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1. Giới thiệu 

1.1 Mục tiêu
Mục tiêu của Hướng dẫn này là cung cấp một phương pháp tiếp cận toàn diện có hệ thống về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) trong ngành thủy sản Việt Nam, trên cơ sở xem xét tất cả các công 
đoạn của chuỗi sản xuất thủy sản. Sản xuất và tiêu dùng bền vững là công cụ quan trọng để đạt được 
các lợi ích về kinh tế và xã hội, giảm thiểu tối đa các tác động đối với môi trường của ngành thủy sản. 
Hướng dẫn này sẽ góp phần xây dựng và phát triển các chính sách nhằm định hướng và cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách về chuỗi cung ứng thủy sản - những 
người cần biết nguồn cung khai thác, phương thức sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản một 
cách bền vững và tham gia các chương trình chứng nhận nhãn sinh thái để nâng cao giá trị của các 
sản phẩm này trên thị trường. Hướng dẫn này cũng giúp cho người tiêu dùng hiểu được các khía cạnh 
của sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành thủy sản. Tài liệu này sẽ giúp cung cấp: 

a. Phương pháp tiếp cận hệ thống chuỗi cung ứng thủy sản bao gồm sản xuất và tiêu dùng.  

b. Phân tích chuyên sâu về ngành cá tra để minh họa rõ hơn giá trị thực tiễn của việc áp dụng sản 
xuất - tiêu dùng bền vững vào chuỗi cung ứng thủy sản ở Việt Nam.

c. Hướng dẫn kỹ thuật về cách đánh giá và cách giảm thiểu các tác động đối với môi trường trong 
các công đoạn chế biến thủy sản.

d. Kiến thức và các giải pháp tiềm năng nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong ngành thủy sản.  

1.2 Phạm vi của Hướng dẫn 
Nuôi trồng thủy sản hiện đóng một vai trò quan trọng trong ngành thủy sản, đặc biệt là trong xuất 
khẩu thủy sản và sẽ ngày càng quan trọng vì trữ lượng thủy sản trong tự nhiên hiện nay đang bị suy 
giảm nghiêm trọng do hoạt động đánh bắt quá mức. Do đó, Hướng dẫn này sẽ xem xét một cách 
toàn diện về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong tất cả các khía cạnh của ngành thủy sản, nhưng 
tập trung chủ yếu vào nuôi trồng thủy sản. 
     
Đối với nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, chế biến là khâu then chốt để gia tăng giá trị sản phẩm cho 
các thị trường xuất khẩu. Vì vậy điều quan trọng là phải kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng cách 
sử dụng sự hỗ trợ của các cơ sở chế biến thủy sản trong các công đoạn khác của chuỗi cung ứng, 
như nuôi trồng và bán lẻ để đảm bảo chất lượng của nguồn nguyên liệu đầu vào một cách bền vững. 
Do vậy, Hướng dẫn này chủ yếu tập trung vào phân khúc chế biến của chuỗi cung ứng thủy sản. 
Chương 2 trình bày về bối cảnh chung và giới thiệu về ngành thủy sản Việt Nam đồng thời chỉ ra các 
khía cạnh của cả hệ thống sản xuất và tiêu dùng. Chương 3 nghiên cứu hai sản phẩm thủy sản quan 
trọng nhất đối với Việt Nam là tôm và cá tra. Chương 4 trình bày chi tiết các vấn đề về tính bền vững 
trong quá trình chế biến của chuỗi giá trị, sử dụng cá tra làm ví dụ minh họa. Chương 5 nghiên cứu 
về tiêu dùng thủy sản bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn của thị trường xuất khẩu và nội địa, trong đó 
mở rộng hướng tập trung vào tôm, cá tra và nuôi trồng thủy sản. Chương 6 trình bày về các chi phí và 
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lợi ích của các chương trình chứng nhận thủy sản bền vững, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, thách 
thức đối với việc áp dụng các tiêu chuẩn đó và kinh nghiệm rút ra được từ các cuộc khảo sát với 03 
công ty thủy sản Việt Nam. Chương 7 kết luận và đưa ra một số các khuyến nghị chính sách cho 04 
nhóm mục tiêu chính: các nhà hoạch định chính sách; các nhà sản xuất, chế biến thủy sản; các nhà 
bán lẻ; và các điểm tiêu thụ và người tiêu dùng.

1.3 Phương pháp
Trong quá trình đánh giá, dữ liệu chính được thu thập và đánh giá dựa trên kinh nghiệm thực hiện hai 
dự án “Xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam (2013 - 2017)” và “Phát triển chuỗi giá 
trị sản xuất tôm bền vững và công bằng tại Việt Nam (2016 - 2020)” do SWITCH Asia tài trợ. Ngoài ra, 
các dữ liệu định lượng bổ sung cũng được thu thập trong quá trình xây dựng Hướng dẫn này. Dữ liệu 
này tập trung vào quá trình sản xuất tại các nhà máy chế biến được lựa chọn về việc sử dụng năng 
lượng, tài nguyên và hóa chất. Dữ liệu định tính được thu thập thông qua khảo sát các bên liên quan 
trong chuỗi cung ứng và các nhà hoạch định chính sách được lựa chọn.  

Dữ liệu thứ cấp được sử dụng trong Hướng dẫn này được thu từ việc nghiên cứu các tài liệu hiện có 
như báo cáo và bài viết chuyên ngành do các tổ chức quốc tế, nhà nghiên cứu và hiệp hội xuất bản 
bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. 

Phương pháp được sử dụng là kết hợp cả phân tích định lượng và định tính các dữ liệu sơ cấp và thứ 
cấp. Trên cơ sở phân tích, nhóm đã tổ chức một cuộc họp tham vấn để lấy ý kiến của các bên liên 
quan vào tháng 04/2021 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, các cơ sở sản xuất thủy sản, cơ sở bán lẻ và các 
hiệp hội người tiêu dùng để thảo luận và xem xét dự thảo Hướng dẫn. Dựa trên những góp ý và phản 
hồi nhận được tại cuộc họp tham vấn, Hướng dẫn này đã được sửa đổi và hoàn thiện. 

1.4. Cách sử dụng Hướng dẫn này 
Các nhà hoạch định chính sách: Hướng dẫn này giúp đưa ra phương pháp tư duy có hệ thống để xem 
xét các giai đoạn khác nhau của chuỗi sản xuất và cung ứng thủy sản nhằm đạt được sản xuất và 
tiêu dùng bền vững. Tài liệu này có thể hỗ trợ cho nhiều bộ, ngành trong việc thiết kế, xây dựng chính 
sách cho các giai đoạn khác nhau của chuỗi sản xuất thủy sản nhằm tạo điệu kiện thuận lợi cho việc 
thực hiện sản xuất - tiêu dùng bền vững. Ngoài ra, Hướng dẫn này giúp cho các bộ, ngành liên quan 1) 
hiểu rõ hơn về tính phụ thuộc và hiệp lực giữa các cơ quan ra quyết định, 2) giám sát tác động về môi 
trường và kinh tế trong chuỗi cung ứng thủy sản, và 3) xây dựng và đề xuất các biện pháp quản lý.

Các cơ sở sản xuất thủy sản: Hướng dẫn này giúp các cơ sở chế biến đánh giá việc sử dụng hiệu quả 
tài nguyên, năng lượng và các tác động đối với môi trường từ các hoạt động chế biến thủy sản. Tài 
liệu này cũng hướng dẫn chi tiết về phương pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn 
trong các nhà máy chế biến, cũng như hướng dẫn quy trình xin cấp chứng nhận nhãn sinh thái và lợi 
ích của việc làm cho các sản phẩm sản xuất bền vững trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng ở 
thị trường xuất khẩu và nội địa. 

Các cơ sở bán lẻ: Các cơ sở bán lẻ có thể sử dụng Hướng dẫn này để xác định tiêu chí của các sản 
phẩm thủy sản bền vững và có chất lượng hơn cho cửa hàng của mình. Đồng thời Hướng dẫn này 
cũng hữu ích trong việc nâng cao hiểu biết về các khía cạnh bền vững và chưa bền vững của tất cả 
các khâu trong chuỗi cung ứng của ngành thủy sản.

Các điểm tiêu thụ và hiệp hội người tiêu dùng: Đối với các điểm tiêu thụ sản phẩm thủy sản như 
khách sạn, nhà hàng và các hiệp hội tiêu dùng ở Việt Nam, Hướng dẫn này giúp đưa ra một số phân 
tích về tầm quan trọng ngày càng tăng của việc tiêu dùng nội địa, qua đó có thể thực hiện các biện 
pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng bền vững.      
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2. Bối cảnh 

2.1 Ngành thủy sản Việt Nam
Thủy sản là một trong những mặt hàng được mua bán nhiều nhất trên thế giới (FAO, 2016). Giá trị 
kinh tế của sản xuất thủy sản toàn cầu ước tính đạt 362 tỉ USD, trong đó nuôi trồng thủy sản đạt 232 
tỉ USD trong năm 2016 (FAO, 2018a). Tiêu dùng thủy sản theo bình quân đầu người tăng từ 9,0 kg 
năm 1961 lên 20,2 kg năm 2015 và ước tính đạt 20,3 kg vào năm 2016 và 20,5 kg vào năm 2017. Các 
quốc gia nhập khẩu thủy sản lớn trên thế giới dựa vào nguồn nhập khẩu từ các nước đang phát triển, 
các quốc gia nhập khẩu tiêu thụ khoảng 60% tổng lượng sản phẩm thủy sản xuất khẩu toàn cầu và 
chiếm 54% tổng giá trị giao dịch thủy sản toàn cầu (FAO, 2018a). Ngành thủy sản tạo việc làm cho 
khoảng 19,3 triệu lao động trong lĩnh nuôi trồng và 40,3 triệu lao động trong lĩnh vực đánh bắt thủy 
sản (FAO, 2018a). 

Tuy nhiên, do việc thương mại hóa quá mức của ngành nên sản xuất thủy sản đang gặp phải các 
thách thức trầm trọng về tính bền vững. Về mặt môi trường, các hệ sinh thái thủy sản trên toàn cầu 
đang có nguy cơ cạn kiệt (Myers và Worm, 2003), với khoảng 75% trữ lượng các loài thủy sản bị 
khai thác quá mức hoặc suy giảm nghiêm trọng (Garcia và Moreno, 2001). Ngoài ra, khoảng 40% 
đại dương đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các hoạt động của con người như gây ô nhiễm, suy 
giảm nguồn lợi thủy sản, sự biến mất các môi trường sống ven biển, v.v… do các hoạt động từ đất 
liền. Thêm vào đó, trên mỗi km2 đại dương có thể tìm thấy 13.000 chai nhựa (UNDP, n.d.), đây là một 
mối đe dọa mới đối với các loài sinh vật biển. Mục tiêu phát triển bền vững số 14 của Liên Hợp Quốc 
tập trung vào các loài sinh vật biển, để khắc phục ô nhiễm môi trường biển, bảo tồn các hệ sinh thái 
biển, điều tiết hoạt động đánh bắt và chấm dứt tình trạng khai thác quá mức. Ngoài các vấn đề về 
môi trường, tính bền vững của ngành thủy sản toàn cầu còn bao gồm các khía cạnh rộng lớn hơn về 
kinh tế - xã hội liên quan đến động lực thương mại toàn cầu, sinh kế và bình đẳng xã hội.     

Do áp lực đánh bắt hải sản và nhu cầu tiêu dùng quốc tế ngày càng tăng, tỷ trọng sản lượng nuôi 
trồng thủy sản đã tăng nhanh từ những năm 1990, dần bắt kịp tỷ trọng sản lượng thủy sản đánh bắt 
tự nhiên. Thậm chí những năm gần đây, sản lượng nuôi trồng thủy sản còn vượt sản lượng đánh bắt 
tự nhiên. Ngày nay, nuôi trồng thủy sản trong ngành thủy sản đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung 
ứng thủy sản toàn cầu. Trong số 171 triệu tấn sản lượng thủy sản toàn cầu, nuôi trồng thủy sản chiếm 
47% hoặc 53% nếu không tính tỉ lệ sử dụng cho mục đích ngoài thực phẩm (bột cá và dầu cá) (FAO, 
2018a). 

Châu Á là khu vực chủ yếu hưởng lợi từ ngành thủy sản. Tính đến năm 2016, xấp xỉ 85% lực lượng lao 
động trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản là người châu Á (FAO, 2018a). Ở Việt Nam, ngành thủy 
sản đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Việt Nam là quốc gia sản xuất và 
xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 trên thế giới, xếp sau Trung Quốc và Na Uy (FAO 2016). Năm 2016, Việt 
Nam sản xuất được tổng số 4,62 triệu tấn thủy sản và nuôi trồng được 3,6 triệu tấn. Kể từ năm 2016, 
sản lượng thủy sản của Việt Nam tăng khoảng 86% (World Bank, n.d.). Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Việt Nam đã sản xuất được 8,41 triệu tấn thủy sản trong năm 2020. Đánh bắt thủy 
sản nước mặn và nước ngọt đạt gần 3,85 triệu tấn trong năm 2020, trong khi đó nuôi trồng thủy sản 
cung cấp hơn 4,56 triệu tấn (Bộ NT&PTNT, 2020). 
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Từ năm 1995 - 2020, sản lượng đánh bắt thủy sản của Việt Nam tăng gấp 4 lần, tốc độ tăng trưởng 
trung bình hàng năm là 6%. Cùng thời gian này, năng suất nuôi trồng thủy sản tăng trung bình hàng 
năm 10% từ 425.000 tấn năm 1995 lên 4,6 triệu tấn năm 2020. Việc mở rộng các hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tập trung chủ yếu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm đến 95% tổng sản 
lượng cá tra và 80% tổng sản lượng tôm (VASEP, 2021a).

Năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu 7,3 tỷ USD giá trị sản phẩm thủy sản (chiếm 5,1% tổng giá trị xuất 
khẩu toàn cầu) (FAO, 2018a), con số này tăng lên gần 8,5 tỉ USD trong năm 2020 (VASEP, 2020b), 
chiếm khoảng 6% giá trị xuất khẩu thủy sản toàn cầu. Sản phẩm thủy sản xuất khẩu nhiều nhất của 
Việt Nam là cá tra và tôm (Nguyễn và Jolly, 2020) chiếm khoảng 62% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 
(VASEP, 2020b; VASEP, 2020c). Việt Nam là nước sản xuất tôm nuôi lớn thứ ba thế giới (FAO, 2020a). 
Về cá tra, sản lượng xuất khẩu của Việt Nam chiếm 91% sản lượng giao dịch toàn cầu (Nguyễn và 
Jolly, 2020). Theo số liệu năm 2020, Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang 160 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, đặc biệt sang 5 thị trường chính là Mỹ (19,3% tổng giá trị xuất khẩu của ngành thủy sản), Nhật 
Bản (16,8%), Trung Quốc (16,5%), Châu Âu (11,4%) và Hàn Quốc (9,2%) (VASEP, 2020b). Cụ thể, Châu 
Âu, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc (Hồng Kông) là các thị trường lớn cho xuất khẩu tôm, chiếm gần 
75% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam, trong khi đó Trung Quốc (Hồng Kông), Mỹ, Châu Âu và 
ASEAN (chủ yếu là Thái Lan, Malaysia và Philippine) là các thị trường xuất khẩu cá tra lớn. 

Trong những năm gần đây, ngành thủy sản Việt Nam đang trở nên kém cạnh tranh hơn do năng suất 
thấp hơn so với các nước như Ấn Độ và Ecuador, các nước này đang mở rộng diện tích nuôi tôm và 
tăng năng suất nuôi để cung ứng cho thị trường toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang mở 
rộng diện tích nuôi cá và nâng cao khả năng tự cung ứng nguồn nguyên liệu cho thị trường nội địa, 
do đó nâng cao tính cạnh tranh của quốc gia này tại các thị trường xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh đó, 
các biến động lớn về giá nguyên liệu thô đã tác động trực tiếp lên giá bán của các doanh nghiệp thủy 
sản. Ngoài ra, do các tiêu chuẩn ngày càng tăng tại các thị trường xuất khẩu của Việt Nam như Châu 
Âu và Mỹ, ngành thủy sản Việt Nam gặp phải các khó khăn để tuân thủ theo các tiêu chuẩn này (Lee 
và cộng sự, 2010), đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Đại dịch COVID-19 kèm theo việc 
đóng cửa và giãn cách xã hội cũng đã làm giảm mạnh sức mua của một số khách hàng và các kênh 
phân phối lớn như nhà hàng, khách sạn, hệ thống bán lẻ thực phẩm, do đó nhu cầu tiêu dùng thủy 
sản bị suy giảm, gây gián đoạn trong các hoạt động vận tải và xuất khẩu. 

Một thách thức lớn và lâu dài đối với ngành xuất khẩu thủy sản là vấn đề tác động môi trường và 
biến đổi khí hậu. Các sản phẩm tôm và cá tra Việt Nam đã từng bị mang tiếng xấu và thậm chí còn 
bị từ chối nhập khẩu vào các thị trường xuất khẩu do điều kiện nuôi trồng không bền vững, vì nuôi 
thâm canh cá và tôm thường tạo ra các khối lượng lớn chất thải (phân), cũng như sử dụng các khối 
lượng lớn hóa chất và thuốc kháng sinh (để phòng chống dịch bệnh), các chất này sau đó được thải 
ra ngoài hoặc chảy vào môi trường nước gần đó. Do vậy, để bảo đảm tính bền vững và hiệu quả trong 
nuôi tôm và cá tra, cần thực hiện các hành động thích hợp để giảm thiểu và giải quyết triệt để sự suy 
thoái và các tác động môi trường đe dọa đến sự tồn tại của trang trại nuôi tôm và cá tra.

Do đó, tăng cường thực hành bền vững chuỗi cung ứng thủy sản không chỉ có lợi cho môi trường 
và mà còn có lợi cho các cơ sở sản xuất thủy sản, nâng cao tính cạnh tranh cho các sản phẩm của 
họ trên thị trường quốc tế, đặc biệt là sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Châu Âu - Việt Nam 
(EVFTA) có hiệu lực vào năm 2020 (Nghị viện Châu Âu, 2020). Ngoài ra, chuỗi cung ứng thủy sản là 
một hệ thống phức tạp với nhiều thành phần như nhà máy thức ăn chăn nuôi, trại giống, người nuôi 
trồng địa phương, bên vận chuyển trung gian, các cơ sở chế biến, cơ sở xuất khẩu, cơ sở bán buôn 
trong nước/ quốc tế, cơ sở bán lẻ trong nước/ quốc tế, và người tiêu dùng trong nước/ quốc tế (Hình 
1). Hiểu được sự liên kết giữa các thành phần liên quan trong chuỗi cung ứng thủy sản là việc cần 
thiết để đưa ra các biện pháp sản xuất - tiêu dùng bền vững cho ngành thủy sản.     
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Hình 1. Ví dụ về chuỗi cung ứng tôm nuôi ở Việt Nam (BCG, 2019)

2.2. Các khâu chính của chuỗi cung ứng trong sản xuất 
thủy sản
Theo phương pháp tiếp cận một cách có hệ thống và toàn diện đối với sản xuất - tiêu dùng bền vững 
của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), có 9 khâu trong chuỗi cung ứng đối với tất cả 
các sản phẩm và dịch vụ: (i) quản lý nguồn tài nguyên bền vững, (ii) thiết kế cho sự bền vững, (iii) sản 
xuất sạch hơn và hiệu quả tài nguyên, (iv) vận chuyển bền vững, (v) chứng nhận và dán nhãn sinh 
thái, (vi) mua sắm bền vững, (vii) tiếp thị bền vững, (viii) các lối sống bền vững, và (ix) quản lý chất 
thải (UNEP, 2012). Như minh họa tại Hình 2, 9 khâu này hoạt động trong chuỗi cung ứng theo một 
quy trình tuần hoàn khép kín. Chương trình hành động Quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững 
(2021-2030), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện năm 2020, thông qua phương pháp 
tiếp cận toàn diện về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ngoài ra, trong Chương trình hành động Quốc 
gia về Sản xuất và diêu dùng bền vững, Việt Nam đã đề ra một mục tiêu cụ thể cho ngành thủy sản: 
giảm 5-8% trong giai đoạn 2021-2025, tới 2030 giảm 7-10% tài nguyên và nguyên liệu sử dụng cho 
sản xuất và chế biến thủy sản. 

Hình 2. Chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng bền vững
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Như đã đã thấy ở phần trên, chuỗi cung ứng thủy sản là một hệ thống phức tạp với nhiều tác nhân 
khác nhau trước khi sản phẩm tới được thị trường nước ngoài. Ví dụ, chuỗi cung ứng tôm có thể được 
chia thành các bước sau: (i) nguyên liệu đầu vào, (ii) nuôi tôm, (iii) thu hoạch tôm, (iv) chế biến tôm 
và (v) xuất khẩu tôm sang thị trường nước ngoài. Tại thị trường nhập khẩu, các bước phát sinh bao 
gồm (vi) phân phối, (vii) xây dựng thương hiệu, (viii) bán lẻ và (ix) mua hàng. Tầm ảnh hưởng của các 
tác nhân này có thể đến từ yếu tố bên ngoài như các cơ quan chứng nhận quốc tế hoặc yếu tố bên 
trong như các cơ quan quản lý nhà nước (Trần và cộng sự, 2013). Do đó, mặc dù các biện pháp sản 
xuất và tiêu dùng bền vững khác nhau được áp dụng tùy theo mỗi khâu của chuỗi cung ứng thủy sản, 
nhưng vẫn cần có một phương pháp tiếp cận tổng hợp cho toàn bộ chuỗi cung ứng. 

