản.
Ở hệ sinh thái nước lợ, hệ thống kênh rạch đã có khá nhiều so với toàn đồng bằng
Nam Bộ, tuy nhiên do bị bồi lấp nhiều nên việc dẫn nước bị hạn chế. Phía bên ngoài
HTCTTL ngăn mặn có sông Gành Hào là sông rất lớn nối liền với biển Đông, độ sâu
đáy khoảng 13 m, độ rộng mặt từ 100 đến 130 m. Nguồn nước dồi dào, chất lượng
nước đoạn sông nối với kênh Giá Rai-Hộ Phòng tốt bảo đảm cho việc nuôi trồng thủy
sản. Kênh cà Mau-Bạc Liêu, là kênh đào giữa vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp (ven quốc
lộ 1A), trước đây là ranh giới mặn-ngọt giữa Nam và Bắc Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Bạc
Liêu. Hiện nay kênh này đã được quy hoạch và có nhiệm vụ điều tiết cung cấp nước
và tiêu mưa cho toàn vùng. Kênh này có cao trình đáy 3-4 m mặt cắt 50-60 m đáp
ứng nhu cầu lấy nước phục vụ cho sản xuất nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, còn có 13
kênh cấp 2 và cấp 3 dài 46,5 km, không có hệ thống đê bao, bờ bao nên đã tạo điều
kiện cho nước trao đổi thông thoáng từ nơi này sang nơi khác, giúp cá tôm tự do di
chuyển từ biền vào các thủy vực ngoài hệ thống cống ngăn mặn. Kết quả khảo sát
cho thấy, phía bên trong HTCTTL ngăn mặn có 3 kênh cấp 1 với chiều dài 183 km
và 45 kênh rạch cấp 1 và cấp 2 dài 120,2 km. Kênh Hộ Phòng-Chủ Chí (nối với cống
Hộ Phòng), chiều rộng của kênh 130-180 m là kênh lớn nối kênh Cà Mau-Bạc Liêu
ra sông Gành Hào, đây là hướng lấy nước và tiêu nước chính cho toàn khu vực; Kênh
Giá Rai-Phó Sinh, rộng 130-180 m, đây là kênh lớn nối kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp
với kênh Cà Mau-Bạc Liêu, đây cũng là hướng cấp ngọt chính cho vùng Bắc Quốc lộ
1A thuộc tỉnh Bạc Liêu. Kênh Quản Lộ-Phụng Hiệp tương đối lớn, là trục cấp nước
ngọt cho sản xuất nông nghiệp của toàn vùng. Ngoài ra, còn có một số kênh dọc nối
các kênh ngang tạo thành một mạng lưới kênh phức tạp. Hệ thống cống ngăn mặn từ
cống Giá Rai đến cống Láng Trâm trước đây chỉ làm nhiệm vụ ngăn mặn, tiêu úng
nhưng từ khi chuyển đổi sản xuất đến nay các công trình này có thêm nhiệm vụ cấp
nước mặn cho vùng chuyển đổi, do đó các cống này cần phải đánh giá lại nhiệm vụ,
xem xét lại quy mô. Nhìn chung hệ thống 21 cống dọc Quốc Lộ IA hiện nay hiện nay
chưa đủ khả năng kiểm soát và điều tiết mặn, các cống đều đã bị xuống cấp và hư
hỏng cửa van, cửa van có cao trình thấp không ngăn được hiện tượng nước triều dâng
cao bất thường do biến đổi khí hậu. Mặt khác, đa số các kênh bên trong HTCTTL
ngăn mặn đã bị bồi lấp nhiều nên khả năng cấp, thoát nước bị hạn chế, làm cho
nguồn lợi thủy sản phân bố bên trong kém phong phú hơn so với bên ngoài. Nguyên
nhân có sự chênh lệnh về số lượng các loài thủy sản phân bố bên trong và bên ngoài
là do HTCTTL đã tác động tiêu cực đến môi trường, làm giảm chất lượng nước cũng
như ngăn chặn lưu thông dòng nước, gây cản trở quá trình di cư của các loài thủy
sản. Chính sự suy giảm nguồn lợi thủy sản bên trong HTCTTL đã dẫn đến sự cạnh
tranh về địa bàn khai thác cũng như phải tốn kém thêm nhiều chi phí để đi xa tìm ngư
trường khai thác mới ở địa phương khác, gián tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của nông
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hộ. Theo kết quả nghiên cứu của Phạm Xuân Phú (2013) ở tỉnh An Giang cũng cho
thấy hệ thống đê bao chống lũ của tỉnh là một trong những nguyên nhân làm cho
nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm 80-90% so với vùng không có đê bao.
Bảng 4.6: Hệ thống kênh rạch và đê bao tại vùng nghiên cứu
HST nước ngọt
Kênh/Rạch

Trong

HST nước lợ

Ngoài

Trong

Ngoài

Kênh cấp 1 (kênh)

0

0

3

0

Chiều dài kênh cấp 1 (km)

0

0

183,0

0

Kênh cấp 2 và 3 (kênh)

54,0

19,0

45,0

13,0

Chiều dài kênh cấp 2 và 3 (km)

77,6

40,8

120,2

46,5

Đê bao, bờ bao (cái)

20,0

0

0

0

Chiều dài đê bao, bờ bao (km)

20,7

0

0

0

(Nguồn: PRA và Báo cáo qui hoạch nông thôn mới các địa phương, 2015)
Hệ thống công trình thủy lợi không những tác động đến thành phần loài phân bố mà
còn tác động đến sản lượng cá, tôm khai thác ở vùng nghiên cứu. Kết quả khảo sát
cho thấy ở hệ sinh thái nước ngọt thì sản lượng cá, tôm khai ở bên ngoài cao hơn gấp
4 lần so với bên trong. Đối với hệ sinh thái nước lợ, thì sản lượng khai thác ở bên
ngoài cao hơn gần gấp 2 lần so với bên trong. Kết quả thống kê sản lượng hàng năm
theo ngư cụ khai thác chính của nông hộ cũng cho thấy sản lượng ở bên trong cả hai
hệ sinh thái đều thấp hơn so với bên ngoài. Kết quả nghiên cứu này cũng đúng với
nhận định của Lê Xuân Sinh và ctv., (2007) rằng hệ thống thủy lợi Ô Môn Xà No đã
làm cho sản lượng khai thác thủy sản tự nhiên trong vùng dự án giảm 9-10%/năm.
Thời tiết là yếu tố quan trọng của nguồn lực tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế
của hộ khai thác thủy sản. Thời tiết được đề cập ở đây chủ yếu là mưa, bão, hạn hán,
nước biển dâng gây ra tình trạng xâm nhập mặn vào nội đồng. Kết quả khảo sát cho
thấy có 75,8% hộ khai thác ở hệ snh thái nước ngọt và 86,7% hộ ở hệ sinh thái nước
lợ cho rằng thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động khai thác thủy sản ở địa
phương. Xu hướng mực nước ngập lũ hàng năm ở hệ sinh thái nước ngọt ngày càng
thấp, trong khi ở vùng nước lợ thì nước biển ngày càng dâng và sự xâm nhập mặn
ngày càng sâu. Tình hình thời tiết và khí hậu thay đổi thất thường đã gây trở ngại cho
các hoạt động khai thác của nông hộ (vì mưa bảo sẽ ảnh hưởng đến sản lượng khai
thác cũng như hư hại và thất thoát ngư cụ khai thác). Ngoài ra, mưa bảo còn gây ngập
úng cục bộ, ô nhiễm môi trường sinh thái và tác động đến sinh kế của cộng đồng.
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Những người am hiểu tại địa phương cho rằng nguồn lợi thủy sản tự nhiên có xu
hướng giảm đi một cách nhanh chóng, sản lượng thủy sản tại địa phương giảm 5060% so với 5 năm trước. Sự suy giảm nguồn lợi thủy sản đã ảnh hưởng trực tiếp tới
sinh kế của hộ khai thác, đặc biệt là hộ nghèo. Theo nhận định của các chuyên gia là
khi sản lượng thủy sản giảm thì người khai thác (đặc biệt là hộ nghèo chuyên sống
bằng nghề khai thác) sẽ kéo dài thời gian khai thác để bù đắp sản lượng, hoặc mua
thêm nhiều ngư cụ, hoặc sẵn sàng sử dụng các loại ngư cụ mang tính hủy diệt để khai
thác (xung điện, hóa chất, ngư cụ có kích thước mắc lưới nhỏ) nhằm bù đắp sản
lượng. Điều đó đã gây áp lực rất lớn lên nguồn lợi thủy sản tự nhiên.
4.2.2 Tác động của HTCTTL đến nguồn lực con người

Nguồn lực con người là yếu tố quan trọng trong việc quyết định lựa chọn sinh kế của
nông hộ. Sự tác động của HTCTTL đến nguồn lợi thủy sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến lực lượng lao động của nông hộ, làm cho nguồn lực con người có thể thay đổi để
thích ứng với hoàn cảnh kinh tế mới.
Bảng 4.7: Một số chỉ tiêu về nguồn lực con người của hộ KTTS
ĐVT: Người/hộ
HST nước ngọt

HST nước lợ

Chỉ tiêu
Trong
Nhân khẩu gia đình (người)

Ngoài

Vùng ngọt Trong

Ngoài

Vùng lợ

4,7

4,2

4,5

4,4

4,1

4,2

+ Nam

2,6

2,3

2,4

2,2

2,1

2,2

+ Nữ

2,1

2,0

2,1

2,2

2,0

2,1

17,7

10,6

14,1

13,0

12,2

12,6

Lao động nam KTTS (người)

1,3

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

Lao động nữ KTTS (người)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Tuổi chủ hộ khai thác (năm)

51,3

47,6

49,4

44,5

47,6

46,0

Kinh nghiệm KTTS (năm)

Ở hệ sinh thái nước ngọt thì số lao động Nam tham gia KTTS bên trong nhiều hơn so
với bên ngoài (tương ứng 1,3 so với 1,2 người). Đối với hệ sinh thái nước lợ, thì số
lao động Nam tham gia KTTS bên trong và bên ngoài không có sự chênh lệch.
Độ tuổi trung bình của lao động tham gia khai thác của các hộ khảo sát ở cả hai vùng
sinh thái cao hơn 40 tuổi. Với độ tuổi này thì các hộ ngư dân hầu hết đều có gia đình
và có trách nhiệm phải chăm lo cho cuộc sống gia đình của họ, cho nên việc chọn lựa
ngành nghề, việc làm phù hợp để ổn định sinh kế nông hộ là vấn đề cần chú ý quan
tâm.
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Trình độ học vấn là một trong những yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến hiệu quả
sản xuất, khai thác tài nguyên và quản lý kinh tế hộ gia đình. Đa số các ngư dân khai
thác của cả hai vùng sinh thái nước ngọt và nước lợ có trình độ học vấn cấp 1 và cấp
2, trình độ từ cấp 3 trở lên rất ít. Tỷ lệ mù chữ ở vùng nghiên cứu đại diện hệ sinh
thái nước lợ 14,2% cao hơn so với vùng sinh thái nước ngọt 5,9%. Trong đó, tỷ lệ mù
chữ ở các hộ khảo sát bên ngoài cao hơn bên trong ở cả hai hệ sinh thái (Hình 4.1).
Nguyên nhân chính do đa số ngư dân có độ tuổi trung bình lớn hơn 40 tuổi đều có
hoàn cảnh khó khăn sau chiến tranh nên không có điều kiện học hành, chủ yếu sử
dụng sức lao động để làm nghề nông theo kiểu kinh nghiệm cha truyền con nối. Khi
điều kiện kinh tế-xã hội địa phương bắt đầu phát triển (đặc biệt là khu vực bên trong
các HTCTTL được đầu tư tốt về cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường học), nhiều gia
đình nông thôn đã đầu tư cho con em học tập, trình độ văn hóa lao động trẻ đã được
nâng lên, tuy nhiên đa số lao động trẻ lại ưu tiên chọn các ngành nghề phi nông
nghiệp hoặc tập trung làm việc ở các khu công nghiệp tại thành thị và các thành phố
lớn. Dẫn đến tình trạng ở nông thôn vùng nghiên cứu hiện nay chỉ còn thường trực
lực lượng lao động ngoài tuổi 40 và tỷ lệ mù chữ bên ngoài cao hơn bên trong các
HTCTTL.

