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LỜI CẢM ƠN 

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả thầy cô giáo của Khoa Môi 

trường - trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 
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  TÓM TẮT 

Đồng bằng sông Cửu Long - Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những hậu 

quả tiêu cực chủ yếu do biến đổi khí hậu và quy hoạch đồng bằng truyền thống không 

hiệu quả. Quy hoạch đồng bằng chiến lược dự kiến sẽ khiến đồng bằng sông Cửu Long 

thích ứng hơn với tình hình biến đổi khí hậu. Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long 2013 

(MDP) là một đại diện của kế hoạch đồng bằng chiến lược, đã được thành lập nhằm giải 

quyết các thách thức mà đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt. Trong đó "mô hình 

tích hợp tôm - rừng ngập mặn", là một trong những giải pháp được đề xuất nhằm tạo ra 

loại hình nuôi tôm trong rừng ngập mặn, mô hình được đánh giá là bền vững nhờ vào 

những lợi ích môi trường, như dịch vụ bảo vệ bờ biển hướng tới sự phát triển bền vững 

trong tương lai. Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích phân tích nhận thức của 

người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đối với vai trò của tôm - rừng ngập mặn 

trong bối cảnh xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu. Các cuộc phỏng vấn sâu, khảo sát 

thực địa, bảng câu hỏi và phân tích kết hợp đã được áp dụng trong nghiên cứu để thu 

thập ý kiến của cộng đồng địa phương về mô hình đã chọn và xác định sự ưu tiên của 

họ thông qua mức sẵn lòng trả (WTPs). Chúng tôi đã thực hiện khảo sát ở ba khu vực 

khác nhau, căn cứ vào sự phân vùng của MDP. Kết quả chính của nghiên cứu này là: 

60% số người được hỏi cho thấy mối quan tâm của họ đối với xâm nhập mặn. Sự hài 

lòng của người trả lời về mô hình tôm - rừng ngập mặn là thấp (33,3%). Tuy nhiên, 

trong số ba giải pháp cải tiến được đề xuất trong nghiên cứu tổng hợp này (Lúa nổi cho 

vùng thượng nguồn, không gian cho nước ở vùng giữa và mô hình tích hợp tôm – rừng 

ngập mặn cho vùng ven biển), mô hình tôm – rừng không nhận được kết quả có ý nghĩa 

với giá trị p là 0,33. Do đó, không có sự giải thích nào về sự sẵn lòng trả tiền của người 

trả lời về việc phát triển nuôi ghép mô hình rừng ngập mặn - nhưng tác giả rút ra kết 

luận rằng mô hình này không được người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long quan tâm 

nhiều.  

 

 

 

Từ khóa: mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn, xâm nhập mặn, quy hoạch 

chiến lược vùng đồng bằng 
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ABSTRACT 

Title: Roles of “shrimp-mangrove integration model” in contributing to the 

livelihoods of local community as perceived by local farmers – in Duyen Hai, Tra 

Vinh 

 

The Vietnamese Mekong Delta is now facing the negative consequences mostly 

caused by climate change and ineffective traditional delta planning. Strategic delta 

planning is expected to lead the Mekong Delta more adaptive to climate change 

situation. The Mekong Delta Plan 2013 is a representative of strategic delta planning 

that tried to address challenges that the Mekong Delta has faced. In which "Integration 

of mangrove - shrimp model," is one of the proposed solutions aimed at creating 

sustainable shrimp farming and mangrove strip as coastal protection service towards 

sustainable future development. The research was conducted aiming at analyzing 

perception of the Mekong delta’s inhabitants towards the roles of  the mangrove - shrimp 

as a polyculture model in saline intrusion and climate change context. In-depth 

interviews, field survey, questionnaires and conjoint analysis were applied in the study 

to gather opinions of local community on the chosen model and identify their 

preferences through willingness to pays (WTPs). We conducted the survey in three 

different population: The main results of this research are: 60% of respondents showed 

their concern on saline intrusion. Satisfaction of respondents about polyculture of 

mangrove - shrimp model is low (33,3%). However, amongst the three proposed 

innovative solutions within this integrated study (Floating rice for Upper delta, Room 

for the Rivers for the Middle, and Shrimp-Mangrove integration for the coastal delta 

and have been among others, proposed by the MDP), the Shrimp-mangrove model did 

not enjoy significant result with p-value is 0.33. Therefore, there is no interpretation in 

terms of willingness-to-pay of respondents on developing polyculture of mangrove - 

shrimp model but the author draw a conclusion that this model has not been much 

concerned by the Mekong delta’s inhabitants. 

Key words: polyculture of mangrove - shrimp model, saline intrusion, strategic 

delta planning, willingness-to-pay. 
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XNM  Xâm nhập mặn 

WTP  Mức sẵn lòng chi trả 



viii 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 2.1. Các văn bản liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2006 - 2010 .................................................................................................................... 18 

Bảng 4.1. Bảng so sánh hai mô hình phân tích quá trình quy hoạch ............................ 51 

Bảng 4.2. Thông tin đối tượng phỏng vấn sâu .............................................................. 53 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

 Đặt vấn đề 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện đang là vấn đề mang tính toàn cầu. Theo đánh giá 

của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP, 2007), Việt Nam là một trong năm 

quốc gia trên thế giới phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của BĐKH. Nếu mực nước 

biển tăng 1m, Việt Nam sẽ mất 5% diện tích đất đai, 11% người mất nhà cửa, giảm 7% 

sản lượng nông nghiệp và 10% thu nhập quốc nội (GDP). Nước biển dâng 3 - 5m đồng 

nghĩa với một thảm họa có thể xảy ra ở Việt Nam. Mà ảnh hưởng lớn nhất là khu vực 

đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi chịu tác động kép từ biến đổi khí hậu và hoạt 

động khai thác, sử dụng nước không bền vững tại thượng nguồn sông Mekong (Nguyễn 

Ngọc Trân, 2016). 

ĐBSCL nằm giữa khu kinh tế năng động và phát triển: kề vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam và toàn vùng Đông Nam Á rộng lớn. ĐBSCL có mạng lưới sông ngòi, kênh 

rạch dày thuận lợi cho giao thông đường thủy. ĐBSCL có nhiều thuận lợi không những 

về điều kiện tự nhiên mà còn là nơi cung cấp lực lượng lao động nông nghiệp chính của 

cả nước. Tuy vậy, khu vực này hiện đang phải hứng chịu không ít khó khăn, đặc biệt là 

về thời tiết và khí hậu. Nước biển dâng, nước mặn xâm hại, hiện tượng chua phèn, lũ và 

ngập lũ, hạn hán và thiếu nước ngọt, xói lở, cháy rừng và ô nhiễm nguồn nước là những 

gì mà ĐBSCL hiện đang phải đối mặt, đó cũng chính là những hậu quả của biến đổi khí 

hậu mang lại. Riêng Duyên Hải là một huyện ven biển nằm trong ĐBSCL đang phải 

hứng chịu nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng do hiện tượng xâm nhập mặn (XNM), 

nhất là vào những tháng 11 năm trước đến khoảng cuối tháng 5 năm sau. Độ mặn trên 

các sông chính luôn ở mức cao, không có nguồn nước ngọt để tiếp, kết hợp với nắng 

nóng kéo dài đã làm cho mực nước trong nội đồng liên tục sụt giảm, độ mặn trên các 

kênh nội đồng gia tăng do nước bốc hơi. Mực nước dự trữ trong các kênh nội đồng đã 

xuống thấp còn từ 0,2 đến 0,5m (mức đảm bảo là từ 0,5m đến 0,8m) (Văn phòng biến 

đổi khí hậu tỉnh Trà Vinh). Trước thực trạng đó đòi hỏi chính quyền địa phương cũng 