2.3. Sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành thủy 
sản 
Các khía cạnh về tính bền vững của ngành thủy sản: Hiện nay, phương thức sản xuất và tiêu dùng 
của ngành thủy sản chưa bền vững, gây ra áp lực lớn lên hệ sinh thái biển dẫn đến sự suy giảm đáng 
kể sinh khối biển. Mức sinh khối hiện nay của cá lớn săn mồi chỉ bằng khoảng 10% so với mức thời 
kỳ tiền công nghiệp, điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến động lực học hệ sinh thái (Myers và 
Worm, 2003). Một nghiên cứu dự báo rằng kết quả của sự quản lý không bền vững trong sản xuất 
thủy sản và các tác động đến môi trường biển sẽ dẫn đến sự biến mất nghề đánh bắt cá vào giữa thế 
kỷ này (Worm và cộng sự, 2006). Nghiên cứu hiện nay về tính bền vững ngành thủy sản có xu hướng 
xem ngành công nghiệp này đóng vai trò như một vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên then chốt 
(Farmery và cộng sự, 2015), bao gồm cả quản lý ngư trường dựa trên hệ sinh thái (Hilborn và cộng 
sự, 2015), các vấn đề về đa dạng sinh học (Silva và cộng sự, 2009), kiểm soát dịch bệnh (Bondad-
Reantaso và cộng sự, 2005), sử dụng hóa chất và sức khỏe con người (Burridge và cộng sự, 2010).

Nghiên cứu về chuỗi cung ứng thủy sản một cách hệ thống là hướng tiếp cận mới (Farmery và cộng 
sự, 2015), cùng với nhu cầu ngày càng tăng của công chúng về trách nhiệm xã hội trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng (Lee và cộng sự, 2010). Trong tài liệu của FAO về “05 nguyên tắc của lương thực và 
nông nghiệp bền vững”, các lĩnh vực trọng tâm là hiệu quả tài nguyên, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, 
công bằng và phúc lợi xã hội, khả năng thích ứng của người dân và cộng đồng, và các cơ chế quản lý 
hiệu quả (FAO, 2018a). Trong số đặc biệt về “Tính bền vững của sản xuất và tiêu dùng thủy sản” của 
Tạp chí Sản xuất sạch hơn, một phương pháp tiếp cận thực tế hơn đã được thực hiện. 09 khía cạnh 
của tính bền vững được xem xét đến bao gồm: (i) thực hành thu hoạch thủy sản, (ii) chế biến thủy 
sản, (iii) đánh giá vòng đời, (iv) hiệu quả về sinh thái, (v) quản lý chất thải, (vi) phân phối và tiêu thụ 
thủy sản, (vii) tổng chi phí năng lượng, (viii) dán nhãn sinh thái, và (ix) bảo tồn tài nguyên và đa dạng 
sinh học (Ayer và cộng sự, 2009).

Dinh dưỡng và an ninh lương thực: Thủy sản là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho con 
người, là nguồn cung cấp protein chất lượng cao và có mức giá phù hợp. Giá trị dinh dưỡng của thủy 
sản chủ yếu là axit béo omega-3, cần thiết cho sự phát triển của não bộ (Hibbeln và cộng sự, 2007), 
và là nguồn cung cấp vi chất dinh dưỡng tuyệt vời, đặc biệt cho những người bị suy dinh dưỡng (Roos 
và cộng sự, 2007). Tiêu dùng thủy sản đã tăng lên một cách nhanh chóng, với mức tiêu thụ bình quân 
đầu người tăng gấp đôi kể từ năm 1960 (FAO, 2018a). Việc tiêu dùng thủy sản tăng nhanh là do sự 
gia tăng nhận thức về các lợi ích mà thủy sản mang lại cho sức khỏe con người, và nhu cầu về thủy 
sản cao cấp tại các nước phát triển cũng tăng mạnh (Naylor và Burke, 2005). Theo đó, thương mại 
ngành thủy sản đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt là sản phẩm đến từ các nước đang phát triển xuất 
sang các thị trường phát triển.

Thủy sản là nguồn dinh dưỡng quý giá, cung cấp hơn 20% lượng protein động vật trên đầu người, đặc 
biệt tại các nước đang phát triển (FAO, 2018a). Ở các vùng ven biển, thủy sản chiếm 50-90% mức 
tiêu thụ protein động vật (Belt và cộng sự, 2011). Ngoài ra, thủy sản là một nguồn thu nhập và sinh 
kế quan trọng (Thompson và Amoroso, 2014), góp phần đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng 
tại các nước đang phát triển.
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Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP): Như đã nêu trong Chương trình hành động Quốc 
gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững, Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn là một công cụ quan 
trọng để giảm mức tiêu thụ tài nguyên và nguyên liệu trong sản xuất thủy sản. Hiệu quả tài nguyên 
và sản xuất sạch hơn áp dụng quan điểm vòng đời, xem xét việc sử dụng tài nguyên và các tác động 
môi trường từ khâu khai thác đến khâu thải bỏ. Phương pháp tiếp cận này cũng nhấn mạnh vấn đề 
quan trọng của sự khan hiếm tài nguyên (UNIDO, 2017).

Quy trình sản xuất thủy sản bao gồm rất nhiều công đoạn, trong đó chế biến là một khâu quan trọng. 
Trong quá trình này, nhiều tài nguyên được tiêu thụ, bao gồm nguồn nguyên liệu thô, năng lượng 
và nước. Ngoài ra, các quá trình sản xuất thường phát sinh các tác động ngoại cảnh, các tác động 
ngoài dự kiến không lường trước có thể ảnh hưởng xấu tới môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người hoặc sự ổn định xã hội. Hướng dẫn với các chiến lược rõ ràng sẽ làm giảm sự lãng phí tài 
nguyên và tránh các yếu tố ngoại cảnh tiêu cực từ các hoạt động sản xuất. Việc thực hiện Hiệu quả 
tài nguyên và sản xuất sạch hơn cũng sẽ nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm trên thị trường.

Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn đo đạc “hiệu suất tài nguyên” và “mức độ ô nhiễm” và 
được áp dụng cho cấp doanh nghiệp. Hiệu suất tài nguyên được đánh giá là sản lượng sản phẩm 
trên mỗi đơn vị năng lượng, nguyên liệu hoặc nước. Mức độ ô nhiễm được đo bằng mức độ phát thải 
các-bon, chất thải, nước thải trên mỗi đơn vị sản phẩm đầu ra (UNIDO, 2010a). Hiệu quả tài nguyên 
và sản xuất sạch hơn mang lại nhiều lợi ích môi trường đáng kể như giảm thiểu phát thải khí nhà kính 
(GHG) và cải thiện các hệ sinh thái địa phương, cũng như các lợi ích đối với sức khỏe con người. Bên 
cạnh các lợi ích về môi trường và xã hội, việc thực hiện Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn 
còn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí, giảm lãng phí nguyên liệu và năng 
lượng, tăng cường hiệu suất hoạt động và nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc tận dụng, thu hồi 
các phụ phẩm (UNIDO, 2010). 

Lãng phí và thất thoát thủy sản: Lãng phí thực phẩm trong khâu tiêu dùng thủy sản là vấn đề ngày 
càng đáng lo ngại. Khoảng 35% sản lượng đánh bắt thủy sản toàn cầu không được tiêu thụ. Bắc Mĩ 
và Châu Đại Dương có tỉ lệ thất thoát thủy sản cao nhất ở mức 50% (Gustavsson và cộng sự, 2011). 
Thất thoát sau thu hoạch chiếm hơn 70% tổng mức thất thoát trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản 
(FAO, 2014). Các nguyên nhân chính gây ra thất thoát thủy sản là việc vứt bỏ các loài không có trong 
mục tiêu đánh bắt và thực phẩm thừa của người tiêu dùng (Gunders, 2012). Khoảng 27% lượng cá 
đánh bắt bị thất thoát hoặc lãng phí trong quá trình từ khâu đánh bắt đến khâu tiêu thụ (FAO, 2018a). 
Một vài nghiên cứu kết luận rằng các nguyên nhân gây thất thoát thủy sản bao gồm sự thiếu kiến 
thức và kỹ năng trong việc xử lý hậu thu hoạch, cơ sở hạ tầng, công nghệ không đầy đủ, cùng với các 
khía cạnh văn hóa và xã hội, quản lý, quy định và thực thi (Diei- Ouadi và cộng sự, 2015; Wibowo và 
cộng sự, 2017). Ngoài ra, ở các nước đang phát triển, tại các thành phố có tốc đô thị hóa nhanh, thói 
quen ăn uống và mô hình tiêu dùng đang thay đổi cũng khiến cho việc lãng phí thực phẩm ở cấp độ 
người tiêu dùng và hộ gia đình tăng lên (Liu và cộng sự, 2020).

Các khía cạnh về môi trường của tính bền vững: Các tác động đối với môi trường của ngành thủy 
sản trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng và còn tiếp tục gia tăng (Tyedmers và cộng sự, 2005). Trong 
đánh bắt thủy sản tự nhiên, đánh bắt quá mức và ô nhiễm đại dương gây ra nhiều thiệt hại nhất. Các 
tác động đối với môi trường của nuôi trồng thủy sản ngày càng đa dạng: thâm canh các loài có giá 
trị kinh tế cao (Paez-Osuna, 2001), mất nguồn protein từ cá để làm thức ăn cho chăn nuôi (Naylor và 
cộng sự, 2000); phú dưỡng nguồn nước (Folke và cộng sự, 1992), suy giảm sinh vật tầng đáy (Findlay 
và cộng sự, 1995), xả thải hóa chất (Hastein, 1995), và suy giảm các loài hoang dã để thu hoạch con 
giống (Mungkung và cộng sự, 2006). Các công cụ đánh giá vòng đời (LCA) đã được phát triển để đo 
đạc một cách có hệ thống các tác động xấu tới môi trường. Các công cụ này được chuẩn hóa bởi Tổ 
chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) nhằm phục vụ công tác đo lường các tác động môi trường “từ đầu 
đến cuối” liên quan tới mức độ sử dụng năng lượng và nguyên liệu của các sản phẩm và quá trình 
(Pelletier và Tyedmers, 2008). Nuôi trồng thủy sản phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện của hệ sinh thái 
xung quanh, vì vậy việc tính toán các tác động tới môi trường cần được mở rộng ra bên ngoài các 
trang trại nuôi trồng tư nhân.
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Các công cụ tính toán định lượng như “dấu chân sinh thái” khá cố định, phản ảnh nhiều yếu tố cơ 
bản tại một thời điểm cụ thể (Folke và cộng sự, 1998; Global Footprint Network, 2020). Theo phương 
pháp tiếp cận dấu chân sinh thái, các tác động đến môi trường của ngành thủy sản tập trung tại khâu 
sản xuất và vận tải của chuỗi giá trị và bị ảnh hưởng đáng kể bởi quy trình công nghệ được sử dụng 
(Avetisyan và cộng sự, 2014). Ví dụ, “số dặm đã đi trong hành trình vận chuyển thực phẩm” - một 
công cụ phổ biến để đo dấu chân sinh thái - không phải là một trong những yếu tố quan trọng nhất 
gây ra tác động môi trường của ngành thủy sản, mà phương thức vận tải được sử dụng mới là yếu tố 
dẫn đến những ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn (Coley và cộng sự, 2013; Edwards-Jones và cộng sự, 
2008). Các giai đoạn sản xuất trong đánh bắt và nuôi trồng là những nguồn chủ yếu đóng góp vào 
lượng khí thải các-bon của ngành thủy sản, đây cũng là một khía cạnh chính của mô hình đánh giá 
dấu chân sinh thái. Do đó, để giảm tác động đến môi trường của ngành, các kiến nghị được đưa ra để 
áp dụng cho toàn bộ hệ thống sản xuất, phân phối và tiêu thụ thủy sản (Farmery và cộng sự, 2015).
 
Chứng nhận và dán nhãn sinh thái: Dán nhãn sinh thái góp phần làm tăng sự công nhận cho các sản 
phẩm thân thiện với môi trường thông qua các chương trình nâng cao nhận thức, chủ yếu là tại các 
nước phát triển (FAO, 2018b). Hiện nay, chỉ khoảng 14,2% sản lượng thủy sản toàn cầu có các chứng 
nhận tiêu chuẩn hoặc dán nhãn sinh thái. Tuy nhiên, các sản phẩm thủy sản nuôi trồng được chứng 
nhận đang có xu hướng tăng nhanh, gấp hai lần so với thủy sản đánh bắt tự nhiên (FAO, 2018b). Dán 
nhãn sinh thái cũng có thể tạo ra rào cản cho các cơ sở sản xuất ở các nước đang phát triển khi tiếp 
cận các thị trường toàn cầu nếu các cơ sở này thiếu kinh phí và năng lực để được cấp chứng nhận 
cho các sản phẩm của mình (FAO, 2014). Những bất lợi này có thể ảnh hưởng xấu đến các hộ nông 
dân và cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, những đối tượng mà nguồn lực kinh tế và kiến thức về dán nhãn 
sinh thái còn hạn chế. Ví dụ, chi phí đánh giá của Hội đồng quản lý biển là khoảng 2.000 - 20.000 USD, 
phí đánh giá đầy đủ và cấp chứng nhận cần thêm khoảng 10.000 - 500.000 USD. Chi phí trung bình 
để được cấp chứng nhận của tổ chức Friend of the Sea cho thủy sản đánh bắt tự nhiên là 5.800 USD 
và cho thủy sản nuôi trồng là 3.500 USD. Do đó, đối với nhiều cơ sở sản xuất, đặc biệt các cơ sở quy 
mô nhỏ, chi phí xin cấp chứng nhận phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ chính phủ hoặc các tổ chức phi 
chính phủ và các đơn vị bán lẻ (FAO, 2018b). Ngoài ra, có những chỉ trích cho rằng chính phủ nên hỗ 
trợ kinh phí cho các đơn vị sản xuất công nghiệp quy mô lớn thay vì các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ 
(Jacquet và Pauly, 2008), do đó việc cấp chứng nhận cho các đơn vị sản xuất quy mô nhỏ để hỗ trợ 
họ tiếp cận với thị trường toàn cầu vẫn còn là một thách thức.      
  
Tiêu dùng thủy sản bền vững: Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng đối với các sản phẩm 
thủy sản xanh có thể là động lực hướng tới tiêu dùng bền vững. Nghiên cứu chỉ ra rằng khi người tiêu 
dùng có đầy đủ thông tin liên quan tới khía cạnh môi trường của sản phẩm, ví dụ như lượng khí thải 
các-bon của sản phẩm, thì họ có thể thay đổi hành vi trong các quyết định mua sắm và tiêu dùng, 
góp phần làm giảm tác động môi trường (Vázquez- Rowe và cộng sự, 2013). Các chiến dịch dành 
cho người tiêu dùng, thường do các tổ chức phi chính phủ thực hiện, có thể giúp khuyến khích sự 
thay đổi nhu cầu hướng tới những sản phẩm xanh. Cũng có ý kiến cho rằng các đơn vị sản xuất cần 
có trách nhiệm hơn thay vì chỉ tập trung vào người tiêu dùng, từ đó các tổ chức chính phủ, phi chính 
phủ và ngành thủy sản có thể xây dựng trách nhiệm giải trình tốt hơn trong chuỗi cung ứng để thay 
đổi mô hình sản xuất ngoài việc thay đổi nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chiến dịch về tính 
bền vững ít tạo ra sự thay đổi trong ngành thuỷ sản, chủ yếu là do các chiến dịch này tập trung vào 
một số loài thủy sản cụ thể và thiếu biện pháp thực thi đối với các cơ sở sản xuất không tự nguyện 
(Iles, 2007). Các mối liên kết giữa cơ sở sản xuất và người tiêu dùng thông qua việc minh bạch thông 
tin trong chuỗi cung ứng rất quan trọng vì nó hướng đến mục tiêu thúc đẩy ngành thủy sản phát triển 
theo hướng bền vững. Việc các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có những hành động cụ thể để 
thông tin cho các cơ sở sản xuất thủy sản nắm được những việc cần làm về các quy trình trong chuỗi 
cung ứng cụ thể sẽ hiệu quả hơn so với việc chỉ tập trung vào khía cạnh dán nhãn sinh thái và các 
kiến nghị (Iles, 2007).

Phụ lục 1 sẽ trình bày rõ hơn về các vấn đề bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng thủy sản của Việt 
Nam.
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3. Sản xuất và tiêu dùng bền 
vững trong sản xuất tôm và cá 
tra ở Việt Nam   

3.1 Sản xuất và xuất khẩu tôm và cá tra ở Việt Nam  
Ở Việt Nam, các loài thủy sản được nuôi chủ yếu là tôm và cá tra. Đây cũng là hai sản phẩm thủy sản 
đứng đầu về giá trị xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu tôm đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 4% 
trong 5 năm qua, nhờ vào tốc độ tăng trưởng nhanh của tôm thẻ chân trắng trên các thị trường xuất 
khẩu (VASEP, 2020c). Trong năm 2020, mặt hàng tôm chiếm 44,5% giá trị xuất khẩu thủy sản và đạt 
3,73 tỉ USD, giảm 5% so với năm 2018, do nguồn cung tăng và giá xuất khẩu thấp. Giá trị xuất khẩu cá 
tra chiếm 17,7% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, đạt 1,5 tỉ USD, giảm 11,7% so với năm 2018, do mức 
cung cá tra vượt cầu trong năm 2018 và đầu năm 2019 (VASEP, 2020b). 

Sản lượng tôm sú của Việt Nam đứng số 1 thế giới, trong khi sản lượng tôm thẻ chân trắng đứng thứ 
5 thế giới. Tổng sản lượng tôm tăng từ 280.000 tấn trong năm 2004 lên 718.000 tấn trong năm 2018. 
Năm 2019, diện tích nuôi tôm đạt 720.000 ha và sản lượng tôm nước lợ đạt 750.000 tấn. Trong đó, 
sản lượng tôm sú đạt 270.000 tấn và tôm thẻ chân trắng đạt 480.000 tấn (VASEP, 2020c). Nhóm 5 
thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam là Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, 
chiếm hơn 80% tổng giá trị xuất khẩu, trong đó Châu Âu và Mỹ là hai thị trường lớn nhất. Thị trường 
Châu Âu tăng 25,7%, từ 548 triệu USD trong năm 2015 lên 690 triệu USD trong năm 2019. Thị trường 
Mỹ gần như giữ nguyên giá trị, giảm nhẹ 0,5% từ 657 triệu USD trong năm 2015 xuống 654 triệu USD 
trong năm 2019. Thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc có mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua. 
Giá trị xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc tăng 55% từ 350 triệu USD trong năm 2015 lên 543 triệu 
USD trong năm 2019. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc tăng 34,5% từ 251 triệu USD trong 
năm 2015 lên 337,5 triệu USD trong năm 2019. Giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 6% từ 584,3 triệu 
USD trong năm 2015 lên 619 triệu USD trong năm 2019 (VASEP, 2020a). 