Hình 4.1: Trình độ học vấn của hộ KTTS
Với tác động của HTCTTL đã làm cho sản lượng thủy sản tự nhiên suy giảm, để
thích ứng thì ngư dân nên tích cực tham gia chuyển đổi nghề và sắp xếp lại lao động
gia đình sao cho hiệu quả để duy trì ổn định sinh kế. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra
cho thấy đa số các hộ khai thác thủy sản đều chỉ dừng lại ở mức độ phân công lao
trong các hoạt động liên quan đến khai thác thủy sản chứ chưa sắp xếp công việc cho
lao động trong gia đình theo các hoạt động sinh kế. Đa phần nam giới phụ trách hầu
hết các hoạt động liên quan đến khai thác thủy sản tự nhiên (>90%). Mọi quyết định
trong khâu tiêu thụ sản phẩm khai thác đều được sự thống nhất của cả hai giới hoặc
do phụ nữ đảm nhiệm.
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Về nhận thức của cộng đồng về hiện trạng khai thác và BVNL thủy sản thì đa số
người được phỏng vấn (>90%) ở hai vùng sinh thái nước ngọt và nước lợ cho rằng
sản lượng cá khai thác bình quân của hộ (kg/hộ/năm) năm 2014 đã bị giảm khoảng
50-60% so với sản lượng 10 năm trước đây (2004).
Hầu hết các tiêu chí liên quan đến hiện trạng khai thác và BVNLTS ở cả hai vùng
sinh thái đều được cộng đồng đánh giá ở mức chưa tốt/quá mức. Tuy nhiên, đa số
ngư dân đều nhận xét trong công tác quản lý khai thác và BVNLTS thì ở hệ sinh thái
nước ngọt tạm được hơn ở hệ sinh thái nước lợ (Bảng 4.8).
Bảng 4.8: Đánh giá của cộng đồng về hiện trạng khai thác NLTS
HST nước ngọt
Hiện trạng
Trong

Ngoài

Vùng
ngọt

HST nước lợ
Trong

Ngoài

Vùng lợ

Số người tham gia khai thác

1,6±0,7 1,6±0,6 1,6±0,7

1,4±0,6

1,7±0,8

1,5±0,7

Số phương tiện khai thác

2,1±0,6 1,8±0,6 1,9±0,6

1,8±0,7

2,0±0,8

1,9±0,7

Số lượng ngư cụ

1,6±0,7 1,7±0,6 1,6±0,7

1,5±0,6

1,8±0,7

1,6±0,7

Số loại ngư cụ

1,5±0,6 1,5±0,6 1,5±0,6

1,4±0,6

1,6±0,6

1,5±0,6

Kích cỡ mắc lưới khai thác

1,5±0,7 1,6±0,6 1,6±0,6

1,5±0,7

1,6±0,6

1,6±0,6

Thời vụ khai thác

1,9±0,6 1,8±0,7 1,9±0,7

1,7±0,6

1,7±0,6

1,7±0,6

Ngư trường khai thác

1,7±0,7 1,7±0,6 1,7±0,7

1,7±0,6

1,9±0,7

1,8±0,6

Phân bố giống loài

1,4±0,6 1,4±0,6 1,4±0,6

1,3±0,5

1,3±0,5

1,3±0,5

Các quy định/chính sách quản lý

2,1±0,8 2,3±0,7 2,2±0,8

1,8±0,9

1,9±0,6

1,9±0,7

(Thang điểm đánh giá: 1= chưa tốt/quá mức; 2= tạm được/vừa phải; 3= hợp lý/tốt)

Kết quả khảo sát cũng cho thấy đa số nông hộ đều nắm bắt và hiểu biết được các quy
định liên quan đến công tác quản lý và BVNLTS ở địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn
khoảng 25-30% nông hộ vẫn chưa biết gì về công tác này (Bảng 4.9). Do đó, các cơ
quan chức năng ở địa phương cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức cho cộng đồng với nhiều hình thức khác nhau để góp phần bảo
vệ nguồn lợi thủy sản bền vững ở địa phương.
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Bảng 4.9: Mức độ hiểu biết về công tác BVNLTS ở địa phương của nông hộ
HST nước ngọt (%)
Thông tin

Quy định quản lý của địa
phương về loài, ngư cụ,
kích cỡ mắc lưới, ngư
trường và mùa vụ cho
phép khai thác.

Mức độ
hiểu biết

HST nước lợ (%)

Vùng
Trong Ngoài

ngọt

Vùng
Trong Ngoài

lợ

Không biết

25,4

25,0

25,2

30,0

26,7

28,3

Biết ít

59,3

66,7

63,0

63,3

73,3

68,3

Biết nhiều

15,3

8,3

11,8

6,7

3,3

Hiện nay, do c á c phương tiện và ngư cụ khai thác ngày càng tinh vi nên có thể
khai thác được ở nhiều loại hình thủy vực khác nhau, do đó có nhiều hộ nhận định là
có thuận lợi hơn về ngư trường khai thác. Ngư cụ khai thác thì rất đa dạng và phong
phú, nhiều loại có kích cỡ mắc lưới nhỏ khai thác được hầu hết các loài thủy sản phân
bố trong tầng nước. Tuy nhiên, một số thủy vực như kênh rạch, đồng ruộng đã bị bờ
bao hoặc đê bao khép kín nên các phương tiện khai thác đã gặp nhiều trở ngại
trong việc di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong quá trình đánh bắt của các hộ
khai thác. Qua khảo sát cho thấy có nhiều nguyên nhân đã làm cho sản lượng thủy
sản tự nhiên s u y giảm rất nhiều so với trước đây:
Ở hệ sinh thái nước lợ: Có 64% số hộ khảo sát cho rằng suy giảm nguồn lợi thủy sản
là do sử dụng ngư cụ khai thác hủy diệt, kế đến là khai thác cá con, cá bố mẹ mùa
sinh sản (50%), số người khai thác thủy sản tăng (42%) và khoảng 13-25% số hộ cho
rằng cống thủy lợi đã ngăn cản đường di cư của cá, tôm và làm cho ô nhiễm môi
trường nước ảnh hưởng đến sự sống cả các loài thủy sản (Bảng 4.10).
Ở hệ sinh thái nước ngọt: Có 36,9% số hộ đồng ý với quan điểm nước lũ về ít nên sản
lượng cá bị suy giảm, kế đến là do sử dụng ngư cụ khai thác hủy diệt (35,1%), khai
thác cá mồi để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản (nuôi cá lóc), đặc biệt có 28.8% số
hộ cho rằng nguồn lợi thủy sản suy giảm là do hệ thống cống thủy lợi ngăn đường di
cư của cá, tôm và có sự gia tăng khai thác các loài cá con, cá bố mẹ vào mùa sinh
sản của chúng (Bảng 4.10).
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Bảng 4.10: Các nguyên nhân làm cho NLTS tự nhiên bị suy giảm
HST nước ngọt
Lý do suy giảm

HST nước lợ

Trong Ngoài Vùng Trong Ngoài Vùng
(n=57) (n=54) ngọt (n=49) (n=51)
lợ
(n=100)
(n=111)

Cống thủy lợi ngăn đường di cư của cá, tôm

56,1

Sử dụng ngư cụ khai thác hủy diệt

29,8

Đê bao chống lũ kép kín

29,8

Cống ngăn gây ô nhiễm môi trường nước

17,5

Nước lũ về ít

36,8

37,0

36,9

Canh tác lúa 3 vụ cá không có nơi sinh sản

35,1

25,9

30,6

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

36,8

14,8

26,1

5,3

22,2

13,5

18,4

64,7

42,0

29,8

27,8

28,8

42,9

56,9

50,0

Khai thác cá mồi cho nuôi cá lóc vèo

68,5

33,3

Chất thải từ cải tạo ao/đầm nuôi thủy sản

14,8

7,2

22,4

47,1

35,0

16,7

12,6

28,6

19,6

24,0

Số người khai thác thủy sản tăng
Khai thác cá con, cá bố mẹ mùa sinh sản

Thay đổi khí hậu

8,8

28,8

51,0

40,7

35,1

63,3

24,1

27,0
9,0

25,0
64,7

26,5

64,0

13,0

Kết quả phân tích khả năng thích ứng của cộng đồng khi NLTS suy giảm cho thấy:
có đến 55,9% số hộ cho rằng không cần thiết phải cải tiến kỹ thuật khai thác thủy
sản do sản lượng giảm rất nhiều, có cải tiến thì cũng không thể tăng sản lượng đánh
bắt được. Cũng do nguyên nhân sản lượng thủy sản tự nhiên giảm nên nhiều hộ dự
định nghỉ khai thác để chuyển sang làm nghề khác. Những hộ khai thác chủ yếu là hộ
nghèo, không đất sản xuất nên khi chuyển nghề khác thì chỉ có đi làm thuê
(31,7%). Có 22,0% số hộ có ít đất sản xuất thì muốn chuyển sang nuôi trồng thủy
sản để tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, một số ngành nghề khác mà người dân bỏ nghề
khai thác thủy sản có thể lựa chọn như mua bán nhỏ (19,0%), chăn nuôi gia súc,
gia cầm (12,2%), trồng trọt (lúa, hoa màu) (12,2%), làm công nhân ở các khu
công nghiệp (4,9%) (Bảng 4.11). Nhìn chung, đa số các hộ khai thác đều mong
muốn có thu nhập cao hơn và ổn định hơn khi chuyển đổi nghề.
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Bảng 4.11: Khả năng thích ứng theo giới khi NLTS suy giảm
Nghề nghiệp thích ứng
đối với Nam

HST nước ngọt

HST nước lợ

Trong (n=59) Ngoài (n=60) Trong (n=59) Ngoài (n=54)

Làm thuê nông nghiệp

32,20

61,67

52,54

Trồng hoa màu (rẫy)

15,25

5,00

1,69

Trồng lúa

35,59

33,33

3,39

Nuôi tôm
Làm công nhân xí nghiệp

38,89

33,90

33,33

8,47

8,33

3,39

20,37

Chăn nuôi

40,68

43,33

27,12

38,89

Nuôi trồng thủy sản

18,64

13,33

5,08

Làm nghề sửa xe
Buôn bán nhỏ
Tiếp tục khai thác thủy sản
Chưa nghĩ ra/Không biết
Nghề nghiệp thích ứng
đối với Nữ

1,69
10,17

1,69

1,85

18,64

9,26

13,56

12,96

5,00

HST nước ngọt

3,70
HST nước lợ

Trong (n=48) Ngoài (n=46) Trong (n=44) Ngoài (n=51)

Chăn nuôi

60,42

58,70

52,27

Trồng hoa màu (rẫy)