như toàn thể người dân trong khu vực phải có những biện pháp để thích ứng và làm 

giảm thiểu tác động của XNM. Vì vậy, đánh giá nhận thức của các hộ dân về XNM và 

những mô hình canh tác có tính thích ứng BĐKH là vô cùng quan trọng. 
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Việt Nam trong nhiều thập kỷ nay đã theo đuổi một truyền thống quy hoạch tổng 

thể trong đó đã cho thấy những thiếu sót về sự phối hợp, sự đồng bộ về các vấn đề ưu 

tiên. Các quy hoạch theo Lĩnh vực (sectoral planning) và theo Bộ (ministrial planning) 

nói chung là đầy tham vọng (MDP, 2013). Khác với quy hoạch truyền thống, quy hoạch 

chiến lược được mong đợi sẽ giải quyết cả hai khía cạnh sinh thái kinh tế - xã hội và vật 

lý (Healey, P., 2004). Ngày nay, quy hoạch chiến lược nhận được sự quan tâm hơn trong 

vấn đề hướng đến sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng châu thổ trên toàn thế giới 

(Seijger, C. et al, 2015). Với sự hỗ trợ về cả tài chính, kỹ thuật, công nghệ của Hà Lan, 

quy hoạch chiến lược vùng ĐBSCL dự kiến sẽ giải quyết được các vấn đề tương tự như 

vậy. 

Bảo tồn rừng ngập mặn (RNM) là một trong những phương án để tiến tới quy 

hoạch chiến lược vùng ĐBSCL. RNM là nguồn tài nguyên thiên nhiên có vai trò rất 

quan trọng bởi các lợi ích về kinh tế - xã hội cũng như môi trường. RNM có vai trò bảo 

vệ bờ biển, chống lại xói mòn, gió bão, là nơi cung cấp thức ăn và là nơi cư trú của nhiều 

loài thủy sản quan trọng có giá trị kinh tế cao (Nguyễn Hoàng Trí, 1999). Tuy nhiên, 

hoạt động nuôi tôm trong các vùng RNM ở ĐBSCL đã không bền vững do việc phát 

triển các vùng nuôi tôm không được quy hoạch, đây chính là nguyên nhân chủ yếu đã 

làm giảm nguồn lợi cá tôm đánh bắt, làm gia tăng sự XNM và ô nhiễm nước ở vùng ven 

biển (Graaf, G.J. et al, 1998). Chính vì lý do đó, việc quản lý, bảo tồn và khôi phục 

RNM đóng vai trò ngày càng quan trọng. “Mô hình canh tác tôm - rừng ngập mặn” là 

giải pháp được đề xuất bởi Mekong Delta Plan (MDP) nhằm nuôi tôm bền vững và tạo 

dải RNM phòng hộ ven biển phục vụ quy hoạch chiến lược hướng đến phát triển bền 

vững. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu khác cũng cho thấy mô hình canh tác tôm – rừng 

ngập mặn không phải là sự lựa chọn hàng đầu của nông dân địa phương. Giải pháp này 

có thật sự mang lại hiệu quả để quy hoạch chiến lược vùng ĐBSCL hay không vẫn cần 

được nghiên cứu. Do đó đề tài “Phân tích vai trò mô hình canh tác tôm - rừng ngập 

mặn phục vụ quy hoạch chiến lược hướng đến phát triển bền vững ở huyện Duyên Hải 

- Trà Vinh” được xem là một trong những mảnh ghép cần thực hiện trước khi lên kế 

hoạch quy hoạch chiến lược, như một cân nhắc cho giải pháp này có nên hay không 

tham gia vào quy hoạch chiến lược vùng ĐBSCL trong thời gian tới. 
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 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chính: tìm hiểu nhận thức và sự đồng thuận của nông dân đối với mô 

hình tôm – rừng ngập mặn hướng đến phát triển vùng ven biển. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá nhận thức các hộ dân huyện Duyên Hải về xâm nhập mặn. 

- Xem xét mức độ hài lòng của các hộ dân về mô hình canh tác tôm – rừng ngập 

mặn huyện Duyên Hải. 

- Xác định mức sẵn lòng trả của các hộ dân đối với giải pháp định hướng quy hoạch 

chiến lược vùng ven biển. 

 Khu vực nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu khảo sát thí điểm khả năng phát triển mô hình canh tác 

tôm - rừng ngập mặn tại xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Khu 

vực nghiên cứu mang đầy đủ đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng ven 

biển. 

 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu trong phạm vi đề tài này là: xâm nhập mặn, mô hình canh 

tác tôm – rừng ngập mặn, quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng. 

 Lịch sử nghiên cứu 

1.5.1. Thế giới 

 Báo cáo của Ha, T. T. T., Han, V. D., Leontine, V. (2014) Impacts of changes in 

mangrove forest management practices on forest accessibility and livelihood: A 

case study in mangrove-shrimp farming system in Ca Mau Province, Mekong 

Delta, Vietnam, tại đại học Wageningen đã tìm hiểu các chính sách chủ rừng ảnh 

hưởng đến việc ra quyết định của nông dân trong hệ thống canh tác tôm - rừng 

ngập mặn liên quan đến tiếp cận và quản lý rừng ngập mặn ở Cà Mau, ĐBSCL. 

 Nghiên cứu của Binh, C. T., Phililips, M. J., Demaine, H. (1997) Integrated 

shrimp-mangrove farming systems in the Meicong delta of Vietnam, cho thấy 

RNM đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi nghề nuôi tôm ở ĐBSCL. Nhà nước, các 

doanh nghiệp thủy sản đã nỗ lực để phát triển mô hình canh tác tôm – rừng ngập 

mặn nhằm bảo vệ RNM. Nghiên cứu đã tiến hành ở huyện Ngọc Hiển ở mũi phía 
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nam ĐBSCL. Kết quả cho thấy trên bờ biển phía Đông của vùng đồng bằng, độ 

pH của đất đáy, độ kiềm nước, tỷ lệ chiều rộng cửa đến khu vực ao, tuổi ao và 

mật độ RNM trong mùa khô và mùa mưa tương quan đáng kể với sản lượng ao 

nuôi tôm. Trên bờ biển phía tây, độ pH, phốt pho vô cơ hòa tan, khu vực mương 

có mối tương quan đáng kể với sản lượng ao nuôi tôm. Các hệ thống canh tác có 

độ che phủ RNM từ 30-50% diện tích ao cho lợi nhuận kinh tế hàng năm cao nhất 

và lợi nhuận kinh tế tốt hơn cho nông dân khi duy trì RNM trong các hệ thống 

canh tác của họ. 

 Ha, T.T.T., Dijk, H. v., Simon R. B. (2012). Organic coasts? Regulatory 

challenges of certifying integrated shrimpemangrove production systems in 

Vietnam, Nghiên cứu đã khảo sát 40 hộ gia đình tại xã Rạch Gốc, huyện Ngọc 

Hiển, tỉnh Cà Mau và kết quả cho thấy các hộ gia đình ở đây sống phụ thuộc rất 

nhiều vào thu nhập từ tôm (cua) nhưng họ không được hưởng lợi từ thu hoạch gỗ 

vì do không có quyền sở hữu. 

 Nghiên cứu của Johnston, D., Trong, N. V., Tien, D. V. (2000) Shrimp yields and 

harvest characteristics of mixed shrimp–mangrove forestry farms in southern 

Vietnam: factors affecting production, đã tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến 

sản lượng tôm và đặc điểm thu hoạch của các trang trại tôm – rừng ngập mặn ở 

miền Nam Việt Nam. 