Diện tích ao nuôi cá tra đạt khoảng 6.600 ha, sản lượng đạt 1,42 triệu tấn trong năm 2019, tạo ra 
tổng thu nhập khoảng 2 tỉ USD (VASEP, 2020b). Nhóm 5 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất của Việt 
Nam là Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu, các nước ASEAN và Mexico, với tốc độ tăng trưởng 28% trong 
giai đoạn 2015-2019. Thành tích xuất khẩu này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng nhanh của thị trường 
Trung Quốc và ASEAN, với mức tăng tương ứng là 310% và 44%. Thị trường Trung Quốc đạt 662,5 
triệu USD, tương đương 33% tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu của thị trường ASEAN là 
195 triệu USD, tăng 44% trong giai đoạn 2015 - 2019. Giá trị xuất khẩu sang ba thị trường còn lại đều 
giảm. Cụ thể, thị trường Châu Âu giảm mạnh nhất với mức giảm là 35%. Ngoài ra, thị trường Mỹ giảm 
8,8% và thị trường Mexico giảm 3,6%. Giá trị xuất khẩu của thị trường Châu Âu giảm từ 285 triệu USD 
trong năm 2015 xuống 185 triệu USD trong năm 2019. Thị trường Mỹ giảm từ 315 triệu USD xuống 
287 triệu USD. Thị trường Mexico giảm nhẹ từ 95 triệu USD trong năm 2015 xuống 92 triệu USD trong 
năm 2019 (VASEP, 2020a).
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3.2. Các vấn đề về thị trường xuất khẩu tôm và cá tra 
của Việt Nam 
Tôm nước lợ: Tại các thị trường xuất khẩu tôm lớn, Hiệp định thương mại tự do giữa Châu Âu và Việt 
Nam (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 07/2020 có thể giảm thuế nhập khẩu tôm chưa qua chế biến từ 
mức cơ bản 12 - 20% xuống 0%, và thuế nhập khẩu tôm đã qua chế biến cũng sẽ giảm xuống 0% sau 
7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Đồng thời, trong năm 2020, EU đã ban hành quy định cấm sử 
dụng chất ethoxyquin trong thức ăn chăn nuôi thủy sản. Do đó, các đơn vị chế biến thủy sản phải 
kiểm tra thức ăn nuôi trồng thủy sản để bảo đảm không sử dụng các chất bị cấm và các nhà máy 
chế biến có trách nhiệm phải công bố không sử dụng chất ethoxyquin cũng như không có bất kỳ chất 
chống oxy hóa hoặc các chất độc hại nào trong thức ăn chăn nuôi. Quy định này sẽ tạo ra nhu cầu 
về dán nhãn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời việc thay thế các chất chống oxy hóa trong 
thức ăn chăn nuôi sẽ làm tăng giá thức ăn chăn nuôi và chi phí sản xuất. Tương tự như vậy, thị trường 
Mỹ cũng đang thực hiện Chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản. Thủy sản Việt Nam cần công 
bố và lưu giữ hồ sơ thủy sản để ngăn chặn các sản phẩm thủy sản đánh bắt bất hợp pháp, không 
có báo cáo và không được kiểm soát cũng như các sản phẩm lỗi. Đối với thị trường Hàn Quốc, các 
doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tận dụng đầy đủ các ưu đãi của Hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc. Đại dịch COVID-19 cũng phần nào gây ra một số gián đoạn do sự chậm trễ 
từ các thị trường nhập khẩu và mức tiêu dùng các sản phẩm nhập khẩu bị sụt giảm (VASEP, 2020a; 
VASEP, 2020c).

Cá tra: Cũng giống như thị trường xuất khẩu tôm, đại dịch COVID-19 đã gây ra gián đoạn và làm giảm 
sức mua mặt hàng cá tra, làm tăng chi phí sản xuất, nhiều ao nuôi phải đóng cửa (dẫn đến gián đoạn 
chuỗi cung ứng) và tăng sản lượng sản phẩm tồn kho đông lạnh. Chương trình giám sát cá da trơn và 
thuế chống bán phá giá tạo ra thêm nhiều thách thức và những rào cản mới cho cá tra tại thị trường 
Mỹ. Đạo luật Nông nghiệp Mỹ 2014 quy định chuyển giao đơn vị quản lý an toàn cá da trơn từ Cục 
quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ sang Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, theo đó sản xuất nguyên liệu 
thô và nhập khẩu cá tra phải chịu sự giám sát bắt buộc và liên tục. Tháng 11/2019, Cục Đăng ký Liên 
bang thông báo rằng Cơ quan Kiểm dịch và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) công nhận Việt Nam 
được phép xuất khẩu cá da trơn và các sản phẩm từ cá vào thị trường Mỹ. FSIS cũng chỉ ra rằng hệ 
thống giám sát cá da trơn của Việt Nam tương đương với hệ thống giám sát của Mỹ. Năm 2020, mức 
thuế chống bán phá giá cũng giảm mạnh đối với hai công ty xuất khẩu cá tra của Việt Nam là Công 
ty CP Thủy Sản NTSF và Công ty CP xuất - nhập khẩu thủy sản Cần Thơ. Mức thuế giảm có thể giúp 
xóa bỏ rào cản khi xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ. Tại Châu Âu, tất cả các thị trường lớn ngoại 
trừ Anh, đều giảm khối lượng nhập khẩu cá tra từ Việt Nam, do người tiêu dùng có nhận thức tiêu cực 
về quy trình sản xuất cá tra của Việt Nam (VASEP, 2020a; VASEP, 2020b).

3.3. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi áp dụng 
phương pháp tiếp cận Sản xuất và Tiêu dùng bền vững 
(SCP) cho mặt hàng tôm và cá tra  
Các thị trường xuất khẩu tôm và cá tra đang đối mặt với quy định ngày càng khắt khe về giám sát 
và kiểm soát chất lượng, và sự gia tăng cạnh tranh từ các đối thủ. Các đơn vị sản xuất của Việt Nam 
cần hiểu và đáp ứng kịp thời với các quy định này, kết hợp với các nỗ lực truyền thông để nâng cao 
hình ảnh của các đơn vị sản xuất tại Việt Nam. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận Sản xuất và Tiêu 
dùng bền vững (SCP) đối với chuỗi cung ứng tôm và cá tra là cần thiết nhằm duy trì được tính cạnh 
tranh của các đơn vị sản xuất Việt Nam trên thị trường quốc tế, bởi vì, so với nhiều lý do khác, lo ngại 
của người tiêu dùng về mức độ an toàn thực phẩm và bền vững môi trường của sản phẩm thủy sản 
ngày càng gia tăng tại các thị trường xuất khẩu, như Châu Âu và Mỹ.
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Để áp dụng phương pháp tiếp cận SCP cho tôm và cá tra ở Việt Nam, cần thực hiện các biện pháp 
nhằm vào các khía cạnh sản xuất và tiêu dùng. Đối với các quy trình sản xuất, Hiệu quả Tài nguyên và 
Sản xuất sạch hơn (RECP) không chỉ giúp sản xuất các sản phẩm an toàn và chất lượng cao, mà có 
thể giảm sự lãng phí tài nguyên không cần thiết như tiết kiệm được tài nguyên nước và năng lượng. 
Đồng thời, các đơn vị sản xuất ở Việt Nam cần phải chủ động cập nhật về các quy định thương mại 
mới để đáp ứng các yêu cầu mới nhất. Việc áp dụng các chương trình chứng nhận khác nhau sẽ giúp 
cho sản phẩm của Việt Nam trở thành những sản phẩm chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh.

Hiệu quả năng suất thấp: Nuôi tôm ở Việt Nam cần nâng cao tính hiệu quả để có thể cạnh tranh trên 
các thị trường quốc tế. Có khoảng 220.000 trang trại nuôi tôm ở Việt Nam, trong đó 65% là các trang 
trại quy mô nhỏ với sản lượng nuôi trồng bình quân khoảng 1,3 tấn/ha/năm, so với mức sản lượng 
6,6 tấn/ha/năm tại các quốc gia cạnh tranh khác. Ngoài ra, các hộ trang trại quy mô nhỏ này thường 
thiếu chuyên môn kỹ thuật và nguồn lực tài chính, từ đó gây cản trở trong việc áp dụng và thực hiện 
các công nghệ nuôi trồng thủy sản tiên tiến và các kỹ thuật quản lý trang trại để nâng cao năng suất 
và hiệu quả (BCG, 2019). Các thách thức chính để tăng cường hiệu quả nuôi cá tra bao gồm thiếu kỹ 
năng quản lý vốn (kỹ thuật kém hiệu quả chiếm 42%), và các phương pháp sản xuất cá không phù 
hợp (kỹ thuật kém hiệu quả chiếm 30%). (Ngọc và cộng sự, 2018). Các hộ nuôi trồng thủy sản có trình 
độ kiến thức và kinh nghiệm nuôi trồng lâu năm thường giỏi quản lý diện tích ao nuôi hơn, sử dụng 
thức ăn cho cá hiệu quả hơn và cho sản lượng cá cao hơn, do đó họ có thể chia sẻ kinh nghiệm để 
hỗ trợ nâng cao năng lực cho khâu sản xuất.

Nói chung, theo kết quả quan sát, nông dân có trình độ học vấn và nhiều năm kinh nghiệm hơn 
thường có kỹ năng quản lý tốt hơn trong việc quản lý diện tích ao nuôi, sử dụng thức ăn nuôi cá và 
tạo ra năng suất cá cao hơn.  
 
Dịch bệnh và Suy thoái môi trường: Tương tự như các nước khác, ngành thủy sản của Việt Nam 
cũng phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh; và các hộ nuôi trồng gặp khó khăn trong việc 
quản lý dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh mới phát sinh. Ví dụ, tại đồng bằng sông Cửu Long, 
vùng nuôi tôm và cá tra lớn ở Việt Nam (đặc biệt là các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Tiền 
Giang) đã bị ảnh hưởng bởi nhiều đợt bùng phát dịch bệnh trong những năm gần đây (BCG, 2019). 
Để đối phó với các rủi ro về dịch bệnh thông thường, các hộ nuôi trồng thủy sản đã sử dụng quá mức 
nguồn nước ngọt để bảo đảm môi trường sạch cho nuôi tôm và cá tra, và lạm dụng thuốc kháng 
sinh (ví dụ: enrofloxacin, florphenicol, sulfamethoxazole, trimethoprim, amoxicillin, oxytetracylin, và 
ciprofloxacin), hóa chất (để xử lý nước) và các loại thuốc khác để phòng chống các dịch bệnh đi kèm, 
việc này không chỉ làm giảm năng suất, gây suy thoái môi trường diện rộng, mà còn tác động xấu đến 
sức khỏe nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái.

Đối với sản xuất tôm và cá tra, nước thải chưa qua xử lý sau mỗi kỳ thu hoạch thường được xả vào 
các tuyến đường thủy trong  (Hình 3 và Hình 4). Phần lớn sản lượng cá tra được nuôi ở ĐBSCL, ước 
tính khoảng 37-38% thức ăn nuôi còn sót lại trong ao sau khi thu hoạch (dưới dạng thức ăn thừa và 
chất bài tiết), lượng chất thải này được thải dần ra các khu vực nước xung quanh, gây suy thoái chất 
lượng nước nghiêm trọng và ô nhiễm nguồn nước. Ngoài ra, nhiều loại hóa chất đã được sử dụng 
trong quá trình nuôi để cải thiện chất lượng nước trong ao, các hóa chất này được thải dần ra môi 
trường, gây ô nhiễm và làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Hàng năm, ước tính khoảng 3,3 tỉ m3 nước 
thải từ cơ sở nuôi tôm ở Việt Nam thải vào các hệ thống sông hồ và tuyến đường thủy (BCG, 2019).
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Hình 3. Các chất gây ô nhiễm môi trường và các tác động từ trang trại nuôi cá tra 

Hình 4. Các chất gây ô nhiễm môi trường và các tác động từ trang trại nuôi tôm
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Thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc làm gia tăng rủi ro nhiều đơn hàng nhập khẩu bị từ chối: Trong 
những năm gần đây, các cơ quan quản lý nhập khẩu tại các nước nhập khẩu tôm lớn đã tăng cường 
các yêu cầu về sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc và bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng xem các lô hàng 
nhập khẩu có bị nhiễm thuốc hay không. Ví dụ, Chương trình Giám sát Nhập khẩu Thủy sản của Mỹ 
yêu cầu tôm nuôi phải có khả năng truy xuất nguồn gốc, và Châu Âu yêu cầu phê duyệt các công ty 
xuất khẩu trong cơ sở dữ liệu thương mại của mình. Ngành tôm của Việt Nam đã có nhiều lần bị từ 
chối đơn hàng nhập vào Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản do phát hiện dư lượng thuốc và hóa chất. Từ năm 
2012 - 2017, Mỹ từ chối khoảng 155 đơn hàng nhập khẩu tôm Việt Nam, Châu Âu từ chối 48 đơn và 
Nhật Bản từ chối 169 đơn, chiếm khoảng 30% tổng số đơn hàng tôm bị từ chối nhập khẩu. Năm 2018, 
Hàn Quốc đã ban hành một cảnh cáo sau khi phát hiện lô hàng nhập khẩu tôm từ Việt Nam bị nhiễm 
nitrofuran và các thuốc kháng sinh khác. Việc lạm dụng hóa chất và thuốc kháng sinh trong nuôi 
tôm ở Việt Nam vẫn còn rất phổ biến: nhiều cơ sở nuôi tôm quy mô nhỏ vẫn tiếp tục sử dụng thuốc 
và hóa chất để kiểm soát dịch bệnh và xử lý nước bị ô nhiễm (BCG, 2019). Do đó, tăng cường truy 
xuất nguồn gốc sẽ giúp ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam hạn chế rủi ro bị từ chối đơn hàng, giúp 
duy trì khả năng tiếp cận thị trường, từ đó cho phép Việt Nam khai thác các thị trường tiềm năng mới. 

Theo một báo cáo gần đây của Chỉ số Rủi ro Khí hậu Toàn cầu do tổ chức phi chính phủ về môi 
trường Germanwatch (Đức) công bố, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi 
biến đổi khí hậu (Kreft và cộng sự, 2017). Việt Nam có đường bờ biển dài, rất dễ bị bão, lũ, nước biển 
dâng và xâm nhập mặn, đặc biệt tại các vùng trũng ven biển. Do đó, ngành chế biến thủy sản rất dễ 
bị ảnh hưởng trước các tác động của biến đổi khí hậu. Các cơ sở nuôi cá lồng được đặt ở vùng ngoài 
khơi xa bờ nên dễ bị bão, trong khi các cơ sở nuôi tôm thường nằm ở các vùng trũng, dễ bị tác động 
bởi nước biển dâng và xâm nhập mặn. Các mối đe dọa lớn nhất của biến đổi khí hậu gồm: (i) gia tăng 
cường độ các cơn bão, (ii) nhiệt độ tăng cao, (iii) gia tăng sự xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực 
đoan và dịch bệnh phức tạp, và (iv) khả năng duy trì nhiệt độ và độ mặn ổn định của ao nuôi bị suy 
giảm. Do các tác động của biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình của nước biển đã tăng lên đáng kể 
trong vòng 20 năm qua, làm thay đổi đáng kể tỷ lệ sống sót, mức tăng trưởng và sản lượng của tôm, 
đặc biệt là trong các tháng mùa hè. Sự gia tăng cường độ các cơn bão và các đợt mưa, hạn hán bất 
thường cũng phá hủy cơ sở hạ tầng nuôi tôm và cá tra, làm giảm độ mặn của các ao nuôi tôm, và làm 
giảm khả năng duy trì các độ mặn ổn định của ao nuôi (Johnson và Hùng, 2020).
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Chapter

04
Sử dụng tài nguyên và ô 
nhiễm môi trường trong quá 
trình sản xuất thủy sản ở Việt 
Nam: trường hợp cá tra.  
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4. Sử dụng tài nguyên và ô nhiễm 
môi trường trong quá trình sản 
xuất thủy sản ở Việt Nam: trường 
hợp cá tra. 

4.1 Giới thiệu
Cá tra là một sản phẩm xuất khẩu thủy sản chiến lược của Việt Nam và là loại sản phẩm cá thịt trắng 
nuôi quan trọng thứ hai trên thị trường toàn cầu. Trong giai đoạn 2010 - 2019, diện tích nuôi cá tra 
có tăng nhẹ với mức tăng trưởng trung bình 2,2%/năm (tăng từ 5.434 ha năm 2010 lên 6.600 ha năm 
2019). Diện tích nuôi cá tra có sự biến động hàng năm theo giá bán cá thương phẩm. Sản lượng cá 
tra tăng 1,1% trong giai đoạn này với mức tăng từ 1,28 triệu tấn lên 1,56 triệu tấn. Kim ngạch xuất 
khẩu tăng bình quân 3,2%/năm, tăng từ 1,42 tỷ USD lên 1,9 tỷ USD (Tổng cục Thủy sản, 2020). Mức 
tăng trưởng nhanh này giúp Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu cá tra hàng đầu, chiếm khoảng 
91% khối lượng xuất khẩu toàn cầu trong năm 2020 (Nguyễn và Jolly, 2020). Theo đó, ngành cá tra 
là một trường hợp lý tưởng để nghiên cứu những tác động cũng như cơ hội về khả năng sản xuất và 
tiêu dùng bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam.

Trong phần này, khâu sản xuất của chuỗi giá trị cá tra được nghiên cứu để làm sáng tỏ các cơ hội và 
thách thức đối với tính bền vững trong ngành thủy sản. Mục 4.2 đánh giá mức tiêu thụ nguyên liệu 
thô, năng lượng, nước và hóa chất tại các cơ sở sản xuất. Tiếp theo, Mục 4.3 xem xét các tác động về 
môi trường và các vấn đề liên quan đến sức khỏe nghề nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất, trong 
đó tập trung vào vấn đề nước thải, phát thải và chất thải rắn. Cuối cùng, Mục 4.4 trình bày các cơ hội 
để áp dụng hiệu quả sử dụng tài nguyên và sản xuất sạch hơn để tiết kiệm nước, giảm mức tiêu thụ 
nguyên liệu và năng lượng, và giảm lượng phát thải chất gây ô nhiễm.

4.2 Tiêu thụ nguyên liệu thô, năng lượng và các tài 
nguyên khác

4.2.1 Tiêu thụ nguyên liệu thô 

Các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh: Các sản phẩm chính của ngành công nghiệp cá tra là 
phi lê đông lạnh xuất khẩu. Các thị trường nhập khẩu chính của mặt hàng này là Châu Âu, Mỹ, ASEAN, 
Trung Quốc, Hồng Kông, Mexico, Brazil, Ai Cập, Ả Rập Xê-út, Colombia, và Úc.

Nguyên liệu thô sử dụng trong chế biến sản phẩm phi lê đông lạnh là cá tra được nuôi tại các cơ sở 
nuôi của công ty hoặc từ các cơ sở nuôi thuộc các hộ nông dân có hợp đồng bao tiêu sản phẩm nuôi 
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trồng thủy sản với nhà máy chế biến cá phi lê. Cá tra được vận chuyển đến các nhà máy chế biến phi 
lê với trọng lượng bình quân khoảng 1-1,5 kg.

Định mức tiêu thụ nguyên liệu thô phụ thuộc vào trọng lượng của cá, dạng thành phẩm, chất lượng 
các thành phần chế biến (bao gồm các loại cá khác), quy mô của nhà máy chế biến, xử lý phụ gia và 
tỉ lệ mạ băng1 sản phẩm. Mức tiêu thụ nguyên liệu thô bình quân trên mỗi tấn sản phẩm được tổng 
hợp trong Bảng 1 dưới đây:

Bảng 1. Mức tiêu thụ nguyên liệu thô của các nhà máy chế biến cá phi lê

Nguyên liệu thô Đơn vị Mức tiêu thụ trung bình

Cá nguyên liệu Tấn/tấn sản phẩm phi lê đông lạnh 1.9–2.5

Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA - VNCPC

Các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra: Các nhà máy chế biến  phụ phẩm cá tra mua các nguyên 
liệu như đầu, xương và các chất thải rắn khác của cá tra từ các nhà máy chế biến cá tra ở khu công 
nghiệp lân cận; nguyên liệu này được vận chuyển trực tiếp đến các nhà máy để chế biến trong cùng 
ngày. Các nhà máy này sản xuất hai loại phụ phẩm gồm: bột cá và dầu cá, và trong quá trình chế biến, 
nhà máy có thể thu gom thêm bong bóng cá - một loại phụ phẩm cho quá trình chế biến thực phẩm. 
Các mức tiêu thụ nguyên liệu thô được tổng hợp trong Bảng 2 dưới đây:

Bảng 2. Mức tiêu thụ nguyên liệu thô của các nhà máy chế biến phụ phẩm

Nguyên liệu thô Phụ phẩm Mức tiêu thụ trung bình

Phế phẩm của các nhà máy 
chế biến cá tra phi lê đông 
lạnh

Tấn/tấn bong bóng cá 34.0–34.6

Tấn/tấn bột cá 5.1–5.2

Tấn/tấn dầu cá 4.9–5.0

Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA–VNCPC  

4.2.2 Tiêu thụ năng lượng 

Các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh: Ngành công nghiệp chế biến cá tra phi lê đông lạnh 
tiêu thụ rất nhiều năng lượng, gần như 100% các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh là các đơn 
vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm. Tại đây, năng lượng sử dụng chủ yếu là điện năng và một phần 
nhỏ khí LPG phục vụ cho nhu cầu nấu nướng của công nhân. Nhiệt năng (nồi hơi) chỉ được sử dụng 
trong các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra (bột cá và dầu cá).

Điện năng được sử dụng để vận hành máy làm lạnh (đông lạnh, làm đá mảnh, trữ đông), thiết bị chiếu 
sáng, bơm nước lạnh, điều hòa không khí trong nhà máy, làm nước nóng, xử lý nước thải, và các 
khâu xử lý khác. Mức tiêu thụ năng lượng có sự chênh lệch lớn giữa các nhà máy tùy thuộc vào các 
quy trình sản xuất được áp dụng, tỉ lệ mạ băng sản phẩm, có sử dụng kho lạnh để cất giữ sản phẩm 
không, hay chỉ áp dụng bảo quản lạnh tức thời. Mức tiêu thụ năng lượng trung bình trên mỗi tấn sản 
phẩm được tổng hợp trong Bảng 3 dưới đây.