14,58

6,52

4,55

Trồng lúa

37,50

43,48

4,55

2,17

6,82

13,04

4,55

Tiếp tục KTTS
Nuôi trồng thủy sản

12,50

Nuôi tôm

76,47

7,84

38,64

33,33

4,55

5,88

Làm các nghề truyền thống

2,08

Buôn bán nhỏ

2,08

2,17

27,27

15,69

Làm công nhân xí nghiệp

8,33

8,70

4,55

7,84

Làm mướn nông nghiệp

10,42

28,26

13,64

15,69

Chưa nghĩ ra/không biết

8,33

2,17
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4.2.3 Tác động của HTCTTL đến nguồn lực xã hội
Nghiên cứu này chỉ tập trung phân tích một số yếu tố có liên quan đến nguồn lực xã
hội phục vụ sinh kế của cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản. Kết quả khảo sát cho
thấy, cộng đồng khai thác thủy sản tại vùng sinh thái nước ngọt chủ yếu là dân tộc
kinh (92,5%), dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ thấp (7,5%) chủ yếu sống tập trung bên
ngoài HTCTTL. Trong khi ở vùng sinh thái nước lợ thì tỷ lệ tương ứng là 99,2% dân
tộc kinh và 0,8% dân tộc Khmer sống tập trung ở bên trong HTCTTL. Về tôn giáo,
thì cộng đồng ngư dân sống ở vùng sinh thái nước ngọt không theo tôn giáo nào
chiếm tỷ lệ cao nhất (69,7%), Phật giáo (24,4%), Công giáo (3,4%) và Hòa hảo
(2,5%). Ở hệ sinh thái nước lợ thì tỷ lệ cộng đồng ngư dân không có tôn giáo lên tới
95%, còn lại là đạo Phật (5%). Không có sự khác biệt lớn về tôn giáo giữa các cộng
đồng sinh sống bên trong và bên ngoài HTCTTL ở cả hai vùng sinh thái (Bảng 4.12).
Bảng 4.12: Các yếu tố liên quan đến nguồn lực xã hội của hộ KTTS
ĐVT
Chỉ tiêu

HST nước ngọt

HST nước lợ

Trong Ngoài Vùng ngọt

Trong

Ngoài Vùng lợ

n=60

n=60

n=60

n=60

n=120

n=120

1. Dân tộc
Kinh

%

98,3

86,7

92,5

98,3 100,0

99,2

Khmer

%

1,7

13,3

7,5

1,7

Chưa lập gia đình

%

3,3

1,7

1,7

6,7

4,2

Có gia đình

%

96,7

96,6

96,6

98,3

81,7

90,0

Goá phụ

%

3,4

1,7

11,7

5,8

0,8

2. Tình trạng hôn nhân

3. Tôn giáo
Không

%

66,1

73,3

69,7

93,3

96,7

95,0

Phật giáo

%

27,1

21,7

24,4

6,7

3,3

5,0

Công giáo

%

1,7

5,0

3,4

-

-

-

Phật giáo Hòa hảo

%

5,1

-

2,5

-

-

-

Tham gia vào các tổ chức xã hội sẽ giúp nông hộ hòa nhập với cộng đồng, xây dựng
mối quan hệ tốt giữa gia đình và xã hội, từ đó tạo điều kiện thận lợi trong các hoạt
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động kinh tế hộ. Thế nhưng, không phải ngư dân nào cũng muốn tham gia vào các tổ
chức xã hội ở địa phương. Kết quả khảo sát PRA và phỏng vấn nông hộ cho thấy ở
hệ sinh thái nước ngọt chỉ có 9,3% hộ khảo sát bên trong và 17,8% hộ bên ngoài có
tham gia các tổ chức đoàn thể ở địa phương (hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu
chiến binh, hội Chữ thập đỏ…). Trong khi ở hệ sinh thái nước lợ, thì tỷ lệ tương ứng
là 10,4% (bên trong) và 7,2% (bên ngoài). Điều đó cho thấy cộng đồng ngư dân khai
thác thủy sản còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin thông qua các tổ chức đoàn
thể ở địa phương để ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ
các hoạt động kinh tế hộ.
Kết quả phân tích mối quan hệ giữa cộng đồng khai thác thủy sản và các tổ chức,
đoàn thể ở địa phương tại vùng sinh thái nước ngọt cho thấy: Nhà khoa học, Ban
nhân dân ấp, Hội nông dân, Khuyến nông, Hội phụ nữ, Ban giao thông, thủy lợi và
Ban mặt trận tổ quốc là những tổ chức gần gủi và có tầm quan trọng đối với đời sống
và kinh tế nông hộ. Các tổ chức khác như Doanh nghiệp, Ngân hàng, Đoàn thanh
niên, Hội cựu chiến binh chưa tham gia và gắn kết với các hoạt động kinh tế của
nông hộ (Hình 4.2; Hình 4.3 và Hình 4.4).

Hình 4.2: Sơ đồ VENN về quan hệ giữa cộng đồng và các tổ chức xã Trường Long
(trong HCTTTL, hệ sinh thái nước ngọt)
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Hình 4.3: Sơ đồ VENN về quan hệ giữa cộng đồng và các tổ chức xã Thới Thạnh
(trong HCTTTL, hệ sinh thái nước ngọt)

Hình 4.4: Sơ đồ VENN về quan hệ giữa cộng đồng và các tổ chức xã Đông Thắng
(ngoài HCTTTL, hệ sinh thái nước ngọt)
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Ở hệ sinh thái nước lợ thì ngược lại: Ngân hàng, Doanh nghiệp, Hội nông dân, Hội
phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Khuyến nông…có quan hệ gần gủi và
giúp đỡ sinh kế cho cộng đồng. Trong khi, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Ban
mặt trân tổ quốc thì chưa thể hiện vai trò gắn kết với sinh kế cộng đồng khai thác
thủy sản (Hình 4.5; Hình 4.6 và Hình 4.7).

Hình 4.5: Sơ đồ VENN về quan hệ giữa cộng đồng và các tổ chức xã Phong Thạnh Tây
(trong HTCTTL, hệ sinh thái nước lợ)

Hình 4.6: Sơ đồ VENN về quan hệ giữa cộng đồng và các tổ chức xã Phong Thạnh A
(trong HTCTTL, hệ sinh thái nước lợ)
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Hình 4.7: Sơ đồ VENN về quan hệ giữa cộng đồng và các tổ chức xã An Trạch
(ngoài HTCTTL, hệ sinh thái nước lợ)

Hiện nay, ở cấp cơ sở (cấp xã) có quá nhiều thiết chế chính thức khiến cho đội ngũ
cán bộ tại cơ sở trở nên cồng kềnh. Thông thường, một xã được khảo sát có khoảng
13-15 thiết chế chính thức, mỗi thiết chế có 1-3 người điều hành, nhiều thiết chế và
nhiều đại diện thiết chế thực chất không hoạt động. Không phải tất cả các chức danh
đều nhận được phụ cấp của Nhà nước, vì vậy các xã thường để một người kiêm
nhiệm nhiều chức danh, thậm chí có chủ tịch xã còn kiêm đến 2-3 chức danh.
Các thiết chế chính thức mạnh giúp cải thiện công khai và minh bạch thông tin. Thực
hiện pháp lệnh về dân chủ cơ sở, việc công khai thông tin qua các kênh chính thức đã
có nhiều cải thiện tại các điểm khảo sát. Những nội dung công khai khá đa dạng, từ
kế hoạch phát triển KT-XH, dự án, công trình đầu tư trên địa bàn, chính sách hỗ trợ
rủi ro đến lịch thời vụ sản xuất, thông tin xuất khẩu lao động, tiêm chủng mở rộng…
Họp dân tại các trụ sở Ban nhân dân ấp, UBND xã là những kênh phổ biến thông tin
quan trọng nhất đối với người dân, ngoài ra còn có các kênh thông tin khác như loa
truyền thanh, phổ biến qua họp đoàn thể hoặc trực tiếp tại nhà, treo dán thông báo,
thông tin tại trụ sở, nơi công cộng… Ngoài ra còn có các thông tin chung được phổ
biến qua tivi, báo đài và tạp chí. Trong các thiết chế chính thức, chủ tịch xã đóng vai
trò quan trọng nhất trong việc đảm bảo sự công khai và minh bạch thông tin ở cấp cơ
sở.
Các thiết chế phi chính thức cũng đóng vai trò quan trọng trong tiếp cận thông tin của
người dân. Tin truyền miệng qua anh em, họ hàng, láng giềng, lan truyền rất nhanh
trong các cộng đồng có chung hoạt động sản xuất. Nhiều thông tin như giá cả nông
sản, cách làm hay trong sản xuất được lan truyền từ nông dân đến nông dân chủ yếu
qua kênh truyền miệng. Vai trò của tin đồn phụ thuộc vào độ mạnh yếu của việc thực
hiện quy chế dân chủ cơ sở. Tại những địa bàn làm tốt công tác thông tin tuyên
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truyền qua các kênh chính thức thì tin đồn có vai trò yếu, và ngược lại. Các thiết chế
chính thức là kênh phản hồi hiệu quả khi được cung cấp đầy đủ thông tin, có cơ chế
phối hợp với chủ đầu tư và được hỗ trợ nâng cao năng lực giám sát.
Ở vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long, có nét đặc thù riêng là đời sống cộng
đồng không chịu tác động hoặc ràng buộc bởi các thiết chế truyền thống giống như
các thôn bản miền núi Trung du và phía Bắc. Vì vậy, tính ràng buộc với các thành
viên trong cộng đồng không được mạnh. Việc chấp hành quy định luật tục truyền
thống không thể hiện rõ và phụ thuộc nhiều vào ý thức tự nguyện của cá nhân.
Ở vùng sinh thái nước lợ, đội ngũ trí thức (các nhà khoa học), cựu chiến binh, cán bộ
về hưu trở về sống tại cộng đồng đang trở thành những người tiên phong thực hiện
và phổ biến nhiều hoạt động thiết chế mới gắng kết với cộng đồng. Họ là những
người trao truyền những tri thức bản địa, đồng thời dạy bảo, giúp đỡ con cháu chấp
hành pháp luật và hòa nhập với xã hội. Nhiều cựu chiến binh, đảng viên về hưu đã
đóng vai trò quan trọng trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở, góp tiếng nói
không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Uy tín và sự tâm huyết với các
công việc cộng đồng của những cán bộ về hưu này xuất phát từ năng lực và đạo đức
của họ, không phụ thuộc vào sự công nhận hay những hỗ trợ của Nhà nước. Trước
những tác động của HTCTTL đến sinh kế của cộng đồng thì vai trò của các đội ngũ
trí thức (các nhà khoa học), cựu chiến binh, cán bộ về hưu cần thể hiện mạnh mẽ hơn
để làm cầu nối giúp cho cộng đồng ngư dân tham gia nhiều hơn, tích cực hơn vào các
hoạt động của các thiết chế xã hội ở địa phương, nhằm để được tiếp cận thông tin về
lịch thời vụ, qui trình vận hành cống lấy nước phục vụ sản xuất, phục vụ sinh kế.
Hiện tại các ngư dân vùng nghiên cứu còn thiếu thông tin về giá cả hàng hóa, thị
trường tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến việc sản xuất hàng hóa dư thừa, được mùa mất giá
hoặc bị tư thương ép giá. Vì vậy, việc xây dựng các tổ hợp tác sản xuất/hợp tác xã để
dễ dàng tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật, tiếp cận vốn sản xuất cũng như đề xuất
ý kiến trong việc vận hành điều tiết nước thông qua HTCTTL để phục vụ sản xuất ổn
định sinh kế là rất cần thiết.
4.2.4 Tác động của HTCTTL đến nguồn lực tài chính
Nguồn lực tài chính là yếu tố quan trọng trong đầu tư sản xuất và cũng là yếu tố đánh
giá khả năng tích lũy của cộng đồng trong vùng nghiên cứu. Kết quả khảo sát cho
thấy, hầu hết cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản tự nhiên chưa có nhu cầu vay vốn
mặc dù tỷ lệ hộ nghèo trong vùng nghiên cứu còn khá cao. Trong bối cảnh tác động
của HTCTTL đến sinh kế cộng đồng thì khả năng đầu tư các hoạt động nhằm đa dạng
hóa nguồn thu nhập để phục vụ sinh kế là rất cần thiệt. Do đó việc đầu tư trang thiết
bị cho sản xuất của cộng đồng hiện nay cần được sự hỗ trợ tài chính từ các chính
sách của Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.
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Bảng 4.13: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong khai thác thủy sản của nông hộ
ĐVT: 1.000 đồng/năm
HST nước ngọt