1.5.2. Việt Nam 

 Tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ về “Hệ thống rừng – tôm trong phát 

triển bền vững vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” đã cho thấy hệ thống 

rừng – tôm đã được nuôi phổ biến ở các tỉnh ven biển ĐBSCL nhưng sản lượng 

tôm hàng năm thấp. Để gia tăng sản lượng ổn định cho hệ thống rừng-tôm, nghiên 

cứu những tiến trình chủ đạo của các yếu tố sinh thái quyết định năng suất hệ 

thống là thật sự cần thiết, điều này không chỉ bảo tồn hệ thống hiệu quả hơn, mà 

còn hỗ trợ chính quyền địa phương nhằm phát triển bền vững vùng ven biển Đồng 

Bằng Sông Cửu Long. Báo cáo chưa đi sâu vào nghiên cứu hệ thống rừng - tôm 

ở mức độ sinh thái tổng hợp (Bùi Thị Phương Nga và ctv, 2008). 

 Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường về “Đánh giá vai 

trò của mô hình ao tôm sinh thái tại Tiền Hải – Thái Bình theo hướng phát triển 
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bền vững” đã làm rõ vai trò của mô hình ao tôm sinh thái về các mặt kinh tế, xã 

hội và môi trường theo hướng phát triển bền vững (Phạm Huy Duy, 2008). 

 Hải, T.N. (2006). Tạp chí nghiên cứu Khoa học trường Đại học Cần thơ về 

“Nghiên cứu chất lượng nước và tôm tự nhiên trong các mô hình tôm rừng ở Cà 

Mau” đã nghiên cứu biến động chất lượng nước quanh năm ở 18 vuông tôm-rừng 

ở Lâm Ngư Trường 184 – Cà Mau cho thấy hầu hết các yếu tố thủy lý hóa sinh 

sai khác không có ý nghĩa thống kê (P>0,05), nhưng biến động rất lớn theo mùa 

vụ. Lá rừng tích lũy trên trảng không ngập nước nhưng phân hủy đổ xuống đồng 

loạt vào mùa mưa làm giảm chất lượng nước là vấn đề cần được chú ý. Tuy nhiên, 

các yếu tố môi trường vẫn trong khoảng cho phép cho tôm nuôi. Các loại cây 

rừng và tuổi rừng khác nhau không ảnh hưởng lớn đến chất lượng nước và tôm, 

và chất lượng nước ở các vuông tôm rừng vẫn đảm bảo cho nghề nuôi tôm sinh 

thái ở Cà Mau. 

 Báo cáo chuyên đề tại Đại học Quy Nhơn đã tìm hiểu về các hệ thống nông lâm 

kết hợp truyền thống ở Việt Nam, trong đó có mô hình canh tác tôm – rừng ngập 

mặn mà sinh viên đang thực hiện (Nguyễn Xuân Bách, 2011). 

 Hồ Việt Trung (2012). “Vai trò của rừng ngập mặn trong việc bảo vệ đê biển và 

các vùng ven biển Việt Nam” đã cho thấy RNM đóng vai trò quan trọng trong 

bảo vệ đê biển và cải tạo môi trường sinh thái. 

 Nghiên cứu của Bùi Thị Nga (2011) về “ Mô hình rừng – tôm kết hợp tại đồng 

bằng sông Cửu Long” cho thấy mô hình nuôi tôm – trồng rừng được áp dụng 

rộng rãi ở các tỉnh ĐBSCL đã góp phần quan trọng giúp phát triển kinh tế và ổn 

định đời sống người dân trong vùng. Tuy nhiên, mô hình này còn một số hạn chế 

do nuôi tôm trong rừng nên đã ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây 

rừng, giảm đa dạng sinh học. Thực tế cho thấy mô hình rừng – tôm kết hợp đã 

làm tăng thu nhập cho nông hộ, nhưng cần phải phát triển theo hướng bền vững 

và phải bảo vệ được hệ sinh thái RNM, góp phần tăng nguồn lợi thủy sản, hạn 

chế XNM và bảo vệ môi trường vùng ven biển, hướng tới phát triển bền vững 

vùng ven biển ĐBSCL. 

 Nghiên cứu của Nguyễn Thanh Bình (2009) với tựa đề “Đánh giá mức độ tổn 

thương và khả năng thích nghi với xâm nhập mặn tại vùng duyên hải tỉnh Trà 
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Vinh, Việt Nam”. Với cách thức thu thập số liệu trực tiếp từ thảo luận nhóm FGD 

và phỏng vấn KI các bên có liên quan ở cấp độ tỉnh, huyện, xã và nông hộ tác giả 

đã chia vùng nghiên cứu thành ba vùng nhỏ: vùng 1 - nước ngọt quanh năm, vùng 

2 - một phần ba nước ngọt, hai phần ba nước lợ vào mùa khô, vùng 3 - nước lợ 

vào mùa khô. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các chỉ số dân tộc, giáo dục, nghề 

nghiệp, điều kiện kinh tế, khả năng tiếp cận tín dụng, diện tích đất, nguồn thu 

nhập, số người phụ thuộc, mối quan hệ xã hội để đánh giá mức độ tổn thương. 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa hoạt động nông nghiệp bị ảnh 

hưởng bởi sự khan hiếm của nguồn nước như XNM, thiếu nước ngọt và ảnh 

hưởng của triều cường đặc biệt là trong mùa khô. Tác giả cũng giới thiệu nhiều 

biện pháp thích nghi được chính phủ và người dân thực hiện như: xây dựng đê 

bao, thay đổi lịch mùa vụ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, lưu trữ nước và khai 

thác mạch nước ngầm, di cư để tìm công việc mới. Ngoài ra, nghiên cứu còn cho 

thấy có sự mâu thuẫn của việc xây đê bao ngăn mặn. Việc xây đê bao thì có lợi 

cho người trồng lúa nhưng ảnh hưởng đến lợi ích của những người nuôi trồng 

thủy sản nước lợ.  

 Nghiên cứu của Võ Thành Danh (2015) “Đánh giá năng lực thích nghi đối với 

xâm nhập mặn trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh” 

đã đánh giá đưa ra mức độ thích nghi ở cả hai cấp độ nông hộ và cộng đồng đối 

với xâm nhập mặn gây ra cho sản xuất nông nghiệp tại ba huyện ven biển: Duyên 

Hải, Cầu Ngang và Trà Cú của tỉnh Trà Vinh. Sử dụng số liệu điều tra từ 1.814 

hộ sản xuất lúa, màu và nuôi trồng thủy sản theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 

nhiên, chỉ số khả năng thích nghi được xác định từ năm chỉ số thành phần là yếu 

tố xã hội, yếu tố kinh tế, yếu tố thực địa, yếu tố tự nhiên, và yếu tố định chế với 

quyền số trung bình như nhau. Kết quả tính toán cho thấy khả năng thích nghi 

của nông hộ đối với xâm nhập mặn ở mức trung bình. Khả năng thích nghi của 

nông hộ ở hai huyện Cầu Ngang và Trà Cú cao hơn so với huyện Duyên Hải. 