1 Mạ băng là một lớp nước bảo vệ được bổ sung thêm vào bề mặt của sản phẩm thủy sản đông lạnh. Khối lượng mạ băng phụ thuộc vào 
nhiệt độ của sản phẩm và nước, diện tích bề mặt sản phẩm, và thời gian mạ băng.
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Bảng 3. Mức tiêu thụ năng lượng – Nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh

Năng lượng Đơn vị tính Mức tiêu thụ trung bình

Điện năng kWh/tấn sản phẩm phi lê đông lạnh 720–1300

Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA - VNCPC

Mức phân phối điện năng trung bình trong các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh được thể hiện trong 
Hình 5.

Hình 5. Phân phối điện năng trong các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh 
(Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA–VNCPC)

Các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra: Năng lượng sử dụng tại các nhà máy chế biến phụ phẩm cá 
tra bao gồm điện năng và nhiệt năng (nồi hơi). Vì các nhà máy này sử dụng cùng nguồn nguyên liệu 
thô để sản xuất nhiều sản phẩm khác nhau, và mỗi công đoạn sản xuất không có công tơ điện riêng 
nên không thể tính toán mức tiêu thụ năng lượng cho mỗi loại sản phẩm. Thay vào đó, mức tiêu thụ 
năng lượng được tính toán theo khối lượng nguyên liệu đầu vào. Mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi 
tấn nguyên liệu thô được tổng hợp trong Bảng 4 dưới đây:

Bảng 4. Tiêu thụ năng lượng – các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra

Năng lượng Đơn vị tính Mức tiêu thụ trung bình

Điện năng kWh/tấn nguyên liệu thô 34–42

Nhiệt năng MJ/tấn nguyên liệu thô 3,192–3,878

Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA–VNCPC

4.2.3 Tiêu thụ nước

Các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh: Các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh sử dụng 
rất nhiều nước; thông thường khoảng 500 - 2.000 m3 nước/ngày. Nguồn nước cho các nhà máy này 
thường là nước sông hoặc nước giếng được các nhà máy xử lý thành nước sạch để sử dụng trong 
quá trình sản xuất. Chỉ một vài nhà máy nằm trong khu công nghiệp sử dụng nước mua từ Công ty 
cấp nước của khu công nghiệp.

Nước sử dụng trong các nhà máy bao gồm:

55%
Hệ thống 
trữ đông

11% Máy cạo vẩy cá

6% Bảo quản lạnh

4% Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng

7% Hệ thống điều hòa nhiệt độ nhà xưởng

2% Nước lạnh

6% Nước nóng cho hệ thống làm sạch cá

5% Xử lý nước thải
4% Khác
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• Lượng nước tiêu hao do bốc hơi từ tháp giải nhiệt (với hệ thống làm lạnh công suất nhỏ - tháp giải 
nhiệt - bình ngưng tụ), hoặc bình ngưng tụ (với hệ thống làm lạnh công suất lớn - bình ngưng tụ).

• Tiêu thụ nước trong chế biến để rửa nguyên liệu thô, bán thành phẩm và/hoặc thành phẩm, và vệ 
sinh nhà xưởng cũng như dụng cụ chế biến (dao, rổ, v.v…).

• Tiêu thụ nước để tưới cây trong khuôn viên nhà máy;

• Tiêu thụ nước phục vụ sinh hoạt của công nhân nhà máy.

Lượng nước tiêu thụ của nhà máy phụ thuộc vào (i) quy trình công nghệ; (ii) loại nguyên liệu đầu vào 
(cá tươi hay sản phẩm đông lạnh từ các nhà máy khác); (iii) việc bảo trì hệ thống nước của công ty; 
(iv) các kỹ năng làm việc của công nhân chế biến; và (v) ý thức tiết kiệm nước của công nhân; (vi) 
các biện pháp Hiệu quả Tài nguyên và Sản xuất sạch hơn (RECP) được thực hiện trong các khâu sản 
xuất. Mức tiêu thụ nước trên mỗi tấn sản phẩm được tổng hợp trong Bảng 5 dưới đây.

Bảng 5.  Mức tiêu thụ nước tại các nhà máy chế biến cá tra phi lê

Tiêu thụ Đơn vị tính Mức tiêu thụ trung bình

Nước m3/tấn sản phẩm phi lê đông lạnh 15–50

Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA–VNCPC

Các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra: Các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra sử dụng ít nước hơn. 
Nước sử dụng tại các nhà máy này cho các mục đích sau: 

• Tiêu thụ nước để chế biến, chủ yếu là để vệ sinh nhà máy, máy móc thiết bị và nước cấp cho nồi hơi. 

• Tiêu thụ nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công nhân nhà máy. 

• Tiêu thụ nước để tưới cây trong khuôn viên nhà máy. 

Mức tiêu thụ nước trên mỗi tấn nguyên liệu thô được tổng hợp trong Bảng 6 dưới đây.

Bảng 6. Mức tiêu thụ tại các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra

Tiêu thụ nước Đơn vị tính Mức tiêu thụ trung bình

Nước m3 tấn nguyên liệu thô 0.13-0.14

Nguồn dữ liệu: Dự án SUPA–VNCPC

4.2.4 Tiêu thụ hóa chất 

Các nhà máy chế biến cá tra sử dụng rất ít hóa chất, chỉ sử dụng chất khử trùng chlorine và chất tẩy 
rửa dụng cụ sản xuất (xà phòng). LPG được sử dụng cho nhu cầu nấu nướng của công nhân. Tùy 
theo vị trí địa lý của nhà máy, có thể sử dụng thuốc diệt chuột, thuốc diệt côn trùng để kiểm soát các 
loài gây hại tại chỗ.

Trong các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh, hệ thống làm lạnh sử dụng môi chất lạnh NH3 
hoặc R22 (lưu ý: các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra không có hệ thống làm lạnh). Tùy theo đặc 
tính, các chất này có thể gây ra các vấn đề khác nhau đối với sức khỏe con người (như phát ban da 
hoặc dị ứng) cùng các nguy cơ cháy, nổ, và phát sinh khí độc nguy hiểm. Việc lưu trữ, kiểm soát và 
sử dụng không đúng cách đối với các chất này có thể dẫn đến các hậu quả xấu về môi trường và sức 
khỏe con người.
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4.3 Các vấn đề môi trường

4.3.1 Nước thải

Các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh sử dụng rất nhiều nước, vì vậy cũng xả ra khối lượng lớn 
nước thải. Nước thải từ các nhà máy này đến từ 03 nguồn sau:

• Nước thải từ các hệ thống phụ trợ (ví dụ tháp giải nhiệt, bình ngưng tụ): bình ngưng tụ hoặc tháp 
giải nhiệt sử dụng nước tuần hoàn để làm mát khí. Trong suốt quá trình làm mát, nước sẽ liên 
tục bốc hơi, làm cho các chất rắn hòa tan trong nước tuần hoàn trở nên cô đặc, và khi chất rắn 
hòa tan bị bão hòa, nó sẽ tạo ra các lắng cặn trên đường ống truyền nhiệt, gây phá hủy nghiêm 
trọng ống truyền nhiệt và làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt. Do đó, nước làm mát phải được xả 
định kỳ. Loại nước thải này có độ cứng cao vì nó chứa nhiều canxi, magiê, silicon, nhiều bùn và 
vi sinh vật (chất nhờn).

• Nước thải sinh hoạt: nước thải từ nhà vệ sinh của công nhân bao gồm chất ô nhiễm hữu cơ như 
phân, nước tiểu, vi-rút gây bệnh và chất rắn không tan, trong đó các thành phần chủ yếu của chất 
gây ô nhiễm là BOD5 (nhu cầu oxy sinh học trong 5 ngày), COD (nhu cầu oxy hóa học), nitơ và 
phốt-pho. Nước thải từ khu vực nhà ăn do công nhân nấu nướng bao gồm các chất gây ô nhiễm 
chủ yếu như dầu mỡ, mẩu thức ăn và chất thải hữu cơ.

• Nước thải sản xuất: bao gồm nước thải từ công đoạn rửa nguyên liệu thô (cá và phụ phẩm cá), 
bán thành phẩm, nước thải từ việc vệ sinh nhà máy, rửa thiết bị, dụng cụ chế biến và nguồn nước 
thải từ đá tan. Nước thải từ quá trình sản xuất có chứa nhiều máu của cá, chất hữu cơ, chất rắn 
không tan, ruột cá và dầu cá: pH = 6,5-7,0, SS = 500-1.200 mg/L, BOD5 = 500-1.500 mg/L; COD 
= 800-2.500 mg/L, tổng nitơ = 100-300 mg/L, tổng phốt-pho = 50-100 mg/L, tổng lipid = 250-830 
mg/L. Với hàm lượng đạm và chất dinh dưỡng cao, nước thải thường có mùi thối (do phân hủy 
axit amin và chất đạm), là điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật sinh trưởng và gây bệnh, điều này có 
thể ảnh hưởng đến chất lượng của nguồn nước. Ngoài ra, nếu chất thải bị tích tụ lại, có thể gây ra 
tình trạng phú dưỡng tại các ao, hồ xung quanh.

4.3.2 Khí thải

Các khí thải trong nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh gồm mùi của nguyên liệu thô, bán thành 
phẩm, chất khử trùng chlorine, có thể có mùi của NH3 thoát ra từ máy đông lạnh tại xưởng cùng với 
mùi phế thải từ bãi tập kết chất thải rắn. Ngoài ra, nếu nhà máy sử dụng máy nén pitong trong hệ 
thống làm lạnh thì có thể xảy ra hiện tượng rò rỉ mùi NH3.

Trong các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra, khí thải có mùi nặng từ chất thải cá tra (từ khu vực 
thu gom nguyên liệu đầu vào tại nhà máy). Các nhà máy chế biến phụ phẩm cá tra luôn có một nồi 
hơi đốt than, dầu nhiên liệu hoặc sinh khối, vì vậy có khí thải phát sinh từ nồi hơi (từ khu vực phụ trợ 
sản xuất). Các nhà máy này có một lò sấy, cũng có mùi nặng và gây phát thải bụi, làm ô nhiễm môi 
trường làm việc.

Phát thải mùi nặng gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm cho công nhận dễ mệt mỏi, giảm năng 
suất lao động, và thường gây ra các bệnh nghề nghiệp như bệnh xương khớp, sưng bắp chân, và/
hoặc sưng mắt cá chân. 

4.3.3 Chất thải rắn

Chất thải rắn của các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh là đầu cá, xương cá, da cá và ruột cá. 
Đây là các chất hữu cơ có hàm lượng protein cao, giàu canxi và phốt-pho, dễ lên men, thối rữa, phân 
hủy nhanh trong điều kiện thời tiết nóng và ẩm. Nếu không được thu gom và vận chuyển đúng cách 
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tới cơ sở chế biến phụ phẩm cá tra theo đúng quy trình, thì sự phân hủy chất hữu cơ trong chất thải 
rắn này sẽ gây ra mùi khó chịu và gây ô nhiễm không khí.

4.4 Tiềm năng áp dụng Hiệu quả Tài nguyên và Sản 
xuất sạch hơn (RECP)

4.4.1 Tiết kiệm nước 

Nước là một nguồn tài nguyên có hạn và đang bị khai thác quá mức. Tiết kiệm nước góp phần bảo 
vệ môi trường và giảm chi phí sản xuất.

Như đã trình bày ở mục 4.2.3, nước được sử dụng cho 04 mục đích: nước làm mát cho các hệ thống 
làm lạnh, nước sinh hoạt, nước sản xuất và nước tưới cây. Vì hầu hết các nguồn nước là nước sông và 
nước giếng, các nhà máy chế biến cá tra đông lạnh có xu hướng sử dụng nước rất lãng phí do không 
phải trả tiền nước hoặc trả với chi phí rất thấp. Kinh nghiệm cho thấy có thể tiết kiệm được 10-30% 
lượng nước sử dụng nếu áp dụng các biện pháp tiết kiệm nước trong nhà máy. Do vậy, tiềm năng tiết 
kiệm nước trong các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh là rất lớn.

Các giải pháp tiết kiệm nước bao gồm:

• Tăng cường bảo trì hệ thống nước:

• Phát hiện và sửa chữa ngay các sự cố vỡ đường ống nước ngầm 

• Tránh đổ tràn hoặc làm thủng hệ thống nước bình ngưng/tháp giải nhiệt của hệ thống làm lạnh; 
và

• Phát hiện và sửa chữa ngay các đoạn rò rỉ/van hỏng trong phòng vệ sinh của công nhân

• Điều chỉnh lưu lượng nước dùng để rửa nguyên liệu thô

• Đảm bảo không để quá đầy nước trong bồn rửa và tránh để tràn bể khi chứa nước

• Sử dụng ống nước áp lực cao có van khóa miệng vòi để vệ sinh sàn của xưởng chế biến thay vì 
ống phun thường và bóp miệng vòi để tạo áp lực xịt nước

• Khóa van nước khi không sử dụng (chẳng hạn trong thời gian nghỉ trưa)

• Tưới cây: sử dụng ống tưới nước đường kính 20 mm có vòi phun với khối lượng phun 560 lít/giờ 
và van khóa thay vì ống có đường kính 27 mm hoặc 34 mm với lưu lượng 3-5 m3/giờ. 

• Tưới nước vào buổi sáng hoặc buổi tối để tối đa hóa sự ngấm nước vào nền đất và tối thiểu hóa 
sự bốc hơi. Phương pháp này có thể tiết kiệm 30% lượng nước sử dụng 

• Điều chỉnh van lưu lượng trong nhà vệ sinh: vòi rửa tay 5-7 lít/phút; vòi hoa sen: 9-12 lít/phút. 

• Tái sử dụng nước nếu có thể.

4.4.2 Giảm tiêu thụ nguyên liệu

Nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu thô là những 
vấn đề quan trọng để có thể nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất. Chất lượng nguyên 
liệu đầu vào phụ thuộc vào quy trình xử lý nguyên liệu thô từ lúc thu hoạch và chờ chế biến. Tỉ lệ cá 
bị thối rữa sẽ tăng gấp đôi khi nhiệt độ tăng 4℃.

Thay đổi công nghệ hoặc thay đổi về quản lý sản xuất có thể giảm lượng nguyên liệu cần sử dụng 
trong một đơn vị sản phẩm hoặc tăng sản lượng sản phẩm với một khối lượng nguyên liệu nhất định. 
Đối với các công ty trong ngành cá tra, việc giảm lượng nguyên liệu thô có liên quan đến khối lượng 
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cá đầu vào và các vật liệu phụ trợ (thùng carton, túi nhựa, dây buộc, v.v…) được tính trên mỗi đơn vị 
sản phẩm đông lạnh. Ngoài ra, các công ty này có thể tăng cường tái sử dụng chất thải từ quá trình 
sản xuất để tạo ra các phụ phẩm có ích.

Mức tiêu thụ nguyên liệu có thể giảm xuống thông qua kiểm soát và quản lý nội vi. Các điều kiện kiểm 
soát và quản lý nội vi tốt thường bao gồm đào tạo, nâng cao kiến thức và chuyên môn cho người lao 
động thao tác đúng với tiêu chuẩn kĩ thuật, chế biến sản phẩm, bảo trì thiết bị và lưu kho nguyên liệu. 
Các công ty cũng có thể nâng cao kiến thức cho người lao động về các công đoạn đầu vào của quy 
trình bao gồm nguyên liệu thô, hóa chất, nhiệt, điện, và nước, và sản phẩm đầu ra, nước thải, khí thải, 
bùn, chất thải rắn và phụ phẩm. Khi được hỏi ý kiến, người lao động có thể thường xuyên góp ý để 
góp phần giảm tiêu thụ nguyên liệu.

Các lợi ích môi trường chính có thể đạt được thông qua kiểm soát và quản lý nội vi tốt là: tiết kiệm chi 
phí sản xuất do giảm tiêu thụ nguyên liệu thô, hóa chất, phụ gia, nước, năng lượng; giảm thiểu chất 
thải rắn và các chất gây ô nhiễm trong nước thải và khí thải. Đồng thời, điều kiện làm việc của người 
lao động có thể được cải thiện theo hướng tích cực.

Đào tạo, nâng cao kiến thức cho người lao động là một yếu tố quan trọng để sử dụng tài nguyên và 
quản lý môi trường hiệu quả. Tất cả người lao động phải hiểu rõ các biện pháp phòng ngừa cần thiết 
để tránh lãng phí tài nguyên và gây ô nhiễm.

Cán bộ quản lý cấp cao phải công bố các cam kết rõ ràng về cải thiện môi trường, đặc biệt là chính 
sách môi trường và chiến lược thực hiện tới tất cả người lao động

Cải thiện về công nghệ phải đi kèm với quản lý tốt vấn đề vệ sinh và môi trường. Việc quản lý tốt 
các quy trình có khả năng gây ô nhiễm đòi hỏi phải thực hiện nhiều yếu tố của Hệ thống Quản lý Môi 
trường (EMS). Việc triển khai hệ thống giám sát về các quy trình đầu vào và đầu ra là điều kiện tiên 
quyết để xác định các lĩnh vực ưu tiên và phương án nhằm nâng cao hiệu quả môi trường.

4.4.3 Giảm tải lượng chất ô nhiễm

Các nhà máy chế biến cá tra phi lê đông lạnh có một lượng nước thải lớn với tải lượng chất ô nhiễm 
rất cao. Nước thải chủ yếu là nước thải phát sinh từ sản xuất (khoảng 15-50 m3/tấn sản phẩm đông 
lạnh) vì quá trình chế biến sử dụng nhiều nước rửa. Bên cạnh đó, nước thải sinh hoạt cũng đáng kể 
vì nhà máy có nhiều công nhân (mỗi nhà máy có 1.000 – 4.000 công nhân, và mỗi công nhân thải bỏ 
trung bình 100 lít nước thải sinh hoạt mỗi ngày).

Một lượng lớn nước thải với tải lượng chất ô nhiễm cao thường gây quá tải các hệ thống xử lý nước 
thải và làm ô nhiễm môi trường. Chi phí xử lý nước thải sẽ giảm đi đáng kể nếu có thể loại bỏ các chất 
thải hữu cơ ra khỏi nước thải trước khi xử lý. Việc áp dụng RECP đối với nhà máy chế biến cá tra phi 
lê đông lạnh bao gồm việc giảm ô nhiễm dòng chất thải, chủ yếu tập trung vào việc tránh thất thoát 
nguyên liệu thô và sản phẩm vào trong dòng chất thải.

Các giải pháp để giảm thất thoát chất thải rắn vào trong dòng chất thải 

• Sử dụng các rổ nhựa để thu gom chất thải rắn ngay tại vị trí làm việc của công nhân, giúp tái sử 
dụng dưới dạng phụ phẩm, thay vì để trôi vào hệ thống thoát nước

• Làm sạch cá bằng hút chân không, máu và các bộ phận nội tạng của cá được lưu giữ trong một 
dụng cụ lọc thay vì xả thẳng vào hệ thống chất thải.

• Lắp đặt các dụng cụ lọc tại các lỗ cống trong xưởng để hạn chế chất rắn bị trôi theo dòng chất 
thải. 

• Lắp đặt các bẫy giữ dầu mỡ trên dòng chất thải (nếu khả thi).

• Sử dụng các kỹ thuật làm sạch khô nếu có thể như cạo, cọ rửa dụng cụ trước khi dội nước, làm 
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sạch bằng vòi xịt hơi, và làm sạch sàn bằng chổi đẩy cao su

• Tách dòng chất thải lỏng với tải trọng chất ô nhiễm cao và xử lý trước khi xả vào bể điều hòa trung 
tâm của hệ thống xử lý tập trung.

4.4.4. Giảm tiêu thụ điện 

Các nhà máy chế biến cá tra sử dụng một lượng điện năng và nhiệt năng lớn. Định mức tiêu thụ điện 
của các công ty dao động rất lớn  cho thấy tiềm năng tiết kiệm điện lớn. Kinh nghiệm thực tiễn từ các 
nhá máy chế biến cá tra cho thấy có thể dễ dàng tiết kiệm từ 5-25% mức tiêu thụ điện năng với các 
giải pháp đơn giản như sau:

• Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, tiềm năng tiết kiệm điện 3-5%.

• Rà soát và lựa chọn các quy trình vận hành tối ưu, tuyên truyền và đào tạo cho cán bộ về quy trình.

• Thực hiện kiểm toán năng lượng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng 3-5%

• Thực hiện bảo trì Năng suất toàn diện (TPM), tiềm năng tiết kiệm năng lượng 10-20%

• Ứng dụng bôi trơn dầu mỡ tự động, tiềm năng tiết kiệm năng lượng 7,5%.