Chỉ tiêu
Trong

Ngoài

Vùng ngọt

Chi phí cố đinh

1.412,5±1.004,4

1.697,9±1.591,0

1.555,2±1.332,6

Chi phí biến đổi

442,8±646,0

1.576,0±1.807,3

1.009,4±1.466,3

Tổng chi phí

1.274,2±1.441,2

1.703,1±2.949,2

1.488,7±2.321,3

Thu nhập

8.717,2±8.633,5

17.983,4±17.220,1

13.350,3±14.339,5

Lợi nhuận

7.443,0±7.994,3

16.280,3±16.588,5

11.861,6±13.704,3

HST nước lợ

Chỉ tiêu
Trong

Ngoài

Vùng lợ

Chi phí cố đinh

1.012,2±1.073,3

1.578,1±1.978,2

1.295,1±1.610,0

Chi phí biến đổi

928,3±1.457,2

1.447,7±3.031,0

1.188,0±2.382,4

Tổng chi phí

1.108,7±729,0

1.779,3±1.745,7

1.444,0±1.374,0

Thu nhập

9.321,4±14.710,1

26.097,8±21.916,6

17.709,6±20.405,6

Lợi nhuận

8.212,7±14.766,9

24.318,5±21.475,3

16.265,6±20.054,0

Kết quả Bảng 4.13 cho thấy: ở hệ sinh thái nước ngọt, chi phí đầu tư cho khai thác
thủy sản hàng năm rất thấp (1,5 triệu đồng/năm) với mức thu nhập trung bình là 17,7
triệu đồng/năm và lợi nhuận là 16,2 triệu đồng/năm. Do đó sau khi trừ đi các khoản
chi phí sinh hoạt gia đình thì mức tích lũy còn lại hàng năm của ngư dân là rất thấp.
Ở hệ sinh thái nước lợ, thì chi phí đầu tư cho khai thác thủy sản tự nhiên trung bình là
1,4 triệu đồng/năm, với thu nhập trung bình là 17,8 triệu đồng/năm và lợi nhuận là
16,3 triệu đồng/năm. Với mức lợi nhuận này thì nhóm cộng đồng ngư dân khai thác
thủy sản tự nhiên của vùng sinh thái nước lợ cũng có mức tích lũy hàng năm thấp.
Điều đó cho thấy, cộng đồng ngư dân khai thác thủy sản cả hai hệ sinh thái thuộc
vùng nghiên cứu gặp nhiều khó khăn về vốn để tái đầu tư cho khai thác hoặc để đầu
tư đa dạng hóa sinh kế và đầu tư mở rộng qui mô sản xuất đối với các hoạt động sản
xuất có hiệu quả và có thị trường tiêu thụ tốt. Do đó cần có sự hỗ trợ tiếp cận vốn để
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duy trì hoạt động khai thác hoặc sản xuất, cần có sự tập huấn về cách thức sử dụng
đồng vốn có hiệu quả đối với cộng đồng ngư dân.
4.2.5 Tác động của HTCTTL đến nguồn lực cơ sở vật chất
Nguồn lực cơ sở cật chất trong nghiên cứu này phân thành hai nhóm gồm tài sản của
nông hộ và cơ sở hạ tầng trong cộng đồng (bên ngoài nông hộ). Kết quả khảo sát cho
thấy, nguồn lực cơ sở vật chất quan trọng nhất của ngư dân khai thác thủy sản là ngư
cụ khai thác để phục vụ sinh kế của hộ.
Ngư cụ khai thác có sự khác biệt giữa các hộ khai thác chuyên nghiệp (có thu nhập từ
khai thác thủy sản > 50% tổng thu nhập của hộ/năm) và các hộ khai thác theo thời vụ.
Lưới giăng, đặt chúm, kéo côn, lưới kéo và giăng/cặm câu theo trình tự là 5 loại hình
khai thác chủ yếu của các hộ KTTS chuyên nghiệp. Trong khi đó, ngoài lưới giăng,
đặt chúm, kéo côn.. thì đặt dớn và lú là 2 loại ngư cụ được nhiều hộ KTTS theo thời
vụ sử dụng.
Bảng 4.14: Ngư cụ khai thác chủ yếu của hộ KTTS phân theo vùng sinh thái
HST nước ngọt (%)
TT

HST nước lợ (%)

Tên ngư cụ
Trong (n=60)

Ngoài (n=60)

Trong (n=60)

1 Lú dây

5,0

6,7

2 Chất chà

5,0

1,7

50,0

60,0

4 Lưới kéo điện

1,7

6,7

1,7

1,7

5 Lú miệng

6,7

16,7

53,3

41,7

15,0

56,7

3 Lưới giăng

6 Đáy sông
7 Nò
8 Chài

25,0

Ngoài (n=60)
5,0

3,3

5,0
3,3

1,7

9 Đó

1,7
6,7

10 Giăng câu

1,7

11 Rọ

1,7

12 Trúm

5,0

13 Dớn

26,7

1,7

30,0
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14 Vó

8,3

15 Cào lịch/lươn

1,7

16 Câu cắm

6,7

17 Kéo côn

5,0

18 Lờ/lợp

3,3

19 Đăng mé

3,3

20 Xiệc điện

1,7

21 Bắt tay (ốc)

1,7

22 Xà di

3,3

1,7

1,7

Lưới giăng là loại ngư cụ được sử dụng để bắt cá phổ biến nhất với khoảng 40-50%
số hộ khai thác thủy sản tại địa bàn nghiên cứu. Do áp lực khai thác cao nên nhiều
loại ngư cụ mới ra đời với chức năng khai thác rất tinh vi, trong các loại ngư cụ đó thì
có những loại mang tính hủy diệt và tận diệt cao ngày càng xuất hiện nhiều hơn (xiệc
điện, cào điện, lú, dớn).
Xiệc điện xuất hiện nhiều từ cuối những năm 1990 và giai đoạn 2000-2003, có thể có
tới 50% số hộ khai thác sử dụng loại ngư cụ này. Trong thời gian vừa qua và hiện nay,
được sự quan tâm của nhà nước đến việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản nên một số loại
ngư cụ khai thác mang tính hủy diệt hay tận diệt đã bị cấm khai thác (xiệc điện, cào
điện) nên số lượng có giảm nhiều. Với xiệc điện, vẫn còn khoảng 10-20% số hộ khai
thác lén lút sử dụng.
Đẩy côn là nghề khai thác thủy sản xuất hiện từ 2003, ngư trường khai thác chủ yếu
trên đồng ruộng. Thời gian gần đây, một số loại ngư cụ như dớn, lú, đẩy côn và lưới
kéo ngày càng xuất hiện phổ biến.
Một số loại ngư cụ có khuynh hướng giảm do hiệu quả khai thác không cao, do tác
động của công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và qui định giao thông thủy như: chất
chà, kéo vó. Riêng lưới kéo ốc là loại ngư cụ nên được khuyến cáo sử dụng để góp
phần giảm bớt sự gây hại của ốc bươu vàng và tăng lượng thức ăn tự nhiên cho
NTTS.
Do tác động của HTCTTL làm cho sản lượng khai thác giảm thì việc cải tiến và du
nhập một số ngư cụ từ các vùng khác nhằm khai thác nhiều hơn để đảm bảo nhu cầu
cuộc sống của họ. Thậm chí một số hộ ngư dân sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt
như xiệc điện và lưới có kích thước mắc lưới nhỏ để khai thác. Điều đó cho thấy,
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việc thiếu vốn là cản trở cho các đầu tư sản xuất khác sẽ có tác động góp phần làm
cho sản lượng nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm.
Bảng 4.15: Số lượng ngư cụ được hộ KTTS sở hữu và sử dụng
HST nước ngọt

Số lượng
ngự cụ
Một ngự cụ

n
%

Hai ngư cụ

n
%

Ba ngư cụ

n
%

HST nước lợ

Trong

Ngoài

Vùng ngọt

Trong

Ngoài

Vùng lợ

(n=60)

(n=60)

(n=120)

(n=60)

(n=60)

(n=120)