Điều này được giải thích là do ảnh hưởng của yếu tố kinh tế- xã hội lớn hơn nhiều 

so với các yếu tố khác như các yếu tố thuộc về điều kiện tự nhiên. Đối với khả 

năng thích nghi cấp độ cộng đồng, các yếu tố xã hội, thực địa và tự nhiên góp 

phần làm tăng khả năng thích nghi trong khi các yếu tố kinh tế và định chế làm 
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giảm năng lực thích nghi của cộng đồng. Kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy 

quy mô diện tích canh tác, giới tính của chủ hộ, và trình độ học vấn của chủ hộ 

là những yếu tố tác động đến khả năng thích nghi của nông hộ. 
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN 

 Tổng quan về khu vực nghiên cứu 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên – xã hội ĐBSCL 

 Vị trí địa lý 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nằm ở vùng cực nam của nước Việt Nam, 

nằm trong vùng từ 8030’-110 vĩ độ Bắc và từ 104030’-1070 kinh độ Đông, gồm 13 tỉnh: 

Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, 

Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh. ĐBSCL được giới hạn từ biên 

giới Việt Nam – Campuchia ở phía Bắc, biển Đông ở phía Nam, vịnh Kiên Giang ở phía 

Tây và sông Vàm Cỏ ở phía Đông (Lê Sâm, 1996). 

ĐBSCL chiếm toàn bộ phía Nam lãnh thổ của cả nước, thuộc hạ lưu sông Mekong 

với ba mặt giáp biển. Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Đông và Nam giáp biển Đông, 

phía Đông giáp miền Đông Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh), phía Tây Bắc giáp với 

Campuchia. 

 

Hình 2.1. Vị trí đồng bằng sông Cửu Long trong bản đồ Việt Nam 

(Nguồn: Ảnh viễn thám MODIS trong xây dựng cơ cấu mùa vụ lúa ở ĐBSCL) 
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 Kinh tế-xã hội 

ĐBSCL hằng năm đóng góp khoảng 22% vào GDP cả nước, sản xuất 55% sản 

lượng lương thực, cung cấp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu, góp 70% lượng trái cây, 58% 

sản lượng thủy sản, riêng tôm chiếm 80% và đóng góp trên 60% kim ngạch xuất khẩu 

thủy sản của cả nước (MDP, 2013). 

 Những vấn đề ĐBSCL đang đối mặt 

2.1.1.3.1. Phòng chống lũ lụt 

Các khu vực chứa lũ có xu hướng giảm: nâng cao đê để có thể canh tác 3 vụ lúa 

thay vì chỉ có 2 vụ đã lấy đi không gian dành chứa lũ. Thậm chí ở thượng nguồn châu 

thổ, chế độ sông chịu ảnh hưởng của mực nước biển. Giảm diện tích chứa lũ và mực 

nước biển dâng làm tăng mực nước lũ ở khu vực trung tâm châu thổ trong thời gian dài 

(MDP, 2013). 

2.1.1.3.2. Xâm nhập mặn 

Môi trường nước lợ ở vùng ven biển đang trở nên quan trọng, không chỉ bởi sự 

hiện diện và phát triển của môi trường này, mà còn bởi tầm quan trọng của việc thích 

ứng kinh tế đối với điều kiện ban đầu không thuận lợi này. Các biện pháp để tạo ra sự 

tách biệt giữa môi trường nước lợ và nước ngọt vẫn chưa được thực hiện. Hơn nữa, nước 

biển dâng sẽ làm tăng độ mặn trong các nhánh sông và mạng lưới cấp nước của nó ở 

ĐBSCL. Nước biển dâng 1 m sẽ làm tăng diện tích có độ mặn 4 g/l lên 334.000 ha so 

với mốc năm 2004, tức là tăng 25%. Xâm nhập mặn (XNM) sâu đang diễn ra trong mùa 

khô, dẫn đến mất mùa lớn. Diện tích và tần suất của XNM gia tăng do biến đổi khí hậu 

gây ra thiệt hại kinh tế nhiều hơn và xảy ra thường xuyên hơn (MDP, 2013). 

2.1.1.3.3. Chất lượng nước và cấp nước 

Mặc dù kinh tế - xã hội có những phát triển mạnh mẽ, song ĐBSCL vẫn còn phải 

đối mặt với một loạt các vấn đề. Cung cấp nước an toàn chỉ đảm bảo cho 60 - 65% dân 

số đô thị và đối với dân cư nông thôn tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều. Cấp nước ở các khu 

vực nông thôn được dựa trên nước mặt, nước ngầm và nước mưa. Tuy nhiên, cấp nước 

từ nước mặt gặp hai vấn đề lớn là độ mặn cao và ô nhiễm nhôm (MDP, 2013). 

2.1.1.3.4. Biến đổi khí hậu 

Khí hậu đang thay đổi ở ĐBSCL. ĐBSCL nằm trong nhóm 5 châu thổ có khả năng 

bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu (BĐKH). Mặc dù số 
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liệu về khí tượng và thủy văn ở ĐBSCL còn hạn chế nhưng xu hướng nhiệt độ, lượng 

mưa và mực nước biển rất được quan tâm (MDP, 2013). 

2.1.1.3.5. Lún đất 

Một yếu tố ít được quan tâm đến nhưng quan trọng không kém BĐKH, là lún đất 

do khai thác nước ngầm và hệ thống thoát nước lâu đời, cũ kỹ. Số liệu có sẵn rất hạn 

chế, nhưng trung bình là khoảng 1 – 2 cm/năm (MDP, 2013). 

2.1.1.3.6. Phát triển thượng nguồn 

Phát triển thượng nguồn (chủ yếu là các đập, hồ chứa, phá rừng, hệ thống thuỷ lợi, 

đô thị hóa, công trình chống lũ thượng nguồn và các hình thức thay đổi sử dụng đất 

khác) sẽ làm tác động trực tiếp đến khả năng thoát nước của các sông, cả trong mùa mưa 

và mùa khô (MDP, 2013). 

2.1.2. Điều kiện tự nhiên – xã hội huyện Duyên Hải 

 Vị trí địa lý 

 

Hình 2.2. Bản đồ huyện Duyên Hải 

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Trà Vinh) 

Duyên Hải nằm về phía Nam của tỉnh Trà Vinh giữa hai cửa Cung Hầu và Định 

An của hai nhánh sông Cửu Long: Sông Cổ Chiên và Sông Hậu. Phía Đông và Phía 
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Nam của huyện giáp với Biển Đông, phía Tây giáp với huyện Trà Cú và tỉnh Sóc Trăng 

(qua ranh giới là sông Hậu), phía Bắc giáp huyện Cầu Ngang. 

 Điều kiện tự nhiên 

Duyên Hải có địa hình mang tính chất của vùng đồng bằng ven biển rất đặc thù 

với những giồng cát hình cánh cung chạy dài theo hướng song song với bờ biển. Các 

giồng cát tập trung chủ yếu ở các xã phía Bắc của huyện như: giồng Long Hữu - Ngũ 

Lạc, giồng Hiệp Thạnh - Trường Long Hoà, giồng Long Vĩnh và rải rác ven theo bờ 

biển. Nhìn chung địa hình Duyên Hải khá thấp và tương đối bằng phẳng với độ cao bình 

quân phổ biến là 0,4 đến 1,2m. 

 Kinh tế - xã hội 

Duyên Hải là một huyện ven biển nên việc phát triển các ngành kinh tế biển là 

chiếm phần lớn. Trong đó, ngành du lịch chiếm phần không nhỏ gồm các khu du lịch 

như khu du lịch biển Ba Động, khu du lịch bưu điện biển Ba Động, khu du lịch Duyên 

Hải-Nha Trang, khu di tích bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, khu rừng ngập mặn Long 

Toàn... Duyên Hải thuộc khu kinh tế Định An, một khu kinh tế lớn của tỉnh. Sẽ tạo bước 

tiền đề cho sự phát triển của huyện.  