• Tối ưu hóa cách vận hành hệ thống cấp đông, kho lạnh, kho đông, hệ thống điều hòa không khí, 
v.v... bảo trì và bảo ôn các đường ống, các trang thiết bị trong hệ thống làm lạnh, thông gió, chiếu 
sáng, … 

• Bố trí, sắp xếp gọn gàng hàng hóa trong quá trình cấp đông, bảo quản, nâng cao hiệu suất hoạt 
động các thiết bị, …

• Thay thế đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang bằng đèn LED; lắp đặt các thiết bị điện tự động, thông 
minh để tự động ngắt khi không sử dụng, …

• Sử dụng năng lượng mặt trời: các nhà máy chế biến cá tra hầu hết đều nằm ở vùng đồng bằng 
sông Cửu Long với số giờ nắng kéo dài, phù hợp để lắp đặt các tấm pin mặt trời. Lượng điện năng 
tạo ra một phần được sử dụng cho sản xuất, điện năng dư thừa sẽ bán lên lưới điện.
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5. Tiêu thụ bền vững trong 
ngành thủy sản Việt Nam 

5.1 Tiêu thụ bền vững thủy sản từ các thị trường xuất khẩu

Người tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là EU và Mỹ, rất nhạy cảm với các thông tin về 
các sản phẩm thủy sản do truyền thông đưa tin. Cụ thể, hình ảnh sản phẩm cá tra đến từ Việt Nam 
đã bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu tại EU và Mỹ do các báo cáo và hình ảnh tiêu cực từ truyền 
thông (Roper, 2013). Để nâng cao hình ảnh và củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào mặt hàng 
thủy sản Việt Nam, sản xuất bền vững trở thành yếu tố mang tính quyết định, trong đó có xem xét 
đến vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe vật nuôi, giá cả và chất lượng, khả năng truy xuất nguồn 
gốc, tính bền vững về môi trường và xã hội (VNCPC, 2013). Đồng thời, các đơn vị bán lẻ tại các thị 
trường châu Âu đang áp dụng các chương trình chứng nhận để bảo đảm chất lượng thủy sản đối với 
người tiêu dùng. Như đã đề cập, việc áp dụng Sản xuất và Tiêu dùng bền vững (SCP) phải đạt được 
một cách toàn diện thông qua bảo đảm tính bền vững của từng khâu trong chuỗi cung ứng thủy sản 
và trong các quy trình sản xuất. Tính bền vững của sản phẩm thủy sản cần được bảo đảm và chứng 
nhận độc lập về khả năng truy xuất nguồn gốc và được quảng bá tới người tiêu dùng thông qua các 
chiến dịch truyền thông hiệu quả để xây dựng một hình ảnh đáng tin cậy về thủy sản Việt Nam. Các 
nỗ lực này đang trở nên ngày càng quan trọng để giúp thủy sản Việt Nam có thể xâm nhập thị trường 
nước ngoài trong bối cảnh thị trường thủy sản toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt. 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các sản phẩm thủy sản được chứng nhận có thể nhận được mức 
giá cao hơn 10-20%. Ví dụ, các đơn vị chế biến và bán buôn ở Anh được hưởng mức giá tăng thêm 
10% cho các sản phẩm cá tuyết được chứng nhận MSC (Sogn-Grundvåg và cộng sự, 2014). Ngoài 
ra, nghêu Bến Tre Việt Nam có chứng nhận MSC được hưởng mức giá tăng thêm 30-50% tại các 
thị trường như châu Âu và Bắc Mỹ (WWF, 2015). Tuy nhiên, một nghiên cứu tại 03 thị trường cá của 
Nhật Bản cho thấy mức giá xuất xưởng các sản phẩm theo chứng nhận MSC không có sự chênh 
lệch nào so với các loại không được chứng nhận (Wakamatsu, 2014). Khả năng người tiêu dùng sẵn 
sàng chi trả cho các sản phẩm được chứng nhận cũng khác nhau. Trong một nghiên cứu thực hiện 
tại Anh, người tiêu dùng ưa thích loại dán nhãn tập trung vào tính bền vững và chất lượng của sản 
phẩm (Jaffry và cộng sự, 2004). Người tiêu dùng ở Pháp sẵn sàng trả thêm tối đa 10% cho các sản 
phẩm được chứng nhận nhưng cũng phải tương quan với các yếu tố như thu nhập, các vấn đề về môi 
trường và sự uy tín của các tổ chức cấp chứng nhận phi chính phủ (Salladarre và cộng sự, 2016). 
Việc cấp chứng nhận phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của người tiêu dùng về dán nhãn cho những 
sản phẩm được sản xuất bền vững, nhất là ở châu Á, nơi nhận thức của người tiêu dùng còn thấp, 
dán nhãn sinh thái vẫn chưa phát triển (Tsantiris và cộng sự, 2018). Một nghiên cứu thực hiện tại 
Nhật Bản đã chỉ ra rằng người tiêu dùng Nhật Bản sẵn lòng trả thêm 20% cho các sản phẩm được 
chứng nhận, và họ sẵn sàng chi trả cao hơn khi được cung cấp đầy đủ thông tin về dán nhãn sinh 
thái (Uchida và cộng sự, 2014). Do đó, chỉ riêng chứng nhận thì không đủ để nâng cao niềm tin đối 
với người tiêu dùng và có được mức bù giá phù hợp mà thêm vào đó cần phải nâng cao nhận thức 
người tiêu dùng bằng các chiến dịch quảng bá và tiếp thị một cách toàn diện.  
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Đối với cá tra Việt Nam, mặc dù có sự sụt giảm doanh số bán hàng tại các thị trường như EU và Mỹ, 
và hình ảnh về cá tra tại các thị trường xuất khẩu vẫn rất trái chiều, nhưng mặt hàng này vẫn là sự lựa 
chọn phổ biến đối với người tiêu dùng. Một mặt, sản phẩm cá tra được người tiêu dùng đánh giá là 
có giá cả phải chăng, vị thanh nhẹ, đã được gỡ xương và dễ nấu. Mặt khác, người tiêu dùng cũng lo 
ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, chất lượng, các tác động đối với môi trường - xã hội, sức khỏe và 
phúc lợi động vật. Ngoài ra, mặc dù việc cấp chứng nhận được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm 
chất lượng, nhưng các nghiên cứu hiện nay cho thấy người tiêu dùng không sẵn sàng trả giá cao hơn 
nếu chỉ có chứng nhận, nhưng lại sẵn sàng trả thêm giá cho các sản phẩm có chất lượng tốt hơn 
(VNCPC, 2013). Do hiểu biết của người tiêu dùng về tiêu chí các loại chứng nhận khác nhau còn khá 
hạn chế, nên cấp chứng nhận chỉ có thể là một trong các phương pháp tiếp cận tổng hợp sản xuất và 
tiêu dùng bền vững đối với cá tra tại thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, cá tra là một sản phẩm tương đối 
nhạy cảm về giá vì đây là sự lựa chọn mặt hàng “phù hợp với túi tiền” của người tiêu dùng (VNCPC, 
2013), do đó, các nhà sản xuất phải đối mặt thêm thách thức khi phải chịu thêm chi phí để được cấp 
chứng nhận mà không được tăng giá bán lẻ.

Đối với tôm, cả thị trường EU và Mỹ đều đặt ra các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn đối với các mặt 
hàng thủy sản nhập khẩu. Năm 2020, EU giới thiệu một quy định cấm chất ethoxyquin trong thức ăn 
chăn nuôi thủy sản. Theo các quy định của Bộ NN-PTNT Việt Nam, mức độ cho phép hiện nay của 
chất ethoxyquin ở ngưỡng cao hơn khá nhiều so với các thị trường xuất khẩu khác, gây ra khó khăn 
cho các đơn vị sản xuất ở Việt Nam trong công tác kiểm soát mức dư lượng ethoxyquin trong sản 
phẩm. Ở Mỹ, Chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản (SIMP) yêu cầu phải công bố và lập hồ sơ 
các sản phẩm thủy sản đến từ Việt Nam để tránh nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bất hợp pháp, 
không được kiểm soát hoặc các sản phẩm lỗi không đạt yêu cầu. Đối với xuất khẩu tôm sang thị 
trường Mỹ, các nước nhập khẩu cần có Giấy phép Thủy sản Quốc tế. Các quy định này đặt ra áp lực 
lớn lên các nhà sản xuất thủy sản Việt Nam trong việc tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc và 
chứng nhận cho các sản phẩm để được các thị trường quốc tế chấp nhận. Đối với các thị trường xuất 
khẩu lớn khác ở châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, các yếu tố kinh tế ở các nước này 
đóng vai trò quyết định đối với nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm Việt Nam. Do đó, sự 
suy thoái kinh tế tại các nước này từ ảnh hưởng của đại dịch COVID trở thành một thách thức đối với 
ngành thủy sản (VASEP, 2020a).

5.2 Tiêu thụ thủy sản bền vững tại Việt Nam
Ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam chủ yếu nhắm đến các thị trường xuất khẩu ở châu Âu, Mỹ và 
Đông Á, trong khi đó chỉ có khoảng 5% tôm và 10% cá tra sản xuất tại Việt Nam được tiêu thụ cho 
thị trường nội địa (Entzian, 2015). Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn giữ vai trò quan trọng. Trước hết, 
thói quen ăn uống của người Việt Nam đã thay đổi khá nhiều trong nhiều thập kỷ nhờ sự tăng trưởng 
kinh tế, quá trình đô thị hóa và sự du nhập của văn hóa phương Tây (Harris và cộng sự, 2020; Thi 
và cộng sự, 2015). Các thay đổi đáng chú ý là sự giảm nhanh mức tiêu thụ lúa gạo (Thi và cộng sự, 
2015) và tăng nhanh mức tiêu thụ thịt, sản phẩm từ sữa, thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường 
(Hansen, 2018; Nguyen-Anh, Umberger, và Zeng, 2020; Sharma, Nguyễn, và Grote, 2018; Tôn và cộng 
sự, 2011), cùng với đó là sự gia tăng ổn định mức tiêu thụ thủy sản. Bình quân 1 người tiêu dùng Việt 
Nam tiêu thụ 36,3 kg thủy sản mỗi năm, cao gần gấp đôi so với mức trung bình trên thế giới (Xuân, 
2021). Ngoài ra, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các nước xuất khẩu thủy sản khác và trước 
sự biến động của nhu cầu quốc tế do đại dịch COVID-19, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu gia 
tăng mức tiêu thụ nội địa đối với các sản phẩm thủy sản (Nhân Dân, 2020).

Tuy nhiên, để mức tiêu thụ tại thị trường thủy sản nội địa tăng trưởng hơn nữa, cần xem xét hai vấn 
đề có mối tương quan mật thiết là an toàn thực phẩm và tính toàn diện. Nhờ tăng trưởng kinh tế, Việt 
Nam đang khắc phục được vấn đề an ninh lương thực, bao gồm tình trạng khan hiếm thực phẩm và 
thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, các vấn đề về an toàn thực phẩm, chủ yếu từ những thực phẩm không 
rõ nguồn gốc và không đảm bảo chất lượng, đang ngày càng trở nên đáng lo ngại (Figuié và cộng 
sự, 2019; Raneri và cộng sự, 2019; Wertheim-Heck và Raneri, 2020). Hàng trăm các trường hợp ngộ 
độc thực phẩm đã được truyền thông đưa tin và chia sẻ lên các trang mạng xã hội kể từ đầu thế kỷ 
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21 (My và cộng sự, 2021). Hóa chất sử dụng trong canh tác lúa gạo và rau quả là vấn đề lo ngại phổ 
biến nhất (Hà, Shakur, và Phạm Đô, 2020) mặc dù các bệnh do vi-rút, vi khuẩn và ký sinh trùng thường 
gây thiệt hại nhiều hơn (Nguyên-Việt và cộng sự, 2017). Các mối lo lắng về thực phẩm xuất phát từ 
“sự giãn cách” của các chuỗi thực phẩm đi kèm với sự hiện đại hóa và toàn cầu hóa của các hệ thống 
thực phẩm (Figuié và cộng sự, 2018). Vấn đề an toàn thực phẩm là một mối quan tâm hàng đầu của 
cả người sản xuất và người tiêu dùng thực phẩm ở Việt Nam và sẽ cần nhiều thời gian để giải quyết. 
An toàn thực phẩm sẽ được đảm bảo khi cả chính phủ và các nhà chế biến thực phẩm cùng nỗ lực 
áp dụng các biện pháp khoa học nhằm giảm thiểu các rủi ro, đồng thời những biện pháp đó cần phải 
được chấp nhận với bối cảnh kinh tế - xã hội và tâm lý của người tiêu dùng.

Trước hết, các giải pháp kỹ thuật để nâng cao chuỗi giá trị được áp dụng ở các điểm bán lẻ thực 
phẩm của Chính phủ và các nhà cung cấp, các giải pháp này có thể không phù hợp với các điều kiện, 
bối cảnh hàng ngày của người tiêu dùng (Figuié và cộng sự, 2018). Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ 
các siêu thị đẩy nhanh tốc độ mở rộng tại các thành phố lớn để thay thế cho các mô hình chợ truyền 
thống nhằm hiện đại hóa các cơ sở bán lẻ và nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (Figuié 
và Moustier, 2009; Maruyama và Trung 2007, 2011). Tuy nhiên, hầu hết người dân đều không thường 
xuyên mua sắm ở siêu thị, kể cả ngày nay. Chợ truyền thống cho phép các gia đình đô thị mua thực 
phẩm tươi vào sáng sớm và tranh thủ trò chuyện với hàng xóm, đó là những nếp sinh hoạt quen thuộc 
trong cuộc sống thường ngày của họ. Trong khi đó, các siêu thị thường ở xa và mở cửa muộn, nên 
hầu hết người dân không có thói quen đi siêu thị (Wertheim-Heck và Raneri, 2020; Wertheim- Heck, 
Vellema, và Spaargaren, 2014, 2015). Mặt khác, các gia đình trẻ hơn lại tích cực hơn trong việc mua 
hàng ở siêu thị (Figuié và cộng sự, 2018). Trong bối cảnh tồn tại song song các kênh bán lẻ truyền 
thống và hiện đại, các bên liên quan nên tăng cường hỗ trợ cho các điểm bán lẻ quy mô nhỏ để đảm 
bảo quản lý và chia sẻ thông tin về các vấn đề an toàn thực phẩm hiệu quả hơn.

Thứ hai, người tiêu dùng Việt Nam không tin tưởng lắm vào các thông tin an toàn thực phẩm do 
Chính phủ hoặc các bên liên quan trong chuỗi thực phẩm cung cấp (Hà, Shakur, và Phạm Đô, 2020). 
Nhiều mặt hàng thực phẩm là các “hàng hóa uy tín” mà người tiêu dùng cũng không thể đánh giá 
được dù đã qua trải nghiệm tiêu dùng; vì vậy nên họ buộc phải tin tưởng thông tin được đưa ra (Lê 
và cộng sự, 2020).2 Do đó, thông tin về chất lượng và an toàn ghi trên bao bì, nhãn sản phẩm hoặc 
các chứng nhận phải đáng tin cậy. Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam thường không tin tưởng vào 
các bên cung cấp các thông tin này. Nghĩa là, người tiêu dùng có các mức độ tin tưởng khác nhau, 
tùy theo điều kiện và loại thông tin họ nhận được. Ví dụ, một nghiên cứu về gạo chứng nhận cho 
thấy người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập cao có xu hướng ưa thích gạo được chứng nhận hơn so 
với nhóm thu nhập thấp (My và cộng sự, 2021). Do đó, việc quảng bá các sản phẩm thủy sản được 
chứng nhận có thể không hấp dẫn đối với tất cả các nhóm người tiêu dùng. Một nghiên cứu khác về 
sự lựa chọn của người tiêu dùng ở TP. HCM cho thấy họ sẵn sàng trả mức giá cao hơn đối với các 
sản phẩm tôm được chứng nhận, cụ thể là chứng nhận ASC. Nghiên cứu tương tự cũng chỉ ra rằng 
những người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn có thể tác động đến hành vi của nhà sản 
xuất (Xuân, 2021). Các nghiên cứu này cho thấy không dễ dàng gì để có được sự tin tưởng của người 
tiêu dùng nếu chỉ quảng bá các sản phẩm được chứng nhận. Tuy nhiên, cách làm này sẽ có ích trong 
việc cải thiện toàn bộ hệ thống cung cấp sản phẩm thủy sản thông qua tăng cường cung cấp, truyền 
tải thông tin cùng với sản phẩm có mức giá phải chăng tại các điểm mua sắm dễ tiếp cận với người 
tiêu dùng.

Tóm lại, không có một phương pháp chung cụ thể để tăng cường an toàn thực phẩm và cải thiện 
lòng tin người tiêu dùng. Tất cả các bên liên quan phải cùng làm việc để thực hiện các mục tiêu này 
từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm: thứ nhất, các cơ sở bán lẻ quy mô nhỏ và siêu nhỏ trong các 
kênh bán hàng truyền thống và hiện đại cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng hệ 
thống quản lý an toàn và vệ sinh thực phẩm. Những cải thiện này sẽ đóng góp vào các nỗ lực không 
ngừng để hiện đại hóa các cơ sở bán lẻ, trong đó bao gồm cả việc mở rộng các siêu thị (Maruyama 

2 Về niềm tin của người tiêu dùng, tất cả hàng hóa đều được phân loại thành “hàng hóa tìm kiếm” trong đó người tiêu dùng có thể đánh giá 
chất lượng trước khi mua; “hàng hóa trải nghiệm” trong đó người tiêu dùng có thể đánh giá chất lượng trong quá trình họ tiêu dùng; hoặc 
“hàng hóa cần đến lòng tin” trong đó người tiêu dùng không thể đánh giá được (Lê và cộng sự,  2020).



30

và Trung, 2011). Thứ hai, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tăng cường cung cấp thông tin về 
an toàn thực phẩm và các nội dung khác liên quan đến sản phẩm thủy sản được chứng nhận (My 
và cộng sự, 2021). Thứ ba, các cơ quan khu vực nhà nước và tư nhân phải công khai quy trình nâng 
cấp hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh thực phẩm của mình trong toàn bộ các hệ thống thực phẩm 
(Nguyên-Việt và cộng sự, 2017). Các tổ chức đại diện cho người tiêu dùng có thể đóng vai trò quan 
trọng trong các nỗ lực này. Do sự tách biệt giữa sản xuất và tiêu thụ thực phẩm (từ trang trại đến bàn 
ăn), nên cá nhân người tiêu dùng bị tách ra khỏi quy trình kiểm soát và xác minh an toàn thực phẩm. 
Do đó, họ phải quyết định việc nên tin tưởng vào cơ sở bán lẻ mình thường mua hay là lựa chọn các 
sản phẩm được dán nhãn chứng nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Các tổ chức người tiêu dùng 
có thể làm việc với các cơ sở bán lẻ, bán buôn, cơ sở chế biến, hộ nông dân và khu vực công trong 
khuôn khổ hệ thống sản xuất và chế biến bền vững (vận dụng các sáng kiến «từ trang trại đến bàn 
ăn»3) – để xây dựng một hệ thống toàn diện hơn nhằm kiểm soát và xác định mức độ an toàn của 
sản phẩm thủy sản, trong đó người tiêu dùng có thể đóng một vai trò tích cực.
 
 

3 Chiến lược Truy xuất nguồn gốc từ Trang trại đến Bàn ăn của EU nhằm tăng cường hướng đến một hệ thống thực phẩm bền vững loại bỏ 
các tác động tiêu cực đến môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, đảm bảo an ninh lương thực và 
tăng cường khả năng tiếp cận nguồn thực phầm giàu dinh dưỡng, giá cả phải chăng, góp phần tạo ra lợi nhuận kinh tế công bằng cho các 
cơ sở sản xuất. https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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6. Các chương trình chứng 
nhận bền vững cho ngành 
thủy sản tại Việt Nam

6.1 Các tiêu chuẩn quốc tế
Nhu cầu gia tăng về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm 
thủy sản và cải thiện tính bền vững trong các hoạt động xuất khẩu thủy sản (đặc biệt là xuất khẩu 
tôm và cá tra) đã đặt ra áp lực lớn đối với các bên tham gia thị trường, từ đó yêu cầu Chính phủ Việt 
Nam phải đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cũng như các chương trình 
chứng nhận, đặc biệt là đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu như tôm và cá tra. Các tiêu chuẩn 
quốc gia và quốc tế gây ảnh hưởng đến các giai đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất tôm và cá 
tra ở Việt Nam, được tổng hợp trong Bảng 7 và Bảng 8. Tôm và cá tra Việt Nam phải tuân thủ một loạt 
các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe từ EU và Mỹ liên quan đến tất cả các khâu trong chuỗi 
cung ứng (Theo Nguyên và cộng sự, 2019). Các tiêu chuẩn thường được áp dụng là: (i) Tiêu chuẩn 
thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (Global GAP); (ii) Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất (BAP), 
(iii) Thực phẩm chất lượng an toàn (SQF), và Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC). Để tăng 
cường áp dụng các tiêu chí của tất cả các tiêu chuẩn và yêu cầu chứng nhận này, Chính phủ Việt 
Nam đã xây dựng và thông qua bộ tiêu chí Thực hành Nông nghiệp Tốt của Việt Nam (VietGAP) cũng 
như xây dựng Chiến lược phát triển bền vững ngành thủy sản, với các hướng dẫn về việc áp dụng tiêu 
chuẩn VietGAP cho tôm và cá tra. 