40

43

83

53

54
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66,7

71,7

69,2

88,3

90,0

89,2

19

14

33

7

6

13

31,7

23,3

27,5

11,7

10,0

10,8

1

3

4

0

0

0

1,7

5,0

3,3

0,0

0,0

0,0

Đối với hệ sinh thái nước ngọt thì có 69,2% số hộ KTTS có sử dụng 1 loại ngư cụ
khai thác để phục vụ sinh kế hộ gia đình. Những hộ có hai ngư cụ chỉ chiếm 27,5%
tổng số hộ khảo sát và chỉ có 3,3% số hộ sở hữu 3 loại ngư cụ. Trong khi ở hệ sinh
thái nước lợ thì có 89,2% hộ sở hữu 1 loại ngư cụ, 10,8% hộ sở hữu 2 ngư cụ và
không có hộ nào sở hữu 3 ngư cự trở lên.
Khi so sánh giữa bên trong và bên ngoài HTCTTL thì ở cả hai hệ sinh thái đều có tỷ
lệ số hộ sở hữu 01 loại ngư cụ ở bên ngoài cao hơn so với bên trong (tương ứng
71,7% so với 66,7% HST nước ngọt và 90% so với 88,3% HST nước lợ). Nhưng tỷ
lệ số hộ có 2 hoặc 3 ngư cụ ở HST nước ngọt thì cao hơn ở HST nước lợ. Điều đó có
nghĩa là áp lực khai thác lên hệ sinh thái nước ngọt cao hơn HST nước lợ.
Nguồn tài nguyên đất đai ở hệ sinh thái nước ngọt gồm có đại diện các huyện Phong
Điền, Cờ Đỏ và Thới Lai thuộc tỉnh Cần Thơ. Địa hình của vùng này tương đối bằng
phẳng, có nhiều kênh rạch, nền đất được hình thành chủ yếu qua quá trình bồi lắng
trầm tích biển và phù sa của sông Cửu Long. Có hai nhóm đất chính là đất phù sa
(84%) và đất phèn (16%). Nhìn chung, đất có thành phần cơ giới nặng, mùn và đạm
từ khá đến giàu, lân và kali trung bình, ít hoặc không có độc tố, thuận lợi cho việc
canh tác lúa và trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, vùng nghiên cứu có một số hạn chế sau:
(i) Địa bàn bị ảnh hưởng của lũ hàng năm, trong đó có 25% diện tích đất ngập sâu
trong nước đặc biệt vào cuối mùa lũ, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, cơ
sở hạ tầng, dân cư, đô thị; (ii) Độ chia cắt địa hình do sông rạch nội đồng khá lớn, các
đặc điểm địa chất công trình kém, có tác động khó khăn trong việc xây dựng các cơ
sở hạ tầng và giao thông bộ; (iii) Tài nguyên sinh vật đang có khuynh hướng giảm sút
và môi trường nước mặt vùng nông thôn và đô thị đang có xu hướng bị nhiễm bẩn.
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Tài nguyên đất đai ở hệ sinh thái nước lợ: ở vùng nghiên cứu đại diện nằm bên trong
HTCTTL gồm có xã Phong Thạnh A và Phong Thạnh Tây, tuy nằm bên trong hệ
thống cống ngăn mặn nhưng tàn bộ địa bàn hai xã này không có hệ thống đê bao
ngăn mặn triệt để phục vụ sản xuất lúa như xã Phong Tân, thị xã Giá Rai thuộc tỉnh
Bạc Liêu. Vì vậy, hầu hết đất sản xuất nông nghiệp bị nhiễm mặn, đặc biệt là vào
mùa kiệt (mùa nước mặn chiếm ưu thế so với nước ngọt). Về thổ nhưỡng, địa bàn hai
xã được hình thành và phát triển trên các trầm tích đầm lầy-biển và sông-biển hỗn
hợp có đặc điểm bồi tụ chậm, vật liệu trầm tích chứa nhiều hữu cơ và chất sinh phèn,
lại bị xâm nhập mặn theo thời gian, dẫn đến đất phèn bị nhiễm mặn. Đây là các xã
thuộc vùng chuyển đổi, đất sản xuất chịu ảnh hưởng mặn trong mùa khô, ảnh hưởng
ngọt trong mùa mưa, thích hợp cho mô hình canh tác kết hợp giữa nuôi trồng thủy
sản và canh tác nông nghiệp (lúa-tôm, lúa-cá). Tuy nhiên, trong quá trình canh tác
cần hoàn chỉnh các công trình phân ranh mặn ngọt, chủ động ngăn và cấp mặn, ngọt
để giảm thiểu thiệt hại do thiếu mặn hoặc thiếu ngọt trong từng thời điểm canh tác.
Trong khi đó, địa bàn xã An Trạch huyện Đông Hải thì nằm ngoài hệ thống cống
ngăn mặn của tỉnh Bạc Liêu. Về thổ nhưỡng của Xã chủ yếu là đất phù sa nhiễm mặn,
không thích hợp cho trồng lúa và cây ăn trái. Tuy nhiên, rất phù hợp cho việc nuôi
trồng thủy sản (tôm, cua và các loài thủy sản khác). Khó khăn lớn nhất của xã là
thiếu nuồn nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất. Nguồn nước chính từ kênh sáng Bạc
Liêu-Cà Mau bị ô nhiễm nặng. Tập quán sinh sống của cư dân chủ yếu bám theo ven
sông rạch, về lâu dài nếu không được quy hoạch và tổ chức tốt, có thể sẽ ảnh hưởng
rất lớn cho môi trường nước.
4.3 Đánh giá hiện trạng các nguồn lực của nông hộ khai thác
Kết quả đánh giá của các hộ khảo sát về hiện trạng nguồn lực trong khung sinh kế
của cộng đồng KTTS theo thang điểm từ 1 (thấp nhất) đến 5 (cao nhất) được trình
bày qua Hình 4.8 và Hình 4.9.
Ở cả hai hệ sinh thái thuộc vùng nghiên cứu nguồn lực xã hội được đánh giá là thấp
nhất, trong khi nguồn lực tự nhiên và nguồn lực con người được các hộ khảo sát đánh
giá khá cao so với các nguồn lực khác trong khung sinh kế của cộng đồng. Điều đó
cho thấy, ngư dân KTTS cần được sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và tổ chức phi
chính phủ để tiếp cận với nguồn vốn phục vụ khai thác, đầu tư sản xuất, chuyển đổi
nghề và tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm.
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Hình 4.8: Hiện trạng các nguồn lực của nông hộ vùng sinh thái nước ngọt

Trong

Ngoài

Nguồn lực con người
5.00
4.80
4.00
3.00 3.97
Nguồn lực xã hội

2.00
1.00
1.27 1.12
0.00

4.18

Nguồn lực tự nhiên
4.62

2.23
3.43
Nguồn lực tài chính

1.98
2.73

Nguồn lực cơ sở vật
chất

Hình 4.9: Hiện trạng các nguồn lực của nông hộ vùng sinh thái nước lợ
4.4 Phân tích chiến lược sinh kế của nông hộ khai thác thủy sản
Dựa trên kết quả phân tích hiện trạng các nguồn lực sinh kế của nông hộ nêu trên
chiến lược sinh kế của nông hộ khai thác thủy sản ở hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh
thái nước lợ được trình bày ở Bảng 14.16 và Bảng 14.17.
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Bảng 14.16 Chiến lược sinh kế của nông hộ khai thác ở HST nước ngọt
Nguồn lực nông hộ

Nguồn lực tự nhiên

Chiên lược sinh kế
Tái tạo nguồn lợi

Đa dạng và bảo tồn
NLTS

Cải thiện môi trường
tự nhiên thông qua vận
hành HTCTTL

Vận hành HTCTTL
hợp lý và ý thức
BVMT tốt

Khai thác tài nguyên tự
nhiên bền vững

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực xã hội

Giảm áp lực khai thác
tự nhiên

Thực hiện

Nông hộ; Địa
phương; Tổ chức
phi chính phủ;
Doanh nghiệp.

Nâng cao thu nhập

Phân công lao động
hợp lý theo tuổi và giới
tính

Sử dụng lao động gia
đình hợp lý và tăng
năng suất lao động;

Đầu tư cho giáo dục và
đào tạo nghề

Cải thiện thu nhập,
Nâng cao trình độ
dân trí và tăng khả
năng tiếp cận việc
làm cho lao động;

Quản lý hiệu quả việc
sử dụng hợp lý các ngư
cụ khai thác

Bảo vệ NLTS bền
vững; Nâng cao thu
nhập.

Nâng cao hiệu quả sử
dụng HTCTTL

Nâng cao hiệu quả
SX và vận chuyển
hang hóa. Giảm áp
lực KT NLTS.

Nguồn lực con người

Nguồn lực cơ sở vật
chất

Kết quả sinh kế

Đa dạng các hoạt động
sinh kế cho nông hộ

Tạo sinh kế bền vững

Tăng khả năng tiếp cận
vốn

Đầu tư tái sản xuất
nâng cao thu nhập

Tăng khả năng tích lũy

Giảm nghèo; Nâng
cao đời sống và phát
triển bền vững

Tăng cường tham gia
tổ chức xã hội và đoàn
thể

Dễ tiếp cận thông tin
thị trường tiêu thụ sản
phẩm, nâng cao đời
sống.

Tăng cường vai của
cộng đồng trong quản
lý nguồn tài nguyên
nước và thủy sản

Giảm tổn thương
thông qua các chính
sách.

Nông hộ; Địa
phương; Tổ chức
phi chính phủ;
Nhà nước

Nông hộ; Địa
phương; Tổ chức
phi chính phủ;
Nhà nước

Nông hộ; Nhà
nước; Tổ chức phi
chính phủ; Địa
phương

Nông hộ; Nhà
nước; Tổ chức phi
chính phủ; Địa
phương
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Bảng 14.17 Chiến lược sinh kế của nông hộ khai thác ở HST nước lợ
Nguồn lực nông hộ

Nguồn lực tự nhiên

Chiên lược sinh kế
Tái tạo nguồn lợi

Đa dạng và bảo tồn NLTS

Cải thiện môi trường
tự nhiên thông qua
vận hành HTCTTL

Vận hành HTCTTL hợp
lý và ý thức BVMT tốt

Khai thác tài nguyên
tự nhiên bền vững

Nguồn lực tài chính

Nguồn lực xã hội

Giảm áp lực khai thác tự
nhiên

Thực hiện

Nông hộ; Địa
phương; Tổ chức
phi chính phủ;
Doanh nghiệp.

Nâng cao thu nhập

Phân công lao động
hợp lý theo tuổi và
giới tính

Sử dụng lao động gia đình
hợp lý và tăng năng suất
lao động

Đầu tư cho giáo dục
và đào tạo nghề

Cải thiện thu nhập,
Nâng cao trình độ dân trí
và tăng khả năng tiếp cận
việc làm cho lao động

Quản lý hiệu quả việc
sử dụng hợp lý các
ngư cụ khai thác

Bảo vệ NLTS bền vững;
Nâng cao thu nhập

Nâng cao hiệu quả sử
dụng HTCTTL

Nâng cao hiệu quả sản
xuất và tránh tranh chấp
ngọt-lợ.
Phục vụ mô hình xen
canh lúa tôm phục vụ bền
vững sinh kế cộng đồng.

Nguồn lực con người

Nguồn lực cơ sở vật
chất

Kết quả sinh kế

Đa dạng các hoạt
động sinh kế cho
nông hộ

Tạo sinh kế bền vững

Tăng khả năng tiếp
cận vốn

Đầu tư tái sản xuất nâng
cao thu nhập

Tăng khả năng tích
lũy

Giảm nghèo; Nâng cao
đời sống và phát triển bền
vững

Tăng cường tham gia
tổ chức xã hội và
đoàn thể

Dễ tiếp cận thông tin thị
trường tiêu thụ sp, nâng
cao đời sống.

Tăng cường vai của
cộng đồng trong quản
lý nguồn tài nguyên
nước và thủy sản

Giảm tổn thương thông
qua các chính sách.