 Tổng quan về xâm nhập mặn  

2.2.1. Khái niệm 

XNM là hiện tượng nuớc mặn (nước biển) di chuyển vào tầng chứa nước ngọt, gây 

ra sự ô nhiễm nguồn nước ngọt bởi thành phần nước mặn. Hiện tượng XNM là hiện 

tượng tự nhiên diễn ra ở hầu hết các tầng nước ngầm ven biển nhờ vào sự kết nối thủy 

lực giữa tầng nước ngầm và nước biển. Nước biển có hàm lượng khoáng cao hơn nước 

ngọt, nó làm cho nước biển đặc hơn và có áp lực nước cao hơn nước ngọt, vì thế nước 

biển (mặn) có thể xâm nhập vào nước ngọt nội địa (Johnson, T., 2007). 

2.2.2. Diễn biến xâm nhập mặn tại huyện Duyên Hải 

XNM ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh 

nói chung, đặc biệt là các huyện ven biển trong có huyện Duyên Hải. Sự gia tăng và 

diễn biến phức tạp của XNM ở huyện Duyên Hải là vấn đề đã được dự báo vì diễn biến 

này gắn liền với nhu cầu sử dụng nước cho mục đích kinh tế - xã hội dân sinh của vùng. 

XNM phụ thuộc vào hai yếu tố: nước từ thượng nguồn đổ về và nước biển dâng tràn 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_du_l%E1%BB%8Bch_bi%E1%BB%83n_Ba_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_du_l%E1%BB%8Bch_b%C6%B0u_%C4%91i%E1%BB%87n_bi%E1%BB%83n_Ba_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_du_l%E1%BB%8Bch_Duy%C3%AAn_H%E1%BA%A3i-Nha_Trang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_du_l%E1%BB%8Bch_Duy%C3%AAn_H%E1%BA%A3i-Nha_Trang&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khu_di_t%C3%ADch_b%E1%BA%BFn_ti%E1%BA%BFp_nh%E1%BA%ADn_v%C5%A9_kh%C3%AD_C%E1%BB%93n_T%C3%A0u&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_kinh_t%E1%BA%BF_%C4%90%E1%BB%8Bnh_An
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vào. Nếu nước thượng nguồn sông Mekong đổ về ít, tình trạng XNM sẽ càng trầm trọng. 

Biểu hiện mặn huyện Duyên Hải từ năm 2012 – 2015 được đo tại vùng cửa biển Cung 

Hầu và Định An cho thấy: mặn chủ yếu trong các tháng đầu năm từ (tháng 1 đến nữa 

đầu tháng 5) xâm nhập chủ yếu vào vùng cửa sông và đi sâu vào nội đồng. Độ XNM 

vào hệ thống sông ngòi, kênh rạch ở huyện Duyên Hải đang có diễn biến bất thường và 

phức tạp từ năm này qua năm khác, có cả sự thay đổi về thời gian, phạm vi và nồng độ 

mặn. Có những năm do mùa mưa kết thúc sớm hơn và XNM đã nhập quá sâu vào trong 

cửa sông và nội đồng. Nồng độ mặn thay đổi theo đặc thù từng năm phụ thuộc vào lượng 

nước sông Mekong chảy vào cũng như các yếu tố khí tượng, thủy văn, thủy triều trên 

toàn vùng theo thời gian và tổng lượng (Viện khoa học thủy lợi miền Nam). 

 

Hình 2.3. Diễn biến nồng độ mặn tại cửa Cung Hầu năm 2012– 2015 

(Nguồn: Viện khoa học thủy lợi miền Nam) 

Theo số liệu thống kê qua các năm, diễn biến XNM của huyện Duyên Hải thường 

kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6, trong đó tháng 3 và tháng 4 là những tháng cao điểm. 

Tháng 4/2012 nồng độ mặn lên đến 34,5g/l, đã xâm nhập đến vị trí cách cửa sông Cung 

Hầu khoảng 30 – 35 km. Do địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, có xu thế hướng dần 

từ sông Cổ Chiên vào phía trong và từ bờ biển vào đất liền nên khi có XNM thường lấn 

sâu vào nội đồng. Thời gian XNM kéo dài với nồng độ mặn cao, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng cho sản xuất và đời sống. Ở những xã tiếp giáp cửa sông như Hiệp Thạnh và 
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Trường Long Hòa người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm nước cho sinh hoạt, 

ngành nông nghiệp thiếu nước ngọt cho tưới tiêu, cây chết hàng loạt, ngành thủy sản - 

tôm nuôi cũng bị ảnh hưởng: bị sốc mặn, nồng độ mặn lớn tôm không lột xác được chậm 

lớn. Nhận thấy không có sự chênh lệch lớn về nồng độ mặn trong 3 tháng cao điểm 

(tháng 2, tháng 3 và tháng 4) thường dao động từ 29g/l đến 33g/l và giảm dần về cuối 

mùa. Năm 2012 và năm 2013, diễn biến của XNM tương tự nhau, không có sự khác biệt 

lớn về nồng độ và mức độ XNM nhưng năm 2013 cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Năm 

2014, XNM có diễn biến thất thường, mặn đến sớm (tháng 2) và nhanh (tăng từ 18,7g/l 

của tháng 1 lên 24,4g/l tháng 2) sau đó giảm dần, tháng 6/2014 cũng là tháng có nồng 

độ mặn thấp nhất (10,9g/l) trong những năm gần đây. Độ mặn chung của cả năm cũng 

thấp hơn so với những năm trước. 

Năm 2015, tình hình XNM cũng diễn biến phức tạp, chỉ trong hai tháng đầu năm 

nồng độ mặn đã tăng nhanh chóng từ 24,9g/l đến 30,3g/l gây bất ngờ lớn cho người dân 

đã gây ảnh hưởng lớn đến ngành nuôi tôm của huyện, nồng độ mặn thay đổi bất thường 

cộng với môi trường nước bị ô nhiễm nên tôm bệnh chết hàng loạt. Do vị trí địa lý nằm 

giữa hai sông lớn nên Duyên Hải không chỉ bị ảnh hưởng bởi XNM của cửa Cung Hầu 

mà còn bị ảnh hưởng của cửa Định An (Viện khoa học thủy lợi miền Nam). 

Thời gian bị mặn xâm nhập tại cửa Định An cũng tương tự như tại cửa Cung Hầu, 

kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6, tháng 3 và tháng 4 cũng là những tháng cao điểm của 

xâm nhập mặn (hình 2.4). Nhưng khác với cửa Cung Hầu, độ mặn ở cửa Định An thường 

tăng dần trong những tháng đầu sau đó giảm mạnh vào hai tháng cuối. Do lòng sông sâu 

rộng, độ dốc nhỏ và biên độ thủy triều lớn làm mặn dễ dàng xâm nhập vào sâu nội đồng 

với nồng độ lớn. Năm 2013 là năm có độ mặn cao nhất, do dòng chảy nhỏ hơn, cộng 

với gió chướng thổi mạnh, liên tục nên tốc độ XNM vào nội đồng nhanh hơn dự báo. 

Trên những kênh chính như kênh Láng Sắc, rạch Cồn Lợi, rạch Tấn Lợi, rạch Chông có 

mức nước thấp hơn trung bình nhiều năm 10 – 20 cm nên dòng chảy đổ ra cửa biển rất 

thấp, làm mặn xâm nhập sớm và lấn sâu vào đất liền gần 40km. Những ngày triều cường 

kết hợp với gió chướng thổi mạnh, mặn xâm nhập sâu đến 80km. Năm 2012 diễn biến 

XNM có nhiều nét giống như năm 2013 nhưng với nồng độ mặn thấp. Tại cửa Định An, 

năm 2014 là năm mà XNM diễn biến thất thường nhất. Trong 4 tháng đầu năm, nồng độ 

mặn tăng liên tục và đỉnh điểm là tháng 4 với 26,1g/l. Sau đó, giảm nhanh xuống còn 
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23,5g/l vào tháng 5 và 13,1g/l vào tháng 6. Việc nồng độ mặn giảm nhanh như vậy cũng 

gây nhiều ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là các hộ nuôi tôm. Năm 2015 độ mặn của 

vùng sẽ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2014 nhưng với biên độ có phần giảm hơn từ 

19,3g/l đến 24,3g/l (Viện khoa học thủy lợi miền Nam). 