Bảng 7. Ví dụ về các tiêu chuẩn có ảnh hưởng đến các khâu khác nhau của quá trình 
sản xuất tôm ở Việt Nam (Nguồn: Nguyễn và cộng sự., 2019)
 
Mục tiêu 
cụ thể

Giấy chứng 
nhận sản 
phẩm chung

Tiêu chuẩn
Giấy chứng 
nhận hệ thống 
sản xuất

Giấy chứng 
nhận quá trình 
sản xuất

Giấy chứng 
nhận sản 
phẩm

Thực hành 
canh tác

ASC, GLOBAL 
GAP, BAP, 
VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

HACCP, 
GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

Hóa chất ASC, GLOBAL 
GAP, BAP, 
VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

HACCP, 
GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP
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Mục tiêu 
cụ thể

Giấy chứng 
nhận sản 
phẩm chung

Tiêu chuẩn
Giấy chứng 
nhận hệ thống 
sản xuất

Giấy chứng 
nhận quá trình 
sản xuất

Giấy chứng 
nhận sản 
phẩm

Môi trường ASC, GLOBAL 
GAP,  VietGAP, 
BAC ASC

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

HACCP, 
GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

Xã hội ASC, GLOBAL 
GAP, BAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

HACCP, 
GLOBAL GAP, 
BAP, VietGAP

Bảng 8. Ví dụ về các tiêu chuẩn và chứng nhận thường được áp dụng trong ngành 
cá tra Việt Nam (Trifković, 2014)

Tiêu chuẩn Phạm vi và cơ quan chứng nhận

(a) Các tiêu chuẩn được áp dụng ở quy mô trang trại 

GlobalGAP Bộ tiêu chuẩn trang trại được công nhận quốc tế dành cho các thực hành nông 
nghiệp tốt (GAP)

SQF 1000 Chương trình thực phẩm chất lượng an toàn về quản lý chất lượng và an toàn 
do Viện SQF xây dựng, và tổ chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm toàn cầu 
(GFSI) công nhận

ASC Tiêu chuẩn của Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản về nuôi trồng thủy sản 
bền vững được xây dựng thông qua đối thoại về nuôi cá tra giữa WWF (Quỹ 
Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên) và IDH (Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững 
Hà Lan).

BAP Tiêu chuẩn Thực hành nuôi trồng thủy sản tốt nhất đảm bảo trách nhiệm môi 
trường và xã hội, phúc lợi động vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. 
Do Hội đồng chứng nhận nuôi trồng thủy sản xây dựng.   

(b) Tiêu chuẩn dành cho các công ty chế biến 

HACCP Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn là một công cụ quản lý rủi ro để 
bảo đảm an toàn sản phẩm trước các mối nguy về sinh học, hóa học và vật lý. 
Hướng dẫn áp dụng của Liên minh HACCP Quốc tế và Ủy ban Tiêu chuẩn thực 
phẩm quốc tế Codex.

BRC Tiêu chuẩn An toàn thực phẩm Toàn cầu bảo đảm về quản lý chất lượng và an 
toàn. Do Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc xây dựng, một tổ chức thương mại Anh quốc 
đại diện cho quyền lợi của các cơ sở bán lẻ

SQF 2000 Chương trình thực phẩm chất lượng an toàn về quản lý chất lượng và an toàn 
do Viện SQF xây dựng, tổ chức GFSI công nhận

ISO 9001 Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) xây 
dựng

IFS Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế về quản lý chất lượng và an toàn do các đơn vị 
bán lẻ châu Âu chủ yếu đến từ Đức và Pháp xây dựng.

ISO 14001 Tiêu chuẩn ISO về quản lý môi trường
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Tiêu chuẩn Phạm vi và cơ quan chứng nhận

ISO 17025 Tiêu chuẩn ISO về năng lực phòng thử nghiệm và phòng hiệu chuẩn 

Halal Các thông lệ được cho phép theo Luật Hồi giáo. Các ban tôn giáo tại mỗi thị 
trường thực hiện giám sát mà không có sự đồng thuận quốc tế.   

ISO 22000 Tiêu chuẩn ISO về quản lý an toàn thực phẩm 

6.2 Các thách thức trong cấp chứng nhận sinh thái  
Mặc dù việc cấp chứng nhận không bảo đảm việc làm tăng khả năng tiếp cận thị trường và tăng giá 
thành cho sản phẩm thủy sản, nhưng đây là cơ chế quản lý rủi ro quan trọng nhằm đáp ứng các quy 
định mới tại thị trường xuất khẩu. Đặc biệt thị trường EU và Mỹ đang đưa ra ngày càng nhiều nhiều 
yêu cầu khắt khe về kiểm soát chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thủy 
sản trong chương trình chứng nhận chuỗi cung ứng nhằm mục tiêu  xóa bỏ các rào cản khi tiếp cận 
thị trường, mặc dù sự công nhận từ phía người tiêu dùng với những chứng nhận này vẫn chưa được 
bảo đảm. Ở phạm vi toàn cầu, chỉ 14,2% tổng sản lượng thủy sản được cấp chứng nhận sinh thái, 
trong đó lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chiếm 20% (FAO, 2014). Đồng thời, việc cấp chứng nhận đặt ra 
nhiều thách thức cho các nhà sản xuất thủy sản liên quan đến chi phí và dữ liệu sẵn có, đặc biệt với 
các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Do đó, dán nhãn sinh thái có thể là một rào cản đối với các nhà sản 
xuất thủy sản ở các nước đang phát triển khi tiếp cận thị trường toàn cầu bởi họ chưa được củng cố 
đủ năng lực cũng như được hỗ trợ về kinh phí (FAO, 2014). 

Chi phí cấp chứng nhận tùy thuộc vào tổ chức cấp chứng nhận. Chi phí cấp chứng nhận từ Hội đồng 
Quản lý Biển dao động từ 2.000 - 20.000 USD cho quá trình tiền đánh giá, và thêm 10.000 - 500.000 
USD cho toàn bộ quá trình đánh giá và cấp chứng nhận (FAO, 2018b). Chi phí trung bình từ tổ chức 
Friend of the Sea là 5.800 USD đối với thủy sản đánh bắt và 3.500 USD đối với thủy sản nuôi trồng. 
Chi phí cho quá trình tiền đánh giá và đánh giá lại định kỳ thường do các cơ sở sản xuất thủy sản chi 
trả (Macfadyen và Huntington, 2007). Sau khi được cấp chứng nhận, các cơ sở sản xuất thủy sản 
phải trải qua các đợt đánh giá hàng năm và thực hiện các cải tiến về quy trình sản xuất cũng như 
định kỳ đánh giá lại (Peacey, 2001). Do khó khăn về chi phí, nên sự hỗ trợ kinh phí từ chính phủ là 
một nguồn hỗ trợ quan trọng đối với các cơ sở sản xuất thủy sản, đặc biệt là các cơ sở sản xuất quy 
mô nhỏ, (FAO, 2018b). 

Ngoài rào cản về chi phí, nhiều ý kiến cho rằng việc dán nhãn sinh thái có lợi hơn cho các nền kinh tế 
phát triển và các chuỗi cung ứng thủy sản đã phát triển theo hướng công nghiệp hóa (FAO, 2018b). 
Tại các nền kinh tế phát triển, những tập đoàn đa quốc gia lớn như Walmart và Unilever là những 
công ty đi đầu trong việc đảm bảo chứng nhận cho các sản phẩm, trong khi điều này khó thực hiện 
hơn đối với các công ty bán lẻ quy mô nhỏ tại châu Á và các quốc gia đang phát triển khác. Một khó 
khăn đáng kể nữa là nguồn dữ liệu sẵn có để phục vụ công tác đánh giá trong quy trình cấp chứng 
nhận. Những nền kinh tế phát triển đã thiết lập hệ thống dữ liệu về chuỗi cung ứng để thực hiện các 
quy trình thu thập và quản lý dữ liệu cần thiết (Gutierrez và cộng sự, 2012), điều này tiếp tục đặt ra 
một thách thức khác đối với các cơ sở sản xuất tại các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là các cơ 
sở quy mô vừa và nhỏ. Ngoài ra, việc cấp chứng nhận chủ yếu phục vụ cho lợi ích của thị trường xuất 
khẩu hơn là nhu cầu của người tiêu dùng nội địa (FAO, 2018b). Do đó, việc cấp chứng nhận sinh thái 
có thể cản trở các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ tiếp cận thị trường toàn cầu (Ponte, 2020).  

Chính phủ Việt Nam cùng với ngành thủy sản cũng đã nỗ lực thúc đẩy cấp chứng nhận cho các sản 
phẩm thủy sản. Tổng cục Thủy sản đã xây dựng Tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt Việt Nam 
(VietGAP) giúp các trang trại nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất 
và chứng nhận quốc tế. VietGAP thiết lập các tiêu chuẩn cho xuất khẩu thủy sản, bao gồm các tiêu 
chuẩn quốc tế, và cho phép các cơ sở sản xuất thủy sản chuẩn bị cho việc xin cấp chứng nhận từ các 
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tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (VASEP, 2018). Tuy nhiên, sự gia tăng các tiêu chuẩn quốc tế tạo thêm 
gánh nặng cho các cơ sở sản xuất thủy sản ở Việt Nam, đặc biệt là các trang trại nuôi trồng quy mô 
nhỏ sẽ đối mặt thêm với những khó khăn trong việc đầu tư vào trang thiết bị và kiến thức cần thiết 
để đáp ứng các tiêu chuẩn này (Trần và cộng sự, 2013). Một cách tiếp cận là giúp các cơ sở sản xuất 
quy mô nhỏ tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang, từ đó giúp giảm chi phí chuyển đổi để đáp ứng 
các tiêu chuẩn (Bijman và cộng sự, 2011). Trong số các trang trại cá tra chưa áp dụng tiêu chuẩn 
VietGAP, 70% số trang trại đã xem xét các tiêu chuẩn này và cho rằng rất khó áp dụng, 26,7% cho biết 
đã nghe nói đến các tiêu chuẩn này nhưng cho rằng quá khó để thực hiện, và 3,3% cho biết chưa bao 
giờ nghe đến các tiêu chuẩn này (Nguyễn và Jolly, 2020). Các khó khăn chính được các cơ sở nuôi 
trồng đề cập là thiếu cơ sở hạ tầng (76,3%), hạn chế về vốn (8,5%), kỹ thuật nuôi phức tạp (1,7%) và 
họ đang hài lòng với các phương pháp nuôi trồng hiện tại của mình (6,8%) (Nguyễn và Jolly, 2020). 

6.3 Các nghiên cứu cụ thể về cấp chứng nhận cho cá 
tra, tôm và cá ngừ Việt Nam 
Phần này trình bày kết quả phỏng vấn 3 công ty chủ động nộp hồ sơ xin dán nhãn. Nội dung của các 
phần phỏng vấn đề cập đến các yếu tố thúc đẩy việc công ty xin dán nhãn, những thay đổi trong quy 
trình sản xuất và sự đầu tư của công ty nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn, mong muốn và sự sẵn sàng 
hỗ trợ từ đối tác trong nước và quốc tế.

Trường hợp 1: Công ty xuất khẩu cá tra quy mô toàn cầu

Công ty có hơn 23 năm hoạt động kinh doanh và hiện là một trong 05 công ty xuất khẩu cá 
tra hàng đầu trên thế giới. Một nửa doanh số cá tra của công ty này là xuất khẩu sang Mỹ, 
25% xuất sang Anh và Trung Quốc, còn lại là các thị trường truyền thống khác như Bỉ, Thụy Sỹ, 
Canada và Úc.

Cách tiếp cận toàn diện của công ty này đối với sản phẩm bắt đầu từ việc tìm nguồn nguyên 
liệu thô từ chuỗi cung ứng sản phẩm, đến quy trình sản xuất, và cuối cùng là các dịch vụ giá trị 
gia tăng. Hầu hết các cơ sở của công ty đều được cấp chứng nhận ISO 9001 về Hệ thống quản 
lý chất lượng, ISO 22000 về Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm, ISO 17025 về Yêu cầu chung 
về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, Thực hành sản xuất tốt (GMP) và Phân tích mối 
nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC), Thực 
hành nuôi trồng thủy sản tốt (BAP) bốn sao - đây là chứng nhận cấp cao nhất thuộc BAP, Thực 
hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP), các chứng nhận Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 
(IFS) và ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường. Tất cả các trang trại đã được cấp chứng 
nhận ASC/ GlobalGAP/BAP. Cách đây hơn 17 năm, khi tham gia vào lĩnh vực nuôi trồng thuỷ 
sản, công ty đã định hướng xây dựng các khu nuôi trồng phù hợp với các chứng nhận phát triển 
bền vững.

Khi nộp hồ sơ cho các chương trình dán nhãn/cấp chứng nhận, công ty có tính đến các nhu cầu 
của các thị trường khác nhau. Ví dụ, BAP được yêu cầu ở thị trường Bắc Mỹ, ASC và GlobalGAP 
chủ yếu cần ở thị trường EU. Trong khi mỗi thị trường có các yêu cầu về chứng nhận khác nhau, 
một khu nuôi trồng phải đăng ký từ hai đến ba chương trình cấp chứng nhận, nên chi phí sản 
xuất bị đẩy lên cao, và rõ ràng khách hàng sẽ không chấp nhận mức giá thành cao đó.

Công ty đã chủ động đáp ứng yêu cầu của các thị trường về cấp chứng nhận. Theo đó, công 
ty đã thiết lập chương trình chứng nhận cá tra quốc tế đầu tiên vào năm 2008, Chương trình 
Green Farm (Trang trại Xanh) bao gồm các hướng dẫn về bảo vệ môi trường, quan tâm đến 
cộng đồng xã hội, cũng như bảo đảm an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. 
Chương trình đã cung cấp nền tảng kỹ thuật cho công ty để đăng ký các chương trình quốc tế 
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khác. Công ty cũng đã xác định hướng sản xuất theo mục tiêu phát triển bền vững. Hiện nay, 
sứ mệnh của công ty là đi theo con đường phát triển bền vững thông qua cải tiến không ngừng 
các quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và hoạt động nhằm bảo đảm thân thiện với môi 
trường.

Với sứ mệnh hướng tới phát triển bền vững thông qua sản xuất bền vững, công ty đã có những 
cải tiến đáng kể về quy trình sản xuất và đang tiếp tục nâng cao tính bền vững trong các chuỗi 
cung ứng của mình. Các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm đã được cải thiện trong những năm qua. Mối quan hệ với các cộng 
đồng địa phương cũng được cải thiện theo tiêu chuẩn ASC. Công ty thường tổ chức và tham 
gia các buổi gặp gỡ và làm việc với cộng đồng để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của chính 
quyền và người dân địa phương, giúp cải thiện mối quan hệ với chính quyền và người dân địa 
phương, từ đó kịp thời giải đáp những vướng mắc còn tồn tại.

Việc thực hiện các công việc nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cấp chứng nhận đã đội chi phí sản xuất 
của công ty lên 5-15%. Điều này làm tăng giá thành sản phẩm, nhưng cho đến nay, các chương 
trình cấp chứng nhận đã mang lại cho công ty nhiều lợi thế cạnh tranh và cơ hội mở rộng thị 
trường trên quy mô toàn cầu. Công ty được hỗ trợ kỹ thuật từ dự án Xây dựng chuỗi cung ứng 
cá tra bền vững tại Việt Nam (SUPA) thuộc chương trình tài trợ của SWITCH Asia khi xin chứng 
nhận ASC. Tuy nhiên, công ty cũng mong muốn nhận được thêm hỗ trợ, ví dụ như hỗ trợ tài 
chính để giúp chi trả chi phí cấp chứng nhận, đào tạo về các tiêu chuẩn, tham vấn và hỗ trợ tiếp 
thị. Công ty hi vọng sẽ có thêm nhiều trang trại nuôi cá được cấp chứng nhận, từ đó xây dựng 
thương hiệu tốt về cá tra của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tất cả các cơ sở nuôi trồng thủy 
sản cùng chia sẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên nên cùng nhau hướng tới phát triển bền vững..

Trường hợp 2: Công ty xuất khẩu tôm 

Công ty xuất khẩu hơn 5.000 tấn tôm mỗi năm cho các thị trường quốc tế, bao gồm EU, châu Á, 
Bắc Mỹ và Úc. Công ty đã được cấp chứng nhận ASC cho khu nuôi trồng và chứng nhận Tuân 
thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI), chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm ASC 
(CoC) cho nhà máy để đáp ứng nhu cầu thị trường tại các quốc gia này. Việc nộp hồ sơ xin cấp 
các chứng nhận này đã khuyến khích công ty có những thay đổi lớn trong quy trình sản xuất. 
Tại khu nuôi trồng, các trang trại nuôi trồng thủy sản được cải tiến, và một bộ phận chuyên môn 
được thành lập. Công ty đã đầu tư nâng cấp các trang trại hộ gia đình nhằm đáp ứng các yêu 
cầu của ASC, và đầu tư 50% chi phí con giống cho các hộ gia đình. Cơ sở hạ tầng nhà máy cũng 
được nâng cấp. Ví dụ, hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống an toàn lao động được hiện 
đại hóa; mua sắm thêm các thiết bị bảo hộ lao động; và nâng cao mức phí bảo hiểm cho người 
lao động. Ngoài ra, công ty cũng dành kinh phí cho hoạt động thi đua khen thưởng, nâng cao 
năng suất và tinh thần xây dựng đội nhóm.

Đến nay, giá thành sản phẩm của công ty không phản ánh chi phí nâng cấp trang trại và nhà 
máy để xin các chứng nhận. Tuy nhiên, việc xin cấp chứng nhận chắc chắn đã làm gia tăng cơ 
hội tiếp cận các thị trường quốc tế của công ty này. 

Công ty được hỗ trợ bởi dự án Chuỗi tôm - SusV, ICAFIS và dự án GRAISEA. Hỗ trợ bao gồm (i) 
thuê chuyên gia tư vấn để hoàn thiện việc nâng cấp môi trường và xã hội tại khu nuôi trồng; (ii) 
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thuê một chuyên gia tư vấn khác để đánh giá những bất cập của nhà máy; (iii) đào tạo nâng 
cao năng lực cho cán bộ nhân viên; và (iv) hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hài lòng 
của người lao động. Công ty hi vọng các tổ chức quốc tế có thể tiếp tục hỗ trợ việc xin cấp và 
duy trì các chứng nhận. Bên cạnh đó, các tổ chức quốc tế cũng có thể giúp đỡ bằng cách chia 
sẻ cách thực hành tốt và tập huấn thường xuyên nhằm nâng cao năng lực và nhận thức cho 
các chủ trang trại. Đồng thời, công ty cũng hi vọng chính phủ sẽ điều chỉnh một số yêu cầu về 
khu nuôi trồng thủy sản để phù hợp hơn với thực tế rằng chủ sở hữu các khu nuôi trồng lớn đa 
phần là cá nhân chứ không phải các công ty.  

Trường hợp 3: Công ty xuất khẩu cá ngừ

Công ty sản xuất và bán các sản phẩm cá ngừ sang thị trường quốc tế. Công ty đã được cấp 
nhiều loại chứng nhận khác nhau như MSC; Dự án cải thiện nghề cá (FIP); chứng nhận An toàn 
cá heo (Dolphin Safe); chứng nhận của Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (BRC); Tiêu chuẩn quốc tế 
về an toàn thực phẩm (IFS); HACCP; Kosher; Halal; BSCI; và Đánh giá đạo đức kinh doanh của 
thành viên Sedex (SMETA) nhằm đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng và thị trường quốc 
tế. Các chương trình chứng nhận này giúp công ty đáp ứng những yêu cầu khắt khe của thị 
trường về chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái biển, và đảm bảo trách nhiệm với 
xã hội, từ đó có thêm cơ hội để xuất khẩu sản phẩm sang thị trường quốc tế.

Việc nộp đơn đến các chương trình để xin cấp chứng nhận đã thúc đẩy công ty đầu tư thay đổi 
quy trình sản xuất, cũng như sửa chữa, nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất, thay đổi sơ 
đồ nhà xưởng cùng với cho phép bố trí sản xuất hợp lý hơn. Bên cạnh đó, công ty cũng phải tổ 
chức đào tạo và hướng dẫn cho người lao động trong việc phân biệt các loại nguyên liệu, sản 
phẩm và bao bì tương ứng với mỗi loại chứng nhận (ví dụ như MSC, FIP, Dolphin Safe).