Nông hộ; Địa
phương; Tổ chức
phi chính phủ;
Nhà nước

Nông hộ; Địa
phương; Tổ chức
phi chính phủ;
Nhà nước

Nông hộ; Nhà
nước; Tổ chức
phi chính phủ;
Địa phương

Nông hộ; Nhà
nước; Tổ chức
phi chính phủ;
Địa phương
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4.5 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý NLTS và ổn định sinh kế cộng đồng
4.5.1 Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Quy hoạch phát triển thủy sản phải gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và sử
dụng hợp lý nguồn tài nguyên, không làm suy thoái môi trường, giữ gìn được tính
đa dạng của hệ sinh thái.
Để tăng cường c ô n g t á c bảo vệ nguồn lợi thủy sản cần khuyến khích các nghề
khai thác có t í n h chọn lọc (lưới rê, câu, chài rê, chài quăng có kích thước mắt
lưới phù hợp với từng cỡ cá khai thác hoặc chủ động dùng các loại mồi phù hợp
với từng loại để bắt cá), hạn chế và quy định thời gian cũng như mùa vụ khai
thác với những nghề khai thác không chọn lọc (đăng mé, đáy, cào, lưới rùng, lưới
kéo nội đồng, kéo côn), những nghề khai thác bị động (chà, vó, nò, lờ, lợp, dớn).
Tăng cường có hiệu quả biện pháp kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm việc khai
thác bằng các ngư cụ có tính hủy diệt (dùng chất độc, chất nổ, xiệc điện).
Quy định c ụ t h ể loại nghề, loại ngư cụ và mùa vụ khai thác thủy sản trên
sông rạch và nội đồng một cách toàn diện. Các cơ quan chức năng cần hướng
dẫn, s ắp xếp việc làm và chuyển đổi nghề cho những nghề cấm hoặc hạn chế khai
thác nhằm giúp ngư dân ổn định cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề.
Khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý phải đi đôi với công tác bảo vệ và tái tạo
nguồn lợi tự nhiên. Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm với các đối
tượng thủy sản bản địa có khả năng sản xuất giống như: cá mè vinh, cá chép, cá
ét mọi, cá hô, cá tra, cá chạch lấu, tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ… có ý nghĩa
rất lớn nằm phục hồi nguồn lợi tự nhiên ngày càng bị khai thác cạn kiệt và tăng
sản lượng khai thác nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế. Thiết lập các khu vực bảo
tồn các loài thủy sản bản địa, các loài nguy cấp hoặc có nguy cơ nguy cấp ở mỗi
vùng sinh thái.
4.5.2 Ổn định sinh kế cho cộng đồng khai thác thủy sản
Đa dạng hóa nghề nghiệp và nguồn thu nhập là chiến lược sinh kế phổ biến ở các tiểu
vùng dự án thủy lợi. Đó là cách thức chống đỡ rủi ro cao trong hoạt động sản xuất và
gia tăng thu nhập của nông hộ. Đa dạng hóa nghề nghiệp và nguồn thu nhập có thể
bằng cách làm nghề phụ: buôn bán, dịch vụ, phụ hồ, chạy honda ôm, làm thuê mướn
nông nghiệp, khai thác thủy sản, làm thuê cho các hộ nuôi trồng thủy sản hoặc các
công ty, nhà máy chế biến thủy sản, các khu công nghiệp tập trung trong và ngoài địa
phương.
Việc thực hiện dự án phát triển hệ thống thủy lợi có khả năng làm gia tăng số lượng
việc làm nghề phụ, bởi khả năng tăng vụ lớn, mở rộng mô hình kết hợp lúa-tôm, lúacá hay diện tích thâm canh cây trồng năng suất cao sử dụng nhiều nước, như kế
hoạch dự kiến của một bộ phận lớn người dân trong cộng đồng. Làm thuê là nghề
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chính của đông đảo lao động không có đất hay thiếu đất sản xuất và cũng là nghề phụ
phổ biến của nhiều người. Điều đó cho thấy dự án tập trung vào phát triển hệ thống thủy
lợi và giao thông nông thôn là đúng hướng, đáp ứng mục tiêu hạn chế rủi ro trong sản
xuất nông nghiệp và khai thác thủy sản, nhưng cần có hợp phần hỗ trợ sinh kế cho các
nhóm yếu thế hay các hộ thiếu hoặc không có đất sản xuất.
Tình trạng học vấn của hộ KTTS trong vùng được khảo sát là khá thấp. Điều này sẽ
ảnh hưởng đến việc đào tạo và tập huấn những kỹ thuật và công nghệ mới phục vụ
sản xuất hay chuyển đổi nghề mới thay thế cho nghề đã mất do tác động của
HTCTTL làm nguồn lợi thủy sản suy giảm. Đây là một đặc điểm cần được lưu ý khi
thiết kế các chương trình đào tạo hay tập huấn cho các đối tượng bị ảnh hưởng, sao
cho phù hợp với trình độ của nông hộ.
Phụ nữ ở vùng nghiên cứu nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung có tỷ lệ tham gia lao
động thấp hơn các vùng khác trong cả nước. Phát triển HTCTTL và giao thông nông
thôn sẽ tạo ra cơ hội tăng vụ, mở rộng nghề thủy sản làm tăng nhu cầu lao động nông
nghiệp ở địa phương, phù hợp với năng lực của phụ nữ. Mặt khác, khi nông nghiệp
tăng trưởng cũng tạo thêm nhiều cơ hội phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp,
tạo ra nhiều việc làm trong lĩnh vực này. Giao thông nông thôn được nâng cấp sẽ tạo
điều kiện thuận lợi cho lao động đặc biệt là phụ nữ di chuyển mùa vụ, tìm kiếm việc
làm góp phần cải thiện thu nhập của nông hộ.
4.5.3 Tăng cường nuôi trồng thủy sản để giảm áp lực khai thác
Xuất phát từ tình hình thực tế ở vùng nghiên cứu, việc thay đổi và lựa chọn mô hình
canh tác theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường là cần thiết. Ở hệ sinh thái
nước ngọt, cần đầu tư phát triển các mô hình nuôi thủy sản qui mô nhỏ phù hợp năng
lực của nông hộ nhằm để bổ sung nguồn thực phẩm thủy sản cho nông hộ; cải thiện
thu nhập; tạo việc làm cho cộng đồng. Các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao có thể
được chọn để nuôi trồng tăng năng suất như cá bống tượng, cá chạch lấu, cá chạch
bùn, cá trê vàng, cá lóc, cá thát lát, ếch, lươn, cá chình, cá rô phi, tôm càng xanh,….Ở
hệ sinh thái nước lợ, nên phát triển các mô hình nuôi luân canh 1 vụ lúa, 1 vụ tôm
(tôm sú, tôm thẻ chân trắng), mô hình xen canh cua, tôm vào mùa khô; mô hình trồng
năn bộp kết hợp nuôi cá tự nhiên trên đất ruộng vào mùa mưa; mô hình nuôi rắn ri
voi; sử dụng nước ao nuôi cá rô phi, cá kèo, cá măng, sò huyết để nuôi tôm bán thâm
canh; ngoài ra một số mô hình nuôi baba, cá sấu, ếch thái lan và cá lóc trên bể lót bạt
cũng có thể được chọn để phát triển kinh tế hộ. Cần phân vùng sản xuất rõ ràng, thiết
lập các dự án đầu tư đê bao khép kín cho các vùng trồng lúa ổn định, vùng luân canh
tôm-lúa và vùng chuyên nuôi trồng thủy sản quanh năm. Phối hợp vận hành hợp lý
các HTCTTL, chủ động điều tiết nước để phục vụ các mô hình sản xuất đạt hiệu quả,
từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm sinh thái, ổn định và bền vững.
Đối với xã Phong Thạnh A và xã Phong Thạnh thuộc địa bàn thị xã Giá Rai (vùng
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Bắc Quốc Lộ 1 A, Bạc Liêu) cần triển khai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản
xuất lúa-tôm, trong khi vùng giáp ranh từ xã Phong Thạnh Tây trở xuống Cà Mau thì
nên qui hoạch thành vùng chuyên nuôi trồng thủy sản quanh năm, từ ranh giới xã
Phong Tân trở lên Phong Thạnh Đông và Phong Thạnh Đông A thì nên qui hoạch
vùng chuyên sản xuất lúa phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
Bạc Liêu. Các hệ thống công trình thủy lợi này nếu được xây dựng sẽ tăng cường cơ
sở hạ tầng cho thị xã Giá Rai nói riêng, góp phần thực hiện thúc đẩy phát triển kinh tế
của Bạc Liêu và của cả khu vực khu vực Bán Đảo Cà Mau nói chung. Đối với hộ
nông dân, ngư dân, cần tham gia nhiều hơn nữa các lớp tập huấn kỹ thuật, các cuộc
hội thảo đầu bờ và tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình sản xuất có
hiệu quả vào điều kiện gia đình góp phần tăng thu nhập. Từng bước liên kết sản xuất
để giảm giá thành sản phẩm và sản lượng hàng hóa tập trung, để thuận lợi trong việc
thu hoạch và bao tiêu sản phẩm.
4.5.4 Quản lý vận hành thống cống thủy lợi
Đối với hệ sinh thái nước ngọt: Cần sớm hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình
thủy lợi trên toàn vùng tiểu dự án thủy lợi OMXN. Xây dựng qui trình vận hành hệ
thống cống thích hợp để điều tiết nước phục vụ cho sản xuất, nhất là sản xuất lúa và
nuôi trồng thủy sản cũng như vận chuyển mía với số lượng lớn từ bên trong ra ngoài
khu vực dự án. Công tác vận hành hệ thống cống thủy lợi như sau: Tạm thời hệ