 

Hình 2.4. Diễn biến nồng độ mặn tại cửa Định An năm 2012 – 2015 

(Nguồn: Viện khoa học thủy lợi miền Nam) 

Như vậy, XNM ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn và với mức độ nghiêm trọng 

ngày một tăng cao. Trước những diễn biến phức tạp, cần có chính sách phù hợp để 

hướng dẫn người dân thích nghi hiệu quả và nâng cao nhận thức cho người dân. 
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 Tổng quan về quy hoạch 

2.3.1. Các dạng quy hoạch ở Việt Nam  

 Hệ thống chính trị Việt Nam về mặt bộ máy (hệ thống thể chế) 

 

Hình 2.5. Bộ máy Nhà nước Việt Nam 

(Nguồn: Tan, S, 2012) 

Hệ thống chính trị nước ta về mặt bộ máy (hệ thống thể chế) bao gồm: 

- Đảng Cộng sản Việt Nam  

- Nhà nước  

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân như Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân Việt Nam, 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam  

Trong hệ thống chính trị nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và 

xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị. 
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Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là trụ cột của hệ thống chính trị - bao gồm 

Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thống tư pháp (Tòa án và Viện Kiểm sát nhân 

dân) và chính quyền các địa phương. 

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước 

cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

+ Quốc hội nước ta có chức năng: Lập pháp; quyết định những vấn đề xã 

hội, quốc phòng an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và 

hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. 

+ Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. 

Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 

+ Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. 

+ Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội. 

Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao 

nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ thống nhất quản lý việc 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng, an ninh và đối 

ngoại của Nhà nước. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc 

hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; phải báo cáo công tác trước Quốc hội, 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. 

Nhân dân các địa phương bầu ra Hội đồng nhân dân cấp mình. Hội đồng nhân dân là 

cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. 

Hội đồng nhân dân bầu ra Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành 

của Hội đồng nhân dân, là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm 

chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân. 

Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân 

Chức năng nhiệm vụ của Tòa nước nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân là bảo vệ 

Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta. Để thực hiện nhiệm vụ đó, các cơ quan này phải 

thực hiện một số nhiệm vụ như điều tra, tố tụng, xét xử, thi hành án...  
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Hệ thống tòa án ở nước ta bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao, các tòa án nhân dân 

địa phương, các tòa án quân sự và các tòa án khác do luật định. Đó là những cơ quan xét 

xử của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. 

Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quy định thành lập tòa án đặc biệt. Tòa 

án xét xử công khai. Các thẩm phán và Hội thẩm khi xét xử chỉ tuân theo pháp luật. 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt 

động tư pháp, các Viện Kiểm sát nhân dân địa phương, các Viện Kiểm sát quân sự, thực 

hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong phạm vi trách nhiệm do 

luật định. 

Ở nước ta, quyền lực nhà nước tập trung vào Quốc hội (cơ quan đại biểu cao 

nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất). Các cơ quan khác như Chủ tịch nước, Chính 

phủ, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát đều được Quốc hội cử ra, chịu trách nhiệm trước 

Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội. Chính phủ, Còn là cơ quan chấp hành của 

Quốc hội. 

Mặc dù quyền lực Nhà nước là thống nhất không thể phân chia, nhưng có phân 

công, phân nhiệm rõ ràng, tạo cho các chủ thể quyền lực chủ động sáng tạo trong thực 

thi quyền lực Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số thành viên của Mặt trận là một bộ phận 

của hệ thống chính trị: 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện 

của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu 

trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở 

chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là 

người lãnh đạo Mặt trận. Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương 

dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. 

Các đoàn thể chính trị - xã hội của  nhân dân lao động: Tổng liên đòa lao động 

Việt Nam; Hội nông dân Việt Nam; Hội phụ nữ; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh; Hội cựu chiến binh. Tuỳ theo tính chất, tôn chỉ và mục đích đã được xác định, 

vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên chấp hành luật pháp, chính sách; chăm lo, bảo 

vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; giúp đoàn viên, 
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hội viên nâng cao trình độ về mọi mặt và xây dựng cuộc sống mới; tham gia quản lý nhà 

nước, quản lý xã hội. 

Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo 

và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước 

có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có 

hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. 

 Các dạng quy hoạch ở Việt Nam 

Thông thường, Việt Nam theo xu hướng tiếp cận từ trên xuống (top-down) với 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thực hiện từ 5 – 10 năm dưới sự chỉ đạo của Đảng. 

Trong thuật ngữ : “quy hoạch” và “kế hoạch” ở đây còn có nhiều vấn đề gây nhầm lẫn. 

Nhưng nhìn chung, có thể hiểu “quy hoạch” sẽ được thực hiện trước, nó là tiền đề cho 

một kế hoạch cụ thể và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề khó khăn ở đây là còn 

quá nhiều thuật ngữ trong bộ máy nhà nước Việt Nam liên quan đến quá trình thành lập 

một quyết định như: “Chủ trương”, “Chiến lược”, “Phương hướng”, “Tầm nhìn”. Và 

những cách hiểu này đã gây ra nhiều cách hiểu khác nhau và liên quan đến đặc trưng 

của chính sách trong bộ máy nhà nước Việt Nam.  

Để thấy được những vấn đề trong quy hoạch của nhà nước. Ta có thể tìm hiểu 

qua bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Các văn bản liên quan đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2006 - 2010 

Văn bản quy 

hoạch 
Đặc điểm 

Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan soạn 

thảo 
Ví dụ 

Chiến lược 

phát triển kinh 

tế - xã hội 

trong 10 năm 

Thuộc quốc gia, 

thời gian 10 

năm. Tầm nhìn  

chính trị quốc 

gia với sự phát 

triển trong thời 

kỳ dài hạn. Ưu 

tiên phát triển 

Đảng Cộng 

Sản Việt Nam 

Viện Đầu tư 

và Quy hoạch 

phát triển 

nông nghiệp 

Chiến lược phát 

triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 

2001-2010 
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quốc gia, vùng, 

và ngành. 

Kế hoạch phát 

triển kinh tế - 

xã hội trong 5 

năm 

Thuộc quốc gia, 

5 năm. Cụ thể 

hóa chiến lược 

phát triển và 

kiểm soát quy 

hoạch tổng thể 

ngành. 

Quốc hội 
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Kế hoạch phát 

triển kinh tế - 

xã hội 2001-

2005, 2006-

2010 

Chiến lược 

phát triển kinh 

tế - xã hội 

theo ngành 

Thuộc khu vực, 

dài hạn. Thiết 

lập mục tiêu cho 

vùng. 

Thủ tướng 

Sở ngành của 

Bộ Kế hoạch 

và đầu tư làm 

việc với Bộ 

ngành có liên 

quan 

Chiến lược phát 

triển ngành dịch 

vụ đến năm 

2020; Chiến 

lược bảo vệ môi 

trường đến năm 

2010 định 

hướng đến năm 

2020 

Quy hoạch 

phát triển kinh 

tế - xã hội 

theo vùng 

Thuộc khu vực 

và vùng, dài hạn. 

Thiết lập mục 

tiêu cho vùng. 