Công ty tiêu tốn khoảng 15.000 USD mỗi năm cho các hoạt động nhằm duy trì các loại chứng 
nhận khác nhau. Chi phí này là xứng đáng vì các chương trình dán nhãn đã góp phần gia tăng 
doanh số bán hàng cho công ty. Do đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu nên sản 
phẩm được khách hàng chấp nhận hơn, và khả năng khách hàng quay trở lại mua hàng sẽ cao 
hơn. Do đó, các cơ sở sản xuất thủy sản khác nên thúc đẩy việc nộp hồ sơ xin dán nhãn vì kết 
quả về doanh số bán hàng được báo cáo rất tích cực. Theo đó, số lượng các cơ sở sản xuất 
thủy sản nộp hồ sơ xin dán nhãn sẽ gia tăng nếu như họ nhận được hỗ trợ tài chính từ Chính 
phủ cùng với sự hỗ trợ thông tin thường xuyên và đầy đủ từ các tổ chức và hiệp hội. 
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7. Khuyến nghị 

Phân tích ở trên đã chứng minh vai trò trung tâm của ngành thủy sản đối với nền kinh tế của Việt 
Nam. Yếu tố quan trọng cho sự phát triển hơn nữa của ngành là phải bảo đảm sự tăng trưởng bền 
vững, nên xem xét đến việc sử dụng tài nguyên, các tác động đối với môi trường của khu vực và trên 
thế giới, cũng như tác động đối với xã hội và sức khỏe con người. Sự phát triển như vậy sẽ bảo đảm 
rằng ngành thủy sản Việt Nam có thể đứng vững ở thị trường nội địa khi môi trường sống của các 
loài thủy sản được quản lý bền vững, cơ sở chế biến và điều kiện làm việc cùng với chế độ đãi ngộ 
cho người lao động hợp lý, đồng thời ngành thuỷ sản có thể tiếp tục phát triển trên thị trường quốc tế 
trước bối cảnh khả năng tiếp cận các thị trường phương Tây ngày càng phụ thuộc vào việc tuân thủ 
các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất, quản lý môi trường và thực hành lao động.

Các tác giả cho rằng cần có thêm các nghiên cứu để hoàn thiện một số các khuyến nghị đối với các 
cơ quan chính phủ chỉ rõ vai trò của các cơ quan này trong việc điều tiết các hoạt động của ngành 
thủy sản. Các khuyến nghị này sẽ bao gồm nhiều hoạt động do các cơ quan này đảm trách trong vai 
trò quản lý thị trường nhằm đạt được hiệu quả nguồn lực và nâng cao lợi nhuận, bao gồm chính sách 
ữu đãi cho ngành thủy sản, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, điều phối khâu sản xuất, và chế biến.

Các phần dưới đây đề cập đến một số hành động mà 04 nhóm hữu quan chính có thể thực hiện để 
tiếp tục tăng cường tính bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam.

7.1 Các nhà hoạch định chính sách
Thích ứng biến đổi khí hậu - biến đổi khí hậu tác động đến ngành thủy sản theo nhiều phương diện 
(như mực nước biển dâng, xâm nhập mặn, khan hiếm nước, gia tăng các hiện tượng thời tiết cực 
đoan, nước dâng do bão, và nhiệt độ nước tăng cao). Việc phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở 
các khu vực dễ bị ảnh hưởng như đồng bằng sông Cửu Long và dọc bờ biển khiến các hộ nuôi trồng 
thuỷ sản đối mặt với sự gia tăng các rủi ro gây ra bởi biến đổi khí hậu cũng như các rủi ro hiện hữu 
như biến động về giá cả, các quy định của thị trường xuất khẩu, và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Khuyến nghị 1: Thực hiện chiến dịch nâng cao nhận thức sâu rộng thông qua các kết quả nghiên 
cứu về các tác động hiện tại và tương lai của biến đổi khí hậu để giúp các trang trại nuôi trồng thủy 
sản không chỉ nhận thức được các rủi ro của biến đổi khí hậu mà còn có phương án để ứng phó với 
những rủi ro đó.

Khuyến nghị 2: Dựa vào bằng chứng cụ thể về các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng đầu tiên bởi tác 
động của biến đổi khí hậu, đưa ra một số các gói ưu đãi tài chính (như cho vay lãi suất thấp) nhằm 
giúp các trang trại nuôi trồng thủy sản di dời vị trí, đầu tư cho các biện pháp thích ứng biến đổi khí 
hậu, hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Kiểm soát môi trường -Ngành thủy sản toàn cầu đang chịu áp lực do nhận thức chưa đầy đủ về quản 
lý môi trường, ở cả lĩnh vực đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng. Đối với các thị trường xuất khẩu thủy sản 
của Việt Nam, việc tăng cường kiểm soát môi trường là rất quan trọng, nhằm duy trì và tăng cường 
hỗ trợ từ các nước nhập khẩu. Tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng thủy sản sẽ được hưởng lợi khi 
cải thiện công tác quản lý môi trường cũng như việc thực thi có hiệu quả pháp luật, quy định và các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia.
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Khuyến nghị 1: Thực hiện đánh giá toàn quốc về các vấn đề kiểm soát môi trường trong ngành thủy 
sản và công bố kết quả để (i) làm cơ sở cho các cải cách lớn bao gồm sửa đổi các quy định, tiêu 
chuẩn và cơ chế thực thi; (ii) cung cấp bằng chứng cho các nước nhập khẩu thấy rằng Việt Nam rất 
nghiêm túc trong việc cải thiện công tác quản lý môi trường của ngành thủy sản.
Khuyến nghị 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hoạt động kiểm soát môi trường trong chuỗi cung ứng 
thủy sản thông qua quan hệ đối tác giữa chính phủ, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm giám 
sát và đánh giá các tác động tiêu cực đến môi trường và hiệu quả của việc tăng cường thực hiện các 
biện pháp kiểm soát.

Khuyến nghị 3: Nâng cao nhận thức của các chủ trang trại nuôi trồng thủy sản, các cơ sở chế biến 
thủy sản về bảo vệ môi trường trong nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản và các quy định của 
các thị trường nhập khẩu thủy sản.

Thông tin sai lệch - Thông tin sai lệch tràn lan về sản phẩm thủy sản bán tại các siêu thị và nhà hàng 
ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu làm mất đi niềm tin của người tiêu dùng đối với ngành thủy sản. 
Sản phẩm thủy sản bán ra thường không đúng loại mà người tiêu dùng muốn mua, thay vào đó là các 
loài rẻ hoặc ít được ưa chuộng hơn, tình trạng này diễn ra một cách phổ biến, làm suy giảm lòng tin 
của người tiêu dùng đối với sản phẩm thủy sản.  

Khuyến nghị: Thực hiện kiểm tra DNA thủy sản để bảo đảm nhà sản xuất dán nhãn sản phẩm đúng 
chủng loại, sử dụng cơ sở dữ liệu dạng chuỗi hoặc sơ đồ khối để dễ dàng kiểm soát thông tin trong 
toàn bộ chuỗi cung ứng, và các chiến dịch xây dựng lòng tin của các nhà bán lẻ hướng đến người 
tiêu dùng. 

Đề nghị nghiên cứu bổ sung khuyến nghị: cơ quan quản lý nhà nước có chính sách hỗ trợ cho ngành 
Thủy sản

7.2 Ngành công nghiệp sản xuất thủy sản
Kiểm soát chất lượng - Chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu do sử dụng nhiều thuốc kháng sinh 
và hóa chất trong giai đoạn nuôi trồng của ngành thủy sản đã trở thành một vấn đề lớn tại các thị 
trường xuất khẩu. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm của các trang trại quy mô nhỏ đã bị loại khỏi thị 
trường xuất khẩu vì họ thường không nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng thuốc kháng sinh và hóa 
chất. Các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi thì có nhận thức rõ hơn nhưng họ vẫn sử dụng một số 
chất chống oxy hóa bị cấm chỉ vì nó có giá thành rẻ hơn.

Khuyến nghị 1: Các hiệp hội thủy sản và các cơ sở sản xuất quy mô lớn hỗ trợ cho các trang trại quy 
mô nhỏ hơn áp dụng các thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững và kiểm soát sản xuất.

Khuyến nghị 2: Cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội thủy sản thực hiện phát động các chiến dịch 
nâng cao nhận thức hướng tới các đối tượng là các doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về các 
lợi ích đối với kinh tế và môi trường của việc áp dụng sản xuất bền vững trong quá trình nuôi trồng và 
sản xuất thủy sản (ví dụ giá thành cao hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn).

Khuyến nghị 3: Cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ, cung cấp đầy đủ thông tin về các rào cản và quy 
định kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm thủy sản của các thị trường nhập khẩu thủy sản của Việt 
Nam để các doanh nghiệp nhận thức đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

Yêu cầu theo dõi - Chính phủ đã gia tăng các yêu cầu về theo dõi đối với đánh bắt thủy sản tự nhiên 
để điều tiết sự đánh bắt quá mức, việc tuân thủ quy định này là một rào cản đối với các hộ ngư dân 
quy mô nhỏ. 

Khuyến nghị 1: Thúc đẩy tích hợp theo chiều dọc nhằm cho phép các doanh nghiệp quy mô lớn có 
thể giúp các doanh nghiệp nhỏ hơn cải thiện quá trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
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Khuyến nghị 2: Thành lập hợp tác xã giữa các doanh nghiệp quy mô nhỏ để các doanh nghiệp có thể 
cùng nhau đầu tư công nghệ tốt hơn.

Lãng phí trong đánh bắt tự nhiên - Một lượng lớn thủy sản bị bỏ lại hoặc thải bỏ trong quá trình đánh 
bắt thủy sản tự nhiên. Các loài không mong muốn hoặc không nằm trong chủ đích đánh bắt bị mắc 
vào lưới trong quá trình khai thác sẽ bị vứt bỏ (để cho chết trên đại dương). Một số sản phẩm như vi 
cá mập đã giết chết ít nhất 100 triệu con cá mập mỗi năm, vì sau khi cắt vi, cá mập dù còn sống hay 
đã chết – đều bị ném bỏ.   
 
Khuyến nghị 1: Thiết kế lại thiết bị và kỹ thuật đánh bắt, cho phép các loài thủy sản nhỏ hơn có thể lọt 
qua lưới và thoát ra ngoài trong quá trình đánh bắt. 

Khuyến nghị 2: Yều cầu lắp camera theo dõi trên tàu cá để ngăn chặn đánh bắt trái phép hoặc đánh 
bắt không kiểm soát đối với các loài được bảo vệ hoặc đang nguy cấp.

Hình ảnh sản phẩm tiêu cực – Do các phương tiện truyền thông truyền bá các thông tin và hình ảnh 
bất lợi về độ an toàn của các sản phẩm thủy sản của Việt Nam, nên người tiêu dùng ở thị trường nội 
địa và xuất khẩu có cái nhìn tiêu cực về sản phẩm thủy sản Việt Nam, và từ chối không mua sản phẩm.

Khuyến nghị 1: Thành lập các hiệp hội xuất khẩu thủy sản nhằm khởi động chiến dịch truyền thông 
hướng tới các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là EU và Mỹ, và thị trường trong nước để nâng cao niềm 
tin của người tiêu dùng vào tính an toàn và chất lượng của thủy sản Việt Nam.

Khuyến nghị 2: Các trang trại thủy sản có thể xin cấp các chứng nhận được áp dụng cho thị trường 
xuất khẩu, làm bằng chứng cho việc bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Các 
hiệp hội thủy sản ở Việt Nam cũng nên chia sẻ thông tin về các quy định và tiêu chuẩn mới từ các thị 
trường xuất khẩu lớn nhằm giúp ngành xuất khẩu thích ứng nhanh chóng trước những sự thay đổi 
trên thị trường. 

7.3 Các đơn vị bán lẻ
Thiếu niềm tin của người tiêu dùng - Trong các siêu thị, người tiêu dùng vẫn chưa tin tưởng vào chất 
lượng của sản phẩm thủy sản Việt Nam ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Khi cạnh tranh toàn cầu 
về cung ứng thủy sản tăng, Việt Nam có khả năng sẽ mất đi thị phần nếu không lấy lại được lòng tin 
của người tiêu dùng.

Khuyến nghị 1: Các đơn vị bán lẻ có thể sử dụng quyền của mình trong chuỗi cung ứng để tìm kiếm 
nguồn cung thủy sản được sản xuất bền vững bằng cách yêu cầu các trang trại và cơ sở sản xuất 
phải tuân thủ các thực hành sản xuất bền vững.

Khuyến nghị 2: Các hiệp hội thủy sản, siêu thị và nhà hàng có thể phát động các chiến dịch truyền 
thông về lợi ích môi trường, kinh tế và sức khỏe cho người tiêu dùng trong nước

Khuyến nghị 3: Các hiệp hội thủy sản và siêu thị có thể xây dựng một trang web để chia sẻ thông tin 
về sản phẩm “thủy sản sinh thái”.

Bao bì nhựa - Hiện nay, vật liệu nhựa được sử dụng quá mức trong quá trình đóng gói tại các siêu thị, 
và loại bao bì này không bảo quản được thực phẩm trong thời gian dài, dẫn đến lãng phí thực phẩm 
quá mức.

Khuyến nghị: Các nhà sản xuất thủy sản có thể áp dụng những công nghệ thân thiện với môi trường 
như công nghệ đóng gói khí cải tiến. Điều này cũng có thể giúp giảm lãng phí thực phẩm và khôi phục 
lòng tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm.
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7.4 Các điểm tiêu thụ và người tiêu dùng 
Lãng phí thực phẩm tại khâu tiêu thụ - Do thói quen ăn uống hiện đại và sự thay đổi hình thái tiêu 
dùng trong nước theo hướng tiêu dùng đại chúng, tình trạng lãng phí tại các điểm ăn buffet và các 
điểm du lịch đang gia tăng. 

Khuyến nghị 1: Các nhà hàng có thể khởi động các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho 
người tiêu dùng về lãng phí thực phẩm thủy sản nhằm xây dựng niềm tin và lòng trung thành của 
người tiêu dùng đối với sản phẩm.

Khuyến nghị 2: Chính quyền địa phương có thể giới thiệu một số loại chứng nhận cho phép các nhà 
hàng, khách sạn để khách hàng mang thức ăn thừa về nhà và thu hút sự tham gia của người tiêu 
dùng thông qua các chiến dịch truyền thông, đặc biệt là tại các điểm du lịch.

Khuyến nghị 3: Tăng cường sáng tạo các món ăn và sản phẩm làm từ tất cả các bộ phận của thủy 
sản tại các đơn vị bán lẻ và nhà hàng, đặc biệt là tại các điểm du lịch, cũng như tái sử dụng, tái chế 
chất thải thủy sản đúng cách.
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Phụ lục  1

Tính bền vững trong các khâu 
khác nhau của chuỗi giá trị 
thủy sản 
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Tính bền vững trong các khâu 
khác nhau của chuỗi giá trị 
thủy sản 

1.1. Giới thiệu
Chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20454 đề ra chỉ tiêu 
tổng sản lượng thủy sản trong nước đến năm 2030 đạt 9,8 triệu tấn (trong đó sản lượng nuôi trồng 
thủy sản đạt 7 triệu tấn, sản lượng khai thác thủy sản đạt 2,8 triệu tấn) (VASEP, 2021). Giá trị xuất 
khẩu đạt 14-16 tỉ USD mỗi năm, tạo việc làm cho 3,5 triệu người lao động. Đến năm 2045, Việt Nam 
sẽ là một trong 03 quốc gia sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu trên thế giới. 

Năm 2019, xuất khẩu thủy sản từ Việt Nam đạt 8,6 tỉ USD, chiếm 20,8% kim ngạch xuất khẩu nông 
sản. Hiện nay, các loài tôm và cá tra, hầu hết đều là sản phẩm từ nuôi trồng, chiếm phần lớn thị 
trường xuất khẩu thủy sản (lần lượt là 3,37 tỉ USD và 2,0 tỉ USD trong năm 2019) (VASEP, 2020a).

1.2. Khai thác và đánh bắt các loài thủy sản 

1.2.1. Tôm 

Trong giai đoạn năm 2015-2019, diện tích nuôi tôm tăng bình quân 1,4% mỗi năm, trong khi sản 
lượng tăng 5,7% mỗi năm, mang lại giá trị hơn 3,8 tỉ USD cho thị trường xuất khẩu (VASEP, 2020c). 
Tính đến năm 2019, có hơn 700.000 ha ao nuôi tôm nước lợ ở Việt Nam, cung cấp sản lượng 762.000 
tấn sản phẩm mỗi năm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) và tôm sú (Penaeus 
monodon). Tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) chủ yếu được nuôi trên các cánh đồng lúa 
và được tiêu thụ nội địa. Xuất khẩu tôm biển trong năm 2019 là 318 triệu USD, chiếm 8,4 – 9,4% tổng 
kim ngạch xuất khẩu tôm

Sản xuất tôm nước lợ chủ yếu tập trung ở đồng bằng sông Cửu Long (80-83%), tại Bắc Trung Bộ, 
Trung Bộ và đồng bằng sông Hồng có sản lượng nhỏ hơn. Đồng bằng sông Cửu Long có khí hậu 
quanh năm ấm hơn, vì vậy các trang trại có thể sản xuất 02 vụ tôm một năm, còn ở miền bắc có khí 
hậu lạnh hơn từ tháng 11 – tháng 03, nên chỉ có thể sản xuất một vụ mỗi năm.

Năm 2019, có 2.362 cơ sở sản xuất đã đăng ký (1.750 cơ sở tôm sú và 612 cơ sở tôm thẻ chân 
trắng). Tôm giống chủ yếu được nhập khẩu từ Mỹ, Singapore và Thái Lan.

4 http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=14&ID8=113916&ID1=2
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Tình trạng nuôi trồng với mật độ con giống dày đặc, nhiệt độ tăng và xâm nhập mặn (do lưu lượng 
nước từ thượng nguồn giảm và mực nước biển dâng) đã làm cho các ao nuôi tôm dễ bị dịch bệnh 
xâm hại hơn, như bệnh vi bào tử trùng, dẫn đến nhu cầu sử dụng thuốc kháng sinh trong ao nuôi. Tôm 
thẻ chân trắng có xu hướng sinh trưởng nhanh hơn, có khả năng chống chịu tốt hơn trước các thay 
đổi về điều kiện sinh trưởng và có khả năng kháng bệnh tốt hơn. Các nỗ lực đáng kể đã được thực 
hiện nhằm kiểm soát tình trạng tồn dư thuốc kháng sinh trong sản phẩm tôm tại thị trường xuất khẩu. 
Chất chống oxy hóa ethoxyquin từng là thành phần quan trọng trong thức ăn chăn nuôi tôm, nay đã 
bị cấm hoặc hạn chế sử dụng tại hầu hết các thị trường phát triển, bắt đầu tại Nhật Bản năm 2012.
 
Ngành tôm được định hướng theo Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến 
năm 2025 và Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.

Cách đây 15-20 năm, khi nông dân chuyển sang sản xuất tôm, họ có thói quen canh tác phổ biến là 
chặt phá rừng ngập mặn ven biển, lót ao nuôi bằng nilon hoặc bạt nhựa, và bơm nước ngầm vào ao 
nuôi. Tôm trứng đánh bắt tự nhiên được sử dụng làm con giống. Nước thải sau mỗi vụ thu hoạch 
được thải vào nguồn nước gần nhất, sau đó lại được bơm và tái sử dụng cho các trang trại khác, do 
đó gây ra sự tích tụ chất ô nhiễm, bao gồm cả các hóa chất được dùng để giảm chất hữu cơ trong 
nước, chất flocculant để làm trong nước, và thuốc kháng sinh để kiểm soát dịch bệnh (một số chất 
này bị cấm nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng). Có thể nói rằng, sự phát triển ngành nuôi tôm thuở ban 
đầu này đã gây tổn hại rất lớn đến môi trường.

Ngành nuôi tôm cũng đang bị ảnh hưởng bởi các tác động môi trường từ bên ngoài mà vượt quá khả 
năng kiểm soát, bao gồm tình trạng giảm lưu lượng nước từ thượng nguồn, lắng đọng trầm tích bị 
suy giảm nghiêm trọng, khai thác cát và mực nước biển dâng làm cho nước mặn xâm nhập sâu hơn 
vào nội địa vùng đồng bằng. Mực nước thủy triều tại đồng bằng đang tăng lên 2cm mỗi năm và xâm 
nhập mặn trong các kênh mương đang tăng từ 0,2 – 0,5 PSU/ năm, chủ yếu gây ra bởi các đường xói 
mòn rộng 2-3 mét ở lòng sông do thiếu sự bồi đắp của trầm tích từ thượng nguồn và tình trạng khai 
thác cát ở hạ nguồn (Eslami và cộng sự, 2019).

Việt Nam đang thử nghiệm một số cải tiến về thói quen canh tác và giải quyết các quan ngại về môi 
trường kể trên. Dự án Rừng ngập mặn và Thị trường của IUCN, triển khai từ năm 2013, đã đào tạo 
cho nông dân về phương pháp nuôi tôm ở các vùng nước có rừng ngập mặn. Chi phí nuôi “tôm sinh 
thái” chỉ bằng một nửa so với chi phí nuôi tôm thâm canh, mặc dù sản lượng chỉ bằng 1/4, nhưng 
một phần chi phí được bù đắp bởi giá thành cao hơn và sản phẩm tôm này đã được cấp chứng nhận 
hữu cơ do cơ quan chứng nhận Naturland của Đức cấp.

Ngược lại, công ty cổ phần Việt Úc đang thử nghiệm sản xuất tôm siêu thâm canh trong điều kiện 
nhà kính, cung cấp sản lượng hàng năm là 300 tấn tôm/ha, gấp 10-15 lần so với các mức sản lượng 
tiêu chuẩn (Chin, 2018).