thống chỉ vận hành được một số cống ở thượng nguồn sông Hậu, Sông Cần Thơ
để phục vụ xuống giống các vụ Đông Xuân (từ tháng 10 đến tháng 2 hàng năm),
vụ Hè Thu (từ tháng 2 đến tháng 5), vụ Thu Đông (từ ngày tháng 5 đến tháng 8)
và bảo vệ mùa màng cho địa phương khi mực nước sông dâng cao bất thường (từ
tháng 12 đến tháng 1) cụ thể: (i) Quận Ô Môn: vận hành đóng mở cống Rạch Tra C,
Trà Keo, Rạch gập, Ông Tành (đang xây dựng), Nàng Út (đang xây dựng) phục vụ
một phần phường Châu Văn Liêm và Phường Trường Lạc. (ii) Huyện Thới Lai: vận
hành đóng mở cống KH8Đ, Rạch Nhum, Rạch Tra Đ, Vàm Nhon (đang xây dựng)
phục vụ cho xã Thới Thạnh (diện tích khoản trên 800 ha đất nông nghiệp); xã Định
Môn (diện tích khoản trên 1.600 ha đất nông nghiệp). (iii) Huyện Phong Điền: vận
hành đóng mở cống Cầu Nhiếm C phục vụ cho 02 xã Nhơn Aí (diện tích khoản trên
90 ha đất nông nghiệp) và một phần xã Tân Thới.
Sự màu mỡ của đất đai trong khu vực OMXN cần đặc biệt được lưu ý khi vận hành
cống vào thời gian nước lũ có độ phù sa cao (các tháng mùa lũ). Đồng thời, cũng phải
tạo điều kiện cho giao thông đường thủy không bị ảnh hưởng nhiều và cho các loài cá
di cư được dễ dàng hơn trong quá trình sinh trưởng, sinh sản, tái tạo quần đàn. Đối
với nguồn lợi thủy sản, giai đoạn đẻ trứng vào đầu mùa mưa (tháng 4-5) và di cư của
cá tôm bột/giống tự nhiên từ sông rạch lên đồng ruộng từ đầu tới giữa mùa lũ (tháng
7-9) là rất quan trọng.
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Ở hệ sinh thái nước lợ, việc cấp thoát nước ở vùng Nam QL 1A (bên ngoài hệ thống
cống ngăn mặn) phụ thuộc vào thủy triều thông qua hệ thống kinh mương hở, lấy
nước vào ao đầm chủ yếu nhờ dòng chảy thủy triều và bơm, tát. Vùng này, ngoài
công trình đê biển, hệ thống kênh và cầu qua đê, chưa có công trình điều tiết hoặc
kiểm soát mặn. Đối với vùng Bắc QL 1A (bên trong hệ thống cống ngăn mặn-vùng
chuyển đổi) thì hướng xâm nhập mặn từ ba phía: triều biển Đông qua các cống ngăn
mặn Bắc QL 1A; từ Cà Mau qua các cống Tắc Vân, Chắc Băng, Ông Hương, Thị
Phụng và kinh Chắc Băng; triều biển Tây theo sông Cái lớn từ hướng Kiên Giang.
Trong ba hướng xâm nhập, thì tỉnh Bạc liêu có thể kiểm soát được phía mặn biển
Đông qua các cống từ Giá Rai đến Láng Trâm. Tuy nhiên, việc kiểm soát này không
triệt để vì các cửa cống được thiết kế đóng mở tự động, phụ thuộc vào thủy triều;
muốn đóng mở phải chờ hết một con triều (khoảng 12 giờ) mới thực hiện được. do đó
điề tiết ở hướng này là theo con triều. Mặn từ hướng Cà Mau lên và Kiên Giang qua
là hoàn toàn không kiểm soát được. bắt đầu từ tháng 3, khi mực nước ngọt xuống
thấp, có năm dưới cốt 0,00, lúc đó khi triều biển Tây lên sẽ dồn ngược về phía Sóc
Trăng. Thực tế trong 3 năm qua, từ tháng 3 đến tháng 5 khi triều biển Tây lên đã làm
cho mặn xâm nhập vào vùng nước ngọt của hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng, có ranh
giới mặn đã bị đẩy tới Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng. Do đó, giải pháp kiểm soát tình hình
xâm nhập mặn cần được chú ý thực hiện như sau: từ tháng 11 mở một số cống nhỏ
như Khúc Tréo, Cây Gừa, Sư Son, Nọc Nạn để thị xã Giá Rai lấy nước mặn nuôi tôm.
Muốn giữ được nước ngọt cho canh tác lúa trên đất tôm, nguồn nước mặn phải được
khống chế tại ngã tư Phó Sinh dưới 4‰ đến giữa tháng 01 năm sau. Tuy vậy, việc
kiểm soát mặn 4‰ tại Phó Sinh là rất khó khăn ngay cả khi không mở 4 cống nhỏ nói
trên, vì cũng từ tháng 11 phía Cà Mau bỏ ngỏ các cống ngăn mặn làm cho mặn xâm
nhập vào vùng lúa trên đất tôm của các huyện Phước Long và Hồng Dân của tỉnh
Bạc Liêu. Từ giữa tháng 01, bắt đầu vận hành các cống Láng Trâm, Hộ Phòng và Giá
Rai. Lúc này toàn bộ hệ thống kênh trong vùng chuyển đổi làm nhiệm vụ chuyển tải
nước mặn. Đặc biệt là tuyến kênh trục Quản Lộ-Phụng Hiệp trên địa bàn tỉnh Bạc
Liêu lúc này trở thành kênh tạo nguồn cấp nước mặn. Qua tháng 02, khi nguồn ngọt
bắt đầu cạn kiệt, mực nước ngọt xuồng thấp cũng là lúc mặn biển Tây theo sông Cái
Lớn bắt đầu xâm nhập vào tỉnh Bạc Liêu. Do vậy, trong công tác vận hành hệ thống
cống để điều tiết nước phục vụ sản xuất cho toàn vùng cần chú ý các tình huống sau:
Tình huống 1: khi tỉnh Cà Mau bỏ ngỏ các cống vào cuối mùa mưa (tháng 11) thì
mặn sẽ theo triều biển Đông vào kênh Tắc Thủ, xâm nhập kênh Chắc Băng sau đó
vào các kênh cấp I Phong Thạnh Tây, kênh Cạnh Đền-Phó Sinh, kênh Ninh Thạnh
Lợi… xâm nhập vào hệ thống kênh cấp II, đe dọa vùng lúa trên đất tôm của 2 huyện
Phước Long và Hồng Dân.
Tình huống 2: các cống phía Cà Mau vận hành từ giữa tháng 01 giống như các cống
Láng Trâm, Hộ Phòng và Giá Rai của Bạc Liêu: để khống chế mặn không vượt quá
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ranh 2 tỉnh Sóc Trăng-Bạc Liêu thì mặn chỉ có thể vào sâu trong các kênh Cộng Hòa,
kênh Vĩnh Lộc từ 6 đến 8 km trong tháng 01, tháng 02. Lúc này đoạn từ kênh 8000
trở lên vẫn chưa có nước mặn. Từ tháng 03, khi nguồn nước ngọt cạn kiệt và mực
nước ngọt xuống thấp thì mặn theo triều biển Tây mới xâm nhập được vào Bạc Liêu,
lúc này vùng chuyển đổi của huyện Hông Dân mới có mặn để nuôi tôm. Nguồn nước
ngọt chủ yếu là nước mưa tập trung vào tháng 6 đến tháng 11. Mùa khô sử dụng
lượng nước trữ tại chỗ trên hệ thống kênh mương. Nhờ hệ thống kênh mương liên
thông với phía Sóc Trăng nên có thể hút được một phần nước ngọt phía cuối nguồn
sông Hậu để phục vụ sản xuất lúa Đông-Xuân.
Với diễn biến phức tạp của cả hai nguồn nước mặn-ngọt và hiện trạng công trình như
hiện nay, việc xác định thời gian xâm nhập mặn và ranh mặn-ngọt để có giải pháp
kiểm soát không cho mặn xâm nhập vùng giữ ngọt ổn định là điều vô cùng khó khăn.
Hơn nữa, NTTS trong vùng xa bờ biển trên 20 km là không thực sự bền vững. Do
vậy, để vừa cấp ngọt cho vùng ven biển và lấy mặn sâu vào nội đồng, cần nghiên cứu
giải pháp chuyển nước bằng xiphông qua các trục kênh lớn nếu cần thiết. Sớm xem
xét triển khai thực hiện dự án xây dựng âu thuyền Ninh Quới để ngăn mặn triệt để cho
vùng sản xuất lúa ổn định của 02 tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu.
4.5.5 Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong sử dụng và phối hợp quản lý
tài nguyên nước và tài nguyên thủy sản
Có thể nói rằng, chìa khóa của việc cải thiện đầu ra cho nghề cá chính là thúc
đẩy đối thoại và tư vấn hiệu quả giữa các ngành liên quan đến quản lý nước, từ đó
hiểu được tầm quan trọng của nghề cá, chú ý đến tính sinh học của một số loài cá
quan trọng để cải thiện công tác quản lý cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực đến
nguồn lợi thủy sản do các hoạt động của con người gây ra.
Cần có sự phối hợp, liên kết, tham gia quản lý hay đồng quản lý tài nguyên nước và
tài nguyên thủy sản giữa cộng đồng (ngư dân), chính quyền, các tổ chức phi chính
phủ, viện, trư ờng và các bên tham gia…nhằm chia sẻ quyền hạn và trách nhiệm
đối với việc quản lý tài nguyên ở địa phương. Đồng quản lý có thể được xem là
quá trình trung gian giữa mối quan tâm của chính quyền về tính hiệu quả và bình
đẳng xã hội và mối quan tâm của địa phượng đối với việc tham gia tích cực và tự
điều tiết. Đồng quản lý bao gồm một thỏa thuận chính thức hoặc không chính
thức giữa các bên tham gia để chia sẽ quyền lực và quyền quản lý. Đồng quản
lý có thể đóng vai trò như một cơ chế không chỉ đối với quản lý nghề cá mà
còn đối với cộng đồng và kinh tế xã hội nhằm tăng cường sự tham gia của cộng
đồng và ngư dân trong việc giải quyết các vấn đề nhắm tới các nhu cầu.
Thực tế ở hệ sinh thái nước ngọt Cần Thơ và hệ sinh thái nước lợ Bạc Liêu, đến
nay vẫn chưa xây dựng được các mô hình đồng quản lý nghề cá, do đó nguồn lợi
thủy sản ở địa phương chưa được quản lý một cách có hiệu quả, mọi người dân
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đều có quyền khai thác tối đa NLTS ở các thủy vực tự nhiên, thậm chí qua điều tra
cho thấy mọi người sử dụng cả ngư cụ cấm như xung điện để khai thác thủy sản.
Trong xu hướng chung là khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên bị suy giảm thì việc bảo vệ
và khai thác hợp lý NLTS là giải pháp mang tính lâu dài. Vì vậy, để phát triển NLTS
bền vững cần xây dựng các mô hình đồng quản lý nghề cá ở địa phương. Tăng
cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy liên quan đến phát triển đồng
quản lý nghề cá cho cán bộ, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng trên địa bàn vùng
nghên cứu; Khuyến khích áp dụng các mô hình đồng quản lý nghề cá ở địa
phương đối với các sông rạch có khả năng quản lý và bảo vệ NLTS; Quy định ,
cụ thể và kiểm soát tốt hơn về mùa vụ khai thác, kích kích cỡ mắt lưới khai thác
thủy sản trong các khu bảo tồn, các khu đồng quản lý NLTS để hạn chế người dân
khai thác cá con; và hạn chế việc sử dụng nông dược trong nông nghiệp. Đồng thời,
cũng cần chú ý hoạt động thả thêm giống cá tôm vào các thủy vực tự nhiên và tăng
cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển NLTS trong cộng
đồng nhằm quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển NLTS một cách hiệu quả;
Nghiên cứu sinh sản nhân tạo các loài có nguy cơ cạn kiệt, bảo tồn nguồn gen của
các loài thủy sản quý hiếm... Đặc biệt nhất là phải đào tạo nâng cao trình độ hiểu
biết về pháp luật và kỹ thuật cho ngư dân, xây dựng các dự án giúp ngư dân
chuyển đổi nghề khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên suy giảm ở đia phương.
Để phát huy hiệu quả sự tham gia của người dân trong phát triển thủy lợi ở địa
phương, cần lưu ý các vấn đề sau: (i) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao
nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách của nhà nước trong quản lý
và phát triển thủy lợi có sự tham gia, đồng thời giúp người dân có đủ khả năng, hiểu
biết để đề xuất chính xác các công trình phù hợp với yêu cầu sản xuất của cộng đồng;
(ii) Lồng ghép Ban phát triển thủy lợi địa phương với Ban chỉ đạo sản xuất các cấp
để đảm bảo tính thống nhất trong việc phát triển thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất.
Ban phát triển thủy lợi có thể hoạt động bền vững ngay cả khi không có dự án và
chưa có chế độ phụ cấp như hiện nay; (iii) Ban phát triển thủy lợi địa phương có sự
kết hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và đại diện người dân đảm bảo tính
dân chủ trong việc ra quyết định, nhận được sự đồng thuận lớn của người dân đồng
thời nhà nước vẫn quản lý được sự phát triển phù hợp với quy hoạch tổng thể của địa
phương.
Tóm lại, giải pháp ma trận SWOT cho hệ sinh thái nước ngọt và hệ sinh thái nước lợ
được trình bày qua Bảng 14.18 và Bảng 14.19.
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Bảng 14.18 Giải pháp ma trận SWOT cho HST nước ngọt

SWOT

Điểm mạnh (S)

Điểm yếu (W)

 S1-Ngư dân có nhiều
kinh nghiệm khai thác.

 W1-Kiến thức về bảo vệ
NTLS chưa cao

 S2-Nguồn lao động nhà
rỗi dồi dào

 W2-Trình độ học vấn ngư
dân còn thấp.

 S3-Sản xuất lúa là thế
mạnh của vùng.

 W3-Khai thác NLTS quá
mức do sức ép dân số

 S4-KTTS mùa lũ góp
phần cải thiện thu nhập.

 W4-Sử dụng ngư cụ mang
tính hủy diệt.
 W5-Sản xuất lúa 3 vụ làm
giảm NLTS.
 W6-Ảnh hưởng của đê
bao và HT CTTL
 W7-Tính liên kết trong
sản xuất của cộng đồng
còn yếu.

Cơ hội (O)

Dùng S để tận dụng O

Cải thiện W thông qua O

 O1-Nguồn lợi thủy sản
phong phú về thành phần
loài.

- Tận dụng lao động nhàn
rỗi KTTS tự nhiên để cải
thiện thu nhập.

̵

 O2-Hệ thống sông ngòi,
kênh rạch dày đặc

- Tiếp tục sản xuất lúa là
hoạt động canh tác chính
của nông hộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền
BVNLTS cho ngư dân
khai thác TSvà khai thác
hợp lý NLTS nhằm ổn
định và phát triển sinh kế
cộng đồng.
̵

KTTS đáp ứng nhu cầu
người tiêu dùng nhằm cải
thiện thu nhập .
̵

Điều tiết vận hành cống
hợp lý phục vụ SX nông
nghiệp và NLTS phục vụ
sinh kế cộng đồng.