1.2.2. Cá tra 

Trong giai đoạn 2015-2019, cá tra (cá ba sa và cá tra) đạt 21-25% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, với 
doanh thu kỷ lục đạt 2,26 tỉ USD trong năm 2018. Cá tra chủ yếu được nuôi ở đồng bằng sông Cửu 
Long với tổng diện tích nuôi trồng là 6.600 ha, đạt sản lượng 1,58 triệu tấn trong năm 2019 (VASEP, 
2020b). Có 200 cơ sở sản xuất giống cá tra với 3.000 ha ương dưỡng cá giống, sản xuất được 21 tỉ 
cá bột và 2,1 tỉ cá con. Trong năm 2020, toàn bộ 60.000 cá giống dự kiến sẽ được thay thế. Giống với 
nuôi trồng tôm, tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cũng là một trở ngại đối với 
việc mở rộng diện tích nuôi trồng cá tra.

Thời điểm sản xuất cá tra tăng nhanh ở Việt Nam vào những năm 1990, các chủ trang trại đã nuôi 
cá trong nhiều lồng bè và ao khác nhau. Khi các doanh nghiệp lớn hơn tham gia vào lĩnh vực này, 
phương pháp nuôi chuyển sang nuôi ao và sử dụng thức ăn công nghiệp dạng viên, loài nuôi cũng 
được chuyển đổi từ cá ba sa sang cá tra, và mô hình sản xuất có xu hướng tích hợp theo chiều dọc 
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(liên kết với các nhà máy thức ăn chăn nuôi, trang trại nuôi thương phẩm và nhà máy chế biến riêng) 
(Seafood TIP, 2021). Mặc dù ở các giai đoạn đầu, sản xuất cá tra chắc chắn có ảnh hưởng đáng kể 
đến môi trường, nhưng các cơ quan liên quan đã và đang thực hiện các cải tiến trên toàn bộ chuỗi 
cung ứng (Bosma và Châu, 2009). Hầu hết các trang trại giờ đây đều có chứng nhận môi trường 
(ASC, GlobalGAP, BAP và Naturland) và các hoạt động sản xuất được kiểm soát tốt.

Tuy nhiên, hầu hết các trang trại nuôi cá tra vẫn xả trực tiếp nước thải có nhiều chất hữu cơ và dinh 
dưỡng vào các nguồn nước đổ ra sông Mê-kong, gây ra hiện tượng phú dưỡng (Thi và cộng sự, 2018). 
Việc sử dụng nước bị ô nhiễm phần nào gây ra dịch bệnh ở cá, dẫn đến nhu cầu sử dụng nhiều thuốc 
kháng sinh và chất hóa học. Tải lượng chất hữu cơ cao trong nước thải do thức ăn chăn nuôi bị dư 
thừa cũng gây ra một lượng bùn lớn ở đáy ao. Do chi phí sản xuất chính đến từ thức ăn chăn nuôi, 
nên các trang trại nuôi cá tra có thể cải thiện doanh thu bằng cách tối ưu hóa nguồn cung thức ăn 
chăn nuôi, từ đó cải thiện chất lượng nước và giảm chi phí nạo vét bùn. Tại các khu vực bị xâm nhập 
mặn, các trang trại nuôi phải hạn chế tần suất thả đàn xuống một lần một năm và do đó sản lượng 
hàng năm bị giảm sút.  

Tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam có thể là mối đe dọa 
nghiêm trọng nhất trong tương lai gần. Cụ thể, sự suy giảm lượng mưa trong mùa khô và nhiệt độ 
tăng sẽ là một thử thách đối với một số hệ thống nuôi trồng đã và đang trên đà phát triển bền vững. 
Một số loài không thể chịu được nhiệt độ khắc nghiệt hoặc khó sinh sản ở nhiệt độ cao (Carew-Reid 
và cộng sự, 2013). Nhiệt độ cao hơn cũng có thể làm tăng tốc độ phân hủy chất hữu cơ trong ao, làm 
giảm lượng oxy hòa tan xuống đến ngưỡng mà vật nuôi không chịu đựng được. Sự gia tăng cường 
độ bão trên bờ biển cũng có thể phá hủy các ao nuôi trồng và cuốn trôi bùn, nước thải và tôm, cá ra 
các vùng nước ven biển. Nuôi trồng thủy sản nước ngọt có thể phải dịch chuyển sâu vào đất liền do 
xâm nhập mặn tiếp tục ăn sâu hàng trăm ki-lô-mét về phía thượng nguồn.

1.2.3. Đánh bắt thủy sản 

Năm 1999, tổng sản lượng thủy sản ở Việt Nam là 1,8 triệu tấn, trong đó 1,2 triệu tấn là từ đánh bắt 
ngoài khơi và 0,6 triệu tấn là sản phẩm nuôi trồng (Sơn, 2003). 20 năm sau, vào năm 2019, tình hình 
đã thay đổi rất nhiều. Tổng sản lượng thủy sản đạt 8,15 triệu tấn, trong đó đánh bắt đạt 3,77 triệu tấn 
và nuôi trồng là 4,38 triệu tấn. Hoạt động đánh bắt thường sử dụng lưới kéo, lưới rê. Tính đến năm 
2019, các loài đánh bắt chủ yếu là cá ngừ (giá trị 719 triệu USD), nhuyễn thể (676 triệu USD), động vật 
chân đầu (577 triệu USD), cua và các loài giáp xác (149 triệu USD) và các loài cá có vây (1,67 tỉ USD).  

Tài nguyên cá ngừ của Việt Nam ước tính khoảng 600.000 tấn, với cá ngừ vằn là sản phẩm chủ lực. 
Cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to được đánh bắt từ tháng 12 đến tháng 06 hàng năm (Priit, n.d.). Có 
khoảng 33.000 tàu đánh bắt xa bờ, chủ yếu là tàu gỗ sơ sài tận dụng lại động cơ xe tải cũ, một số ít 
tàu có thiết bị định vị vệ tinh theo yêu cầu. Mỗi tàu có từ 8-10 lao động, nghĩa là có khoảng 250.000 
– 300.000 ngư dân đang làm việc trong lĩnh vực đánh bắt thủy sản.

Đánh bắt thủy sản trực tiếp gây ra suy thoái môi trường gồm (i) các môi trường sống gần bờ (như rạn 
san hô) bị phá hủy bởi ngư cụ, (ii) đánh bắt nhầm các loài là cá con hoặc thức ăn của các loài khác, 
(iii) ô nhiễm môi trường biển do rác thải trong quá trình đánh bắt, (iv) tình trạng khai thác quá mức 
các loài thuỷ sản, và (iv) tràn dầu, xả thải và các loại ô nhiễm khác do các tàu hoạt động trên biển.

1.3. Bảo quản và lưu kho trong quá trình phân phối và 
tại các nhà máy chế biến
Luật Thủy sản Việt Nam 2017 yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt tại 57 cảng cá được chỉ 
định trên cả nước, yêu cầu ngư dân có nhật ký khai thác thủy sản và các tàu chuyển tải phải báo cáo 
về các hoạt động chuyển tải, tạo điều kiện cho Chi cục Thủy sản địa phương xác nhận nguồn gốc sản 
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phẩm thủy sản với các công ty thu mua và chế biến. Tuy nhiên, hồ sơ bằng giấy trở nên không thực 
tế do tính khó lưu trữ và khó quản lý. Đề án thí điểm về truy xuất nguồn gốc điện tử cho chuỗi cung 
ứng thủy sản sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021-2023, sau đó sẽ được nhân rộng trên phạm vi 
cả nước (VASEP, 2021b). Từ đó, truy xuất nguồn gốc điện tử có thể được mở rộng cho toàn bộ chuỗi 
cung ứng.

Phương pháp bảo quản và lưu kho truyền thống trên các tàu cá của Việt Nam là sử dụng muối hoặc 
cao su xốp, nhưng phương pháp này hầu như đã được thay thế bằng cách sử dụng đá để giữ cá ở 
nhiệt độ từ 0-5oC. Sử dụng đá có thể kéo dài thời gian bảo quản đến 10 ngày, nhưng vì trữ lượng cá 
gần bờ đã suy giảm nhiều, nên các tàu cá giờ đây phải đánh bắt xa bờ trong khoảng 45-60 ngày, vì 
vậy đá không còn là phương pháp bảo quản phù hợp nhất. Các phương pháp mới đang được đẩy 
mạnh áp dụng như trang bị tủ đông và ni-tơ lỏng, nhưng các phương pháp này có lẽ phù hợp hơn với 
các tàu vỏ thép mới.

Luật Thủy sản Việt Nam 2017 quy định rằng tất cả các sản phẩm thủy sản trên tàu đánh bắt và vận 
tải thương mại, tại cảng biển, cơ sở sản xuất và chợ phải được bảo quản và lưu trữ theo các quy định 
của Pháp luật về an toàn thực phẩm. Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm duy trì chất lượng, an toàn 
và vệ sinh sản phẩm trong suốt quá trình phân phối. Việc sử dụng hóa chất và các chất phụ gia khác 
trong chế biến và đóng gói phải phù hợp với danh mục các hoá chất được phép sử dụng (nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2017). Các quy định này tiếp nối các quy định đã nêu trong chương 
Nuôi trồng thủy sản – Luật Thủy sản Việt Nam 2003 (nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 
2017). Theo các luật này, các tổ chức và cá nhân sản xuất và xuất khẩu thủy sản phải thực hiện kiểm 
tra và có giấy chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan (nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 2012).

Trong quá trình sản xuất, đá và tủ cấp đông được sử dụng để duy trì nhiệt độ ổn định cho sản phẩm 
thủy sản. Một cuộc đánh giá về tính bền vững của một nhà máy chế biến thủy sản ở Sài Gòn vào năm 
2003 ước tính mức tiêu thụ năng lượng trong chế biến tôm là 150-220 kWh trên mỗi tấn tôm đông 
lạnh. Các kho lạnh được sử dụng để lưu kho thành phẩm chờ xuất kho chiếm gần một nửa tổng mức 
tiêu thụ năng lượng trong quá trình chế biến (Nguyễn, 2003).

Tương tự, một khối lượng lớn nước ngọt được sử dụng trong quá trình sản xuất, hầu hết được lấy từ 
các nguồn cung cấp nước địa phương. Hiệu quả sử dụng nước là một vấn đề mang tính quyết định 
đối với tính bền vững trong chế biến thủy sản, vì “sử dụng nước quá mức làm gia tăng lượng vật chất 
bị rửa trôi” (Phước và cộng sự, 2003) vào hệ thống thoát nước chung, từ đó làm trầm trọng thêm tình 
trạng suy thoái môi trường do dòng nước thải gây ra. Nước được sử dụng để rửa nguyên liệu đầu vào, 
cũng như làm sạch máy móc, thùng chứa và phụt rửa nền nhà xưởng. Nước được sử dụng để làm đá 
giúp điều tiết nhiệt độ và dùng trong quá trình cấp đông trước khi lưu kho và vận chuyển. Đánh giá về 
tính bền vững nói trên cho thấy hơn 80% lượng nước được nhà máy sử dụng cho các đơn vị chế biến, 
trong khi đó khâu cấp đông và lưu kho trong dây chuyền sản xuất sử dụng lượng nước ít hơn nhiều.
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Hình 6. Nguồn: Phước và cộng sự, 2003.  

1.4. Khâu đóng gói   
Ngành thủy sản Việt Nam xuất khẩu hơn 8,6 tỉ USD thủy sản đóng gói đông lạnh sang các thị trường 
xuất khẩu. Khâu đóng gói trong quá trình chế biến thủy sản tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu, đồng 
thời tạo ra nước thải và chất thải rắn.

Khi ngành thủy sản phát triển, việc sử dụng bao bì nhựa và kim loại cũng tăng theo. Chỉ riêng năm 
2016, lượng bao bì sử dụng trong ngành thủy sản Việt Nam tăng gần 4% (Orbis, 2017). Từ năm 2004, 
khi Việt Nam triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, ngành thủy sản phải đối mặt với các yêu 
cầu ngày càng cao về bao bì đóng gói. Trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường bổ sung, sửa đổi năm 
2014, bao bì đóng gói trở thành nội dung chính trong khung trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, 
căn cứ vào Luật Thủy sản 2004 và 2017 (IUCN, 2020).

Nhựa dẻo và mềm là loại bao bì phổ biến nhất khi đóng gói thủy sản tươi sống trong chuỗi cung ứng 
thủy sản. Loại bao bì này vẫn được coi là loại bao bì tiêu chuẩn vì nó dễ dàng đáp ứng với điều kiện 
nhiệt độ thấp trong quá trình cấp đông, vận chuyển và lưu kho sản phẩm thủy sản đến các thị trường 
toàn cầu. Đối với sản phẩm thủy sản bảo quản lâu, bao bì bằng kim loại như hộp và lon thường được 
sử dụng. Khâu đóng gói trong ngành thủy sản toàn cầu ít có sự cải tiến do các cơ sở sản xuất thường 
tập trung nỗ lực hướng đến tính bền vững trong khâu sản xuất và phân phối của chuỗi cung ứng 
(Euromonitor International, 2020). Một số cơ sở sản xuất thủy sản bắt đầu sử dụng công nghệ đóng 
gói khí cải tiến, không khí sẽ được hút hết ra ngoài và một hỗn hợp các loại khí được bơm vào bao bì 
để làm chậm quá trình oxy hóa và sự sinh trưởng của vi khuẩn (Hà, 2021). 
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Việc sử dụng tràn lan bao bì nhựa là một trở ngại lớn đối với tính bền vững của ngành thủy sản. Loại 
bao bì này thường được làm từ nhựa nguyên sinh, sử dụng một lần và thường được đưa vào các bãi 
chôn lấp hoặc thải xuống đại dương sau khi dùng xong, làm phá hủy môi trường biển và đe dọa đến 
các hệ sinh thái có mối liên hệ mật thiết với ngành thủy sản. Bao bì nhựa có thể làm rò rỉ các chất độc 
hại vào môi trường, cản trở và gây hại đến động vật hoang dã ở biển, đồng thời làm ô nhiễm nguồn 
cung nước sinh hoạt (Godswill và Gospel, 2019).

1.5. Vận chuyển và vận tải đường biển
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam chủ yếu được vận chuyển bằng đường biển trong các container 
lớn tới các thị trường xuất khẩu (Van Dujin và cộng sự, 2012). Các thị trường nhập khẩu tôm hàng 
đầu của Việt Nam gồm EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc (chiếm 81-85% tổng giá trị nhập 
khẩu tôm). Mặt hàng tôm chiếm gần 40% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Xuất khẩu cá tra từ Việt 
Nam chiếm khoảng 80 – 90% tổng kim ngạch thương mại loài này trên toàn cầu. Mặc dù đóng vai 
trò quan trọng đối với các thị trường xuất khẩu, nhưng thiệt hại về môi trường gây ra do quá trình vận 
chuyển hai loại “sản phẩm” này đã làm gia tăng thêm các lo ngại về tính bền vững trong chuỗi cung 
ứng thủy sản.

Vận tải đường biển là phương thức chủ yếu để đưa các sản phẩm thuỷ sản sang các thị trường xuất 
khẩu, và mặc dù đây là hình thức vận tải hàng hóa tiết kiệm năng lượng nhất, nhưng lại phụ thuộc 
nhiều vào nguồn nhiên liệu hoá thạch, do đó gây ra lượng phát thải khí nhà kính lớn. Với sự phát triển 
nhanh chóng của vận tải đường biển, ước tính rằng đến năm 2050, tổng lượng phát thải khí nhà kính 
từ tàu thủy có thể tăng 250% so với năm 2012.  Trong đó lượng phát thải này dự kiến tăng từ 2% tổng 
phát thải CO2 toàn cầu năm 2020 lên gần 17% tổng phát thải CO2 toàn cầu vào năm 2050 (Van Dujin 
và cộng sự, 2012).

Dấu chân sinh thái khá lớn của vận tải đường biển không chỉ đến từ hoạt động của các tàu thủy, mà 
còn đến từ các cơ sở cảng biển và các hoạt động có liên quan. Các hoạt động của cảng biển trực 
tiếp ảnh hưởng đến môi trường và khí hậu bao gồm: ô nhiễm không khí gây ra do khí thải từ động cơ 
tàu như khí CO2, NOx và SO2; các bụi khí thải từ máy móc của cảng; bụi từ quá trình vận chuyển hàng 
hóa; và xả thải nước dằn từ tàu vận tải. Nước thải này có thể chứa nhiều loài ngoại lai hoặc vi khuẩn, 
hóa chất, hoặc các phụ phẩm nguy hại từ hệ thống quản lý nước dằn tàu (vốn được thiết kế để loại bỏ 
các loài ngoại lai) (Matej và cộng sự, 2018). Ngoài cảng biển, còn có các vấn đề môi trường khác liên 
quan đến hệ thống vận tải trên bờ và đường thủy gần cảng, bao gồm giao thông đường bộ và đường 
sắt để vận chuyển sản phẩm nhập và xuất khỏi cảng. Các hoạt động vận tải này cũng làm gia tăng ô 
nhiễm không khí do khí thải từ các phương tiện (OECD, 2011). Nhìn chung, các mối lo ngại đáng kể 
bao gồm việc xả nước thải dằn tàu, giải phóng các loài xâm lấn ngoại lai, rác thải biển và các yếu tố 
góp phần gây ra ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.

1.6. Các mối lo ngại khác về tính bền vững của chuỗi 
giá trị thủy sản
Các vấn đề về lao động:  Thị trường phương Tây đang ngày càng lo ngại về vấn đề về lao động cưỡng 
bức, sử dụng lao động trẻ em, nạn buôn người và vi phạm nhân quyền trong chuỗi cung ứng thủy 
sản toàn cầu (Nakamura, 2018). Năm 2017, Mỹ đã đánh tụt hạng Việt Nam xuống danh sách quốc 
gia có vấn nạn buôn người cấp độ 2 cần theo dõi – đây là tiêu chuẩn vàng quốc tế để đánh giá nạn 
buôn người. Xếp hạng này hiện vẫn còn hiệu lực, nếu Việt Nam tiếp tục bị tụt xuống Cấp độ 3 sẽ gây 
khó khăn cho việc thương mại và tiếp cận các thị trường quốc tế trong tương lai (Sataloff và cộng 
sự, 2020). Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về điều kiện lao động trên các tàu đánh bắt cá của Việt Nam và 
đang theo dõi chặt chẽ tình hình này (Chase, 2019; Drew, 2019).
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Thích ứng biến đổi khí hậu: Việt Nam là một trong những quốc gia đang phát triển chịu ảnh hưởng 
nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Là quốc gia có đường bờ biển dài với rất nhiều tỉnh, thành giáp 
biển - nơi cư trú của khoảng 25% dân số cả nước, Việt Nam đang đứng trước các nguy cơ ngày càng 
cao về xâm thực, ngập lụt, triều cường và những cơn bão lớn (King và Espach, 2019; Thanh và cộng 
sự 2004). Các hàng rào tự nhiên để ngăn chặn tác động của biến đổi khí hậu như rừng ngập mặn ven 
biển và các đầm lầy nước mặn đang bị đe dọa. Sự ấm lên và axit hóa đại dương cũng là mối đe dọa 
lớn đối với ngành thủy sản bởi hình thái di cư của sinh vật biển được dự báo sẽ thay đổi, đặc biệt là 
các loài quan trọng (Adger và cộng sự, 2007).

Việc thích ứng để ứng phó với biến đổi khí hậu mang lại cho ngành tôm và cá tra của Việt Nam nhiều 
lợi ích nhưng cũng tạo ra các nguy cơ tiềm ẩn. Các nghiên cứu về trang trại nuôi tôm và cá tra ở 
đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ ra rằng ngành cá tra đang vận hành “tiệm cận với năng lực kinh tế” 
(Shelton, 2014) và có thể cần tái cơ cấu đáng kể để ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt khác, ngành 
tôm đã chứng tỏ khả năng chi trả chi phí cho các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tốt hơn, đặc 
biệt với các trang trại quy mô nhỏ. Phân tích cho thấy chính phủ và ngành thủy sản đều ủng hộ các 
nỗ lực thích ứng như xây dựng và nâng cấp đê biển, đê sông,… Điều này mang lại nhiều lợi ích hơn so 
với việc để cho các hộ nông dân, các hộ nuôi trồng thủy hải sản và ngư dân tự xoay sở, lo liệu (Kam 
và cộng sự, 2012). 

Việc tiếp tục xây đập để tích trữ nước hoặc chuyển dòng ở phần sông Lan Thượng thuộc sông 
Mekong, kết hợp với nước biển dâng do biến đổi khí hậu, đang làm cho tình trạng xâm nhập mặn ở 
khu vực đồng bằng trở thành một vấn đề mang tính lâu dài. Nuôi tôm xen canh với trồng lúa nước 
ở đồng bằng sông Cửu Long đã được chứng minh là biện pháp thích ứng tiềm năng với biến đổi khí 
hậu (Đăng, 2021). Đây có thể là một trong những giải pháp về tính bền vững trong lĩnh vực nuôi trồng 
thủy sản của Việt Nam.
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