 O3-Hệ thống đường bộ,
đường thủy, điện lưới
quốc gia phát triển.

- KTTS đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng của người dân.

 O4-Nhu cầu tiêu dùng về
sản phẩm thủy sản khai
thác tự nhiên cao.

Nguy cơ/đe dọa (T)

Dùng S để hạn chế T

Cải thiện W để hạn chế T
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 T1-Một số loài kinh tế
giảm hoặc ít bắt gặp do
HT CTTL
 T2-NLTS có xu hướng
suy giảm do HT CTTL
 T3-Ngư trường KT bị thu
hẹp do HT CTTL
 T4-Nước lũ có xu hướng
thấp trong những năm tới.
 T5-Ảnh hưởng của thời
tiết, thiên tai

- Tăng cường NTTS để
giảm áp lực khai thác;
bù đắp sản lượng tự
nhiên suy giảm, ổn định
thu nhập cộng đồng.
- KTTS có chọn lọc và
kết hợp BVNLTS.
- Bố trí lịch thời vụ SX
lúa thích hợp (2-3 vụ
lúa) nhằm giảm tác động
tới NLTS.

˗ Tăng cường tuyên truyền
nâng cao ý thức khai thác
và BVNLTS.
˗ Vận hành HTTL hợp lý
đế phục vụ SX lúa, nuôi
thủy sản và sinh kế của hộ
KTTS.
˗ Nghiên cứu mô hình SX
tiết kiệm nước trong điều
kiện nước lũ thấp.

Bảng 14.19 Giải pháp ma trận SWOT cho HST nước lợ
Điểm mạnh (S)

Điểm yếu (W)
 W1-Ý thức cộng đồng
chưa cao trong việc bảo
vệ NTLS và môi trường.

 S1-Nguồn lợi thủy sản
đa dạng về loài
 S2- Hệ thống sông ngòi,
kênh rạch dày đặc

SWOT

 S3-Có nguồn tài nguyên
phục vụ NTTS nước lợ
và sản xuất lúa.
 S4-Ngư dân có nhiều
kinh nghiệm trong khai
thác NLTS và sản xuất
lúa.
 S5-Nguồn lao động
nhàn rỗi ở địa phương
dồi dào.

 W2-NLTS tự nhiên suy
giảm nghiêm trọng.
 W3-Trình độ học vấn
nông hộ thấp.
 W4-Hệ thông thủy chưa
đủ khả năng kiểm soát
nước mặn, chưa đủ khả
năng chống chọi với
triều cường.
 W6-Hệ thống cống ngăn
mặn chưa hoàn chỉnh,
nguồn nước mặn luôn có
khuynh huớng lấn át
nước ngọt dẫn đến tranh
chấp mặn-ngọt trong sản
xuất.
 W7-Sự tham gia của
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cộng đồng trong quy
hoạch, vận hành/bảo
dưỡng các CTTL phục
vụ sản xuất còn hạn chế.
Cơ hội (O)

 O1-Đây là vùng được ưu tiên
cao trong chính sách qui
hoạch của Chính phủ.

̵

Dùng S để tận dụng O

̵

 O2-Chính sách xây dựng
nông thôn mới đang được
triển khai sâu rộng ở địa
phương.
 O3-Vùng trọng điểm NTTS
nước lợ (tôm) của ĐBSCL

Nguy cơ/đe dọa (T)

 T1-Một số loài kinh tế giảm
hoặc ít bắt gặp
 T2-Cống ngăn mặn hạn chế
dòng chảy, ngăn cản di cư
của cá, ô nhiễm môi trường.
 T3-Áp lực KTTS từ nhu cầu
tiêu dùngTSTN
 T4-Xâm nhập mặn ảnh
hưởng tới năng suất lúa

̵

Cải thiện W thông qua O
̵

Khai thác hợp lý NLTS
phục vụ sinh kế bền
vững.

Tăng cường giáo dục ý
thức, tuyên truyền về
BVNLTS.
̵

Cần nghiên cứu các
giống lúa chịu mặn để
canh tác luôn canh với
tôm trên đất nhiễm mặn.

Qui hoạch phân vùng
sản xuất hợp lý giữa
nuôi tôm và trồng lúa.
̵

Vận hành cống ngăn
mặn hợp lý phục vụ SX
luân canh Lúa-Tôm.
̵

Chú trọng nâng cao vai
trò của cộng đồng trong
quy hoạch, vận hành/bảo
dưỡng các CTTL phục
vụ sản xuất.

Tăng cường NTTS để
giảm ap lực khai thác,
nâng cao thu nhập.

Dùng S để hạn chế T

˗ Đa dạng các mô hình
NTTS để giảm áp lực
KTTS.
˗ Tìm giống lúa hoặc thủy
sản phù hợp với vùng
sinh thái và hạn chế xâm
nhập mặn.

Cải thiện W để hạn chế T
˗ Nâng cao ý thức bảo vệ
các loài thủy sản bản
địa, loài nguy cấp, có
nguy cơ tuyệt chủng .
˗ Đào tạo nghề cho lao
động nhàn rỗi để thích
ứng khi nguồn lợi thủy
sản bị suy giảm.
˗ Đẩy mạnh công tác vận
động cộng đồng tham
gia xây dựng ổn định
sinh kế.
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PHẦN V
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1. Kết luận
Nguồn lợi thủy sản tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng đối với sinh kế của cộng
đồng khai thác thủy sản ở nông thôn vùng Bán Đảo Cà Mau. Một số loài cá bản địa
không còn xuất hiện hoặc rất ít khi xuất hiện, trong khi một vài loài cá mới di nhập
với quần đàn phát triển nhanh trên nhiều loại hình thủy vực là nguy cơ đe dọa tính đa
dạng và sự phong phú của các loài cá bản địa.
HTCTTL đã mang lại những tác động tích cực trong việc phát triển kinh tế-xã hội và
cải thiện cảnh quan nông thôn của vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn
chế do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Qui trình vận hành HTCTTL
để điều tiết nước cho sản xuất chưa phù hợp, đã gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa ở
một số địa phương, vào mùa khô thì thiếu nước tưới cho cây trồng, làm tăng chi phí
bơm nước phục vụ cho sản xuất. HTCTTL ngăn mặn ở một số địa phương chưa được
xây dựng hoàn thiện, nhiều công trình đã xây xong nhưng bị xuống cấp, gây rò rĩ
nước mặn vào vùng ngọt hóa, thời gian ngăn mặn, giữ ngọt chưa thật sự phù hợp với
nhu cầu thực tế sản xuất lúa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy ở từng thời gian và địa
điểm khác nhau trong năm.
HTCTTL còn làm cho nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở bên trong vùng đê bao giảm cả
về số lượng và sự đa dạng thành phần loài, tác động rất lớn đến thu nhập của cộng
đồng khai thác thủy sản và gián tiếp tăng chi phí sinh hoạt của nông hộ. Trong khi, ở
bên ngoài HTCTTL thì một số vùng nước lợ lại bị ngập do triều cường từ tháng 9
năm này đến tháng 3 năm sau ở hệ sinh thái nước lợ, làm ngập nhiều nhà cửa và hệ
thống giao thông nông thôn, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa
của người dân.
Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng nghiên cứu từng lúc, từng nơi còn chưa ý thức
và tuân thủ nghiêm túc một số khuyến cáo, qui định hiện hành về quản lý môi trường
nước ở địa phương, hệ thống nuôi trồng thủy sản không thiết kế khu vực ao lắng để
xử lý nước, quản lý dịch bệnh kém làm thất thoát mầm bệnh tràn lan ra môi trường
bên ngoài, tệ hại hơn là thời gian xử lý bùn đáy ao đồng loạt cả khu vực vào tháng 8
đến tháng 9 hàng năm ở vùng nước lợ (bơm bùn trực tiếp ra sông rạch) trong khi
HTCTTL đã hạn chế sự trao đổi nước, gây ô nhiễm môi trường sinh thái, tiêu diệt sự
sống của tất cả các loài thủy sinh vật trong thủy vực, làm cho nguồn lợi thủy sản tự
nhiên bị suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của cộng đồng khai
thác thủy sản.
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Có 5 nguồn lực trong khung sinh kế của cộng đồng, trong đó nguồn lực con người,
nguồn lực tự nhiên và nguồn lực cơ sở vật chất chiếm vai trò rất quan trọng đối với
cộng đồng khai thác thủy sản. Con người là nhân tố quan trọng nhất trong chiến lược
sinh kế của cộng đồng khai thác thủy sản ở vùng nghiên cứu. Trong đó, đầu tư cho
giáo dục và đào tạo nghề để nâng cao cơ hội tiếp cận việc làm cho cộng đồng là rất
cần thiết. Tình trạng phân bố không đồng đều giữa các nguồn lực trong khung sinh kế
là nhân tố tác động đến sự phát triển kinh tế và công bằng xã hội của cộng đồng vùng
nghiên cứu.
5.2 Đề xuất
Để giải quyết vấn đề môi trường nước phục vụ sản xuất, cần có kế hoạch điều tiết
nước chung cho toàn tỉnh hoặc toàn vùng theo từng tháng (Thành lập ban điều tiết
nước của tỉnh/liên tỉnh) để phối hợp đồng bộ việc lấy và thoát nước của từng khu vực
nhằm tránh lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng lẫn nhau giữa các khu vực sản xuất. Bố
trí đồng bộ lịch thời vụ và lịch điều tiết nước từng khu vực và thông báo rộng rãi đến
cộng đồng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và chính quyền các cấp
(chu kỳ 15 ngày có một lịch điều tiết nước).
Mỗi khu vực sản xuất cần có hệ thống đê bao phân vùng và các công trình cấp thoát
nước riêng biệt từ cấp 3 trở xuống để có thể khoanh nhỏ từng khu vực kết hợp với tổ
chức lại sản xuất trong từng tiểu vùng để kiểm soát được nguồn nước. Đối với hệ
thống cống đã được đầu tư xây dựng trước đây, cần xem xét đánh giá lại toàn bộ hệ
thống để đưa ra giải pháp cải tạo mở rộng nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp thoát
nước, kiểm soát mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Cần phát huy mọi nguồn lực sinh kế của nông hộ và cộng đồng, tận dụng mọi cơ hội
thị trường và thể chế, cũng như điều kiện thuận lợi ở từng địa phương nhằm phát
triển những nguồn sinh kế bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển NLTS trong
cộng đồng, thay đổi tư duy bảo tồn NLTS bằng cách phân cấp quản lý dựa vào cộng
đồng. Tăng cường đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho những hộ dân có
nhu cầu chuyển đổi nghề như chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, buôn bán
nhỏ, làm thợ hồ,… để giúp cho nông hộ ổn định sinh kế. Đa dạng hóa nguồn thu
nhập nhằm khai thác tối đa tiềm năng sinh kế hộ, làm giảm áp lực lên khai thác
NLTS tự nhiên.
Các hoạt động sinh kế của cộng đồng khai thác thủy sản thường xuyên chịu những
rủi ro lớn. Điều đó làm cho một bộ phận lớn trong cộng đồng dễ rơi vào vòng xoáy
của sự nghèo khổ, tạo nên áp lực lớn đối với khai thác thủy sản tự nhiên. Vì thế các
biện pháp phòng chống rủi ro như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tàu thuyền, bảo
hiểm con người, bảo hiểm y tế… có thể giúp hạn chế tác động bất lợi của những rủi
ro cho cộng đồng.
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