Thủ tướng 

Lên kế hoạch 

và điều phối 

bởi Bộ KH & 

ĐT làm việc 

cùng với các 

Bộ có liên 

quan 

Quy hoạch tổng 

thể phát triển 

kinh tế - xã hội 

ở đồng bằng 

sông Mê Công 

đến năm 2010, 

Quy hoạch phát 

triển kinh tế - 

xã hội ở đồng 

bằng sông Mê 

Công thời kỳ 

2001-2005 
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Quy hoạch 

phát triển kinh 

tế - xã hội 

thường niên 

Thuộc quốc gia, 

thường niên. 
Quốc hội 

Bộ Quy 

hoạch và Đầu 

tư 

Quy hoạch phát 

triển kinh tế - 

xã hội 2007, 

2008, 2009 và 

2010 

Quy hoạch 

phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh 

Thuộc tỉnh, 10 

năm. Thiết lập 

mục tiêu cho 

tỉnh. 

Thủ tướng 

Sở kinh tế 

vùng và địa 

phương của 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Quy hoạch tổng 

thể phát triển 

kinh tế - xã hội 

thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 

2006-2020, 

Quy hoạch tổng 

thể phát triển 

kinh tế - xã hội 

tỉnh An Giang 

đến năm 2020 

 Mekong Delta Plan (MDP) 2013 – Một ví dụ điển hình cho quy 

hoạch chiến lược 

2.3.1.3.1. Mekong Delta Plan 2013 là gì? 

MDP 2013 là sản phẩm phối hợp của đại sứ quán Hà Lan và Việt Nam. Chính phủ 

Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam giải quyết những vấn đề do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu ở khu vực ĐBSCL. Khu vực này có nhiều điểm tương đồng với Hà Lan về điều 

kiện thổ nhưỡng, do đó với kinh nghiệm, công nghệ hiện đại, giải pháp quản lý nước đã 

thực hiện, Hà Lan mong muốn chuyển giao cho Việt Nam áp dụng. MDP 2013 đưa ra 

những kịch bản với thực tế và rất bổ ích cho các nhà hoạch định Chính sách và hiện 

đang được Ngân hàng thế giới, Hà Lan, Mỹ, Úc và Nhật Bản ủng hộ cho quy hoạch 

chiến lược vùng đồng bằng. 

2.3.1.3.2. Mekong delta 2013 – Một ví dụ điển hình cho quy hoạch chiến 

lược 

Hà Lan đã xây dựng bản Kế hoạch châu thổ đầu tiên sau trận lũ kinh hoàng năm 

1953 ở Tây Nam đồng bằng Hà Lan. Người Hà Lan đã đối phó lại bằng một bản kế 
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hoạch kiên quyết với các biện pháp chi tiết bảo vệ ven biển, nguồn nước và chất lượng 

nước, có phạm vi biến đổi rộng hướng đến phát triển kinh tế đất nước trong tương lai. 

Dựa trên kinh nghiệm của Kế hoạch Châu thổ Hà Lan 1953, Hà lan đã hỗ trợ Việt Nam 

xây dựng quy hoạch tổng thể ĐBSCL năm 1993 (do Nedeco thực hiện), góp phần hỗ trợ 

phát triển kinh tế cho ĐBSCL trong giai đoạn vừa qua. 

Vào năm 2008, BĐKH tạo áp lực lên Hà Lan rất rõ ràng. Mực nước biển dâng dự 

báo và mức dao động lưu lượng lớn hơn trên sông đã khiến người Hà Lan phải nhìn về 

tương lai, để mở rộng phạm vi cũng như dự báo trước những thay đổi xa hơn trong tương 

lai. Ngay sau trận lũ năm 1953, mối quan tâm chính của Ủy ban là một hệ thống phòng 

chống lũ lụt đáng tin cậy trong đó có các công trình thuỷ lợi. Sau năm 2008, việc duy trì 

tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt cao vẫn rất quan trọng, tuy nhiên thách thức chính là việc 

xây dựng một chương trình hài hòa với các biện pháp công trình và phi công trình kết 

hợp. Và việc xây dựng các thể chế phù hợp, huy động và đảm bảo kinh phí là hết sức 

cần thiết để thực hiện và tăng cường phối hợp hành chính của các nhà chức trách có 

thẩm quyền nhằm đưa ra các quyết định. 

Kế hoạch Châu thổ Hà Lan năm 2008 là không phải là một quy hoạch tổng thể như 

Kế hoạch Châu thổ năm 1953, vì các mục tiêu của Ủy ban Châu thổ là:  

1. Đưa ra một tầm nhìn dài hạn và chặt chẽ, cố vấn tổng hợp để giữ an toàn cho 

Hà Lan trước các trận lũ và ứng phó hiệu quả với những diễn biến của BĐKH đến năm 

2100;  

2. Chia sẻ với tất cả các cán bộ có thẩm quyền liên quan về sự cần thiết cấp bách 

của các giải pháp và hành động để giải quyết những thách thức dài hạn; 

3. Đảm bảo rằng những lời khuyên chiến lược và kiến nghị quan trọng sẽ được 

thông qua và đưa vào Chương trình Châu thổ dài hạn. 

Tương tự như vậy, Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long năm 2013 sẽ không giống 

như Quy hoạch tổng thể năm 1993 trước đây. Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long hướng 

tới tư vấn chiến lược liên quan đến việc phát triển lâu dài, tổng hợp của ĐBSCL. Tương 

tự như Kế hoạch Châu thổ Hà Lan năm 2008, các kiến thức chuyên môn hiện có sẽ được 

sử dụng chủ yếu để xây dựng Kế hoạch Châu thổ sông Cửu Long. Các kiến thức chuyên 

môn sẽ liên quan đến các lĩnh vực sử dụng, quản lý tài nguyên thiên nhiên (nước), phát 

triển kinh tế - xã hội mà ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và nước, biến đổi khí hậu, phát 
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triển thượng nguồn nhiều hơn trong lưu vực sông và quy hoạch các kịch bản. Việc tổng 

hợp các quyết định được trình bày trong giải pháp cho Kế hoạch Châu thổ sông Cửu 

Long: tất cả các bộ ngành liên quan, chính quyền các tỉnh, thành phố và các chuyên gia 

từ các ngành khác nhau và các bên liên quan trong nước và quốc tế đều được tham khảo 

ý kiến. Mục tiêu hướng đến là tìm kiếm sự đồng thuận về hướng phát triển. 

Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long hướng đến phát triển một tầm nhìn chiến lược 

lâu dài cho một khu vực đồng bằng an toàn, bền vững và trù phú, bao gồm các đề xuất 

chính sách  và các giải pháp có thể hỗ trợ Chính phủ Việt nam trong việc phát triển và 

xem xét lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch không gian và quy hoạch tổng 

thể ngành cho vùng ĐBSCL cũng như định hướng trong việc đưa ra các quyết định trong 

tương lai, ban hành luật và đầu tư tại khu vực ĐBSCL trong tương lai. Chính vì thế, Kế 

hoạch châu thổ sông Cửu Long không phải là một kế hoạch tổng thể cũng như không 

phải là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hay chương trình mục tiêu. Kế hoạch châu thổ 

sông Cửu Long cũng không phải là Văn bản chính thức trong hệ thống hành chính của 

Việt nam mà chỉ là một lời khuyên chiến lược cho Chính phủ Việt Nam. 

Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long sử dụng các kiến thức sẵn có và chuyên môn 

về tình hình hiện tại của vùng đồng bằng để biến đổi nó thành các điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội và đe dọa mà vùng ĐBSCL đang đối mặt. Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long áp 

dụng những công cụ của kịch bản để nhìn về tương lai có thể diễn ra và cho dù thực tế 

là không thể nào dự đoán một cách chính xác. Phát triển một kế hoạch châu thổ lâu dài 

cần được tính đến tất cả các tình huống không chắc chắn. Sử dụng các kịch bản khác 

nhau, Kế hoạch châu thổ sông Cửu Long để định ra một tương lai như mong muốn, một 

chiến lược toàn diện lâu dài. Tầm nhìn này cấu thành nền tảng tham chiếu chính để triển 

khai các giải pháp khả thi (ngắn hạn, “không hối tiếc” cũng như trung và dài hạn). 

Cho tới thời điểm hiện tại, MDP 2013 là một ví dụ điển hình cho quy hoạch chiến 

lược mới nhất và một trong những kịch bản về phát triển bền vững vùng ven biển khu 

vực ĐBSCL là phát triển mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn. 
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2.3.2. Quá trình quy hoạch theo định hướng phát triển bền vững tại tỉnh Trà 

Vinh 

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 nhấn 

mạnh một số định hướng phát triển đối với ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

như sau: 

- Tập trung phát triển ngành thủy sản cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến. 

- Mở rộng quy mô diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) ở những vùng sản xuất lúa 

kém hiệu quả, từng bước xây dựng các vùng chuyên canh, tăng nhanh diện tích vùng 

nuôi trồng kết hợp. 

- Mở rộng quy mô diện tích NTTS ở những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả, từng 

bước xây dựng các vùng chuyên canh, tăng nhanh diện tích vùng nuôi trồng kết kết 

hợp. Phấn đấu mở rộng trên 50.000 ha đất ven biển và 15.000 ha đất bãi bồi và cồn 

nổi để NTTS theo hướng đa dạng hóa vật nuôi như: tôm, cá, cua, nghêu, sò huyết 

… phát triển nhanh và bền vững diện tích nuôi tôm sú theo hình thức công nghiệp, 

bán công nghiệp; tiếp tục phát triển nuôi tôm càng xanh trong mương vườn, ruộng 

lúa ở các vùng nước lợ thuộc lưu vực Láng Thé và Cái Hóp; nuôi cá da trơn ở lưu 

vực sông Cần Chông và Cầu Kè. 

- Tổ chức thực hiện trồng lại rừng theo quy hoạch chung bảo đảm phù hợp với cơ cấu 

từng loại rừng, đồng thời tăng cường trồng mới rừng phòng hộ ven biển; khuyến 

khích nhân dân phát triển trồng cây phân tán tại các khu vực ven biển, ven sông. 

- Xây dựng hệ thống thủy lợi theo hướng đa mục tiêu: kiểm soát lũ, ngăn mặn, ngọt 

hóa, tháo chua, xổ phèn và phục vụ: nông nghiệp, thủy sản, cấp nước sinh hoạt và 

công nghiệp, dịch vụ; đồng thời gắn với việc bố trí dân cư theo quy hoạch đảm bảo 

ổn định đời sống nhân dân, nhất là xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ. 

 Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 

nhấn mạnh một số định hướng: 

- Phát triển NTTS theo hướng bền vững, hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường. 

- Đa dạng hóa đối tượng nuôi và phương thức nuôi. 
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- Đẩy mạnh áp dụng NTTS tốt, NTTS có chứng nhận, phát triển các vùng nuôi thủy 

sản thâm canh ứng dụng công nghệ cao, nuôi tiết kiệm nước, nuôi an toàn sinh học, 

bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Tận dụng các diện tích mặt nước ao, đầm, ruộng lúa, mương vườn, vùng trũng ngập 

nước, các vùng đất hoang hóa và ven các sông, kênh, rạch chính để nuôi thủy sản 

nước ngọt. 

- Phân vùng nuôi thủy sản tập trung và lựa chọn các mô hình nuôi phù hợp. 

- Quy hoạch NTTS phân theo huyện, thành phố. 

- Quy hoạch cơ sở hạ tầng phục vụ NTTS. 

 Năm 2013, được sự hỗ trợ từ dự án của Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ), 

ngành Nông nghiệp tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi tôm kết hợp 

trồng rừng ở xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải với mục tiêu cân bằng bền vững giữa 

quản lý, bảo vệ môi trường với thu nhập cho nông hộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất tôm 

bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ RNM ở địa phương (Trà Vinh với mô 

hình tôm – rừng ứng phó với biến đổi khí hậu). 

Về cơ bản, tỉnh Trà Vinh đã có những quy hoạch về bảo tồn RNM và thúc đẩy 

phát triển NTTS. Mô hình canh tác tôm - rừng ngập mặn đã và đang được các tổ chức 

quốc tế đầu tư để tiếp tục nhân rộng mô hình này, tuy nhiên quy mô vẫn còn nhỏ lẻ, rải 

rác chưa có sự phát triển đồng bộ. 

2.3.3. Quá trình quy hoạch chiến lược ĐBSCL 

 Định nghĩa quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng 

Dựa vào định nghĩa của Albrecht (2004) cho quy hoạch không gian chiến lược, 

quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng là một lĩnh vực công cộng dẫn đến quá trình 

không gian xã hội thông qua tầm nhìn (quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng), hành 

động, nghĩa là sự thực thi tạo ra hình dáng và khung để có thể đạt được đồng bằng bền 

vững. Tầm nhìn lập kế hoạch dài hạn từ 50 đến 100 năm được thông qua và chiến lược 

bao gồm nhiều lĩnh vực chính sách như quy hoạch không gian, ngành công nghiệp, nông 

nghiệp và nước. 

Mục đích của quy hoạch chiến lược đồng bằng là gây ảnh hưởng và thay đổi quản 

lý theo hướng phát triển đồng bằng bền vững. Các vấn đề được đề cập trong các sáng 



Phân tích vai trò mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn phục vụ quy hoạch chiến lược hướng đến 

phát triển bền vững ở huyện Duyên Hải – Trà Vinh 

SVTH : Nguyễn Khánh Phương Thảo 

GVHD: ThS. Võ Thị Minh Hoàng 25 

kiến quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng vốn đã phức tạp hay tồi tệ do sự không chắc 

chắn, kết nối của các vấn đề và các lợi ích khác nhau của các chủ thể tham gia. 

 Những đặc trưng cơ bản của quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng 

Quá trình ra quyết định quy hoạch vùng đồng bằng chiến lược được đặc trưng bởi 

ba giai đoạn khác nhau: thiết lập chương trình nghị sự, xây dựng và thực thi. Các giai 

đoạn này được phân biệt rõ ràng khi phân tích, mặc dù sự phân biệt giữa các giai đoạn 

có thể quá lý thuyết nhưng trong thực tế các giai đoạn có thể chồng lên nhau. Các giai 

đoạn này được kết nối với nhau để phát triển quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng và 

quyết định chấp nhận quy hoạch. 

 Mô hình Đồng hồ cát (Hour-glass) và các giai đoạn của quá trình 

quy hoạch chiến lược 

 

Hình 2.6. Mô hình đồng hồ cát 

(Nguồn: Seijger, C et al, 2015) 

Quá trình ra quyết định quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng được đặc trưng bởi 

ba giai đoạn khác nhau: thiết lập chương trình nghị sự, xây dựng và thực thi. Các giai 

đoạn này được phân biệt rõ ràng khi phân tích, mặc dù sự phân biệt giữa các giai đoạn 

có thể quá lý thuyết nhưng trong thực tế các giai đoạn có thể chồng lên nhau. Các giai 

đoạn này được kết nối với nhau để phát triển quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng và 

quyết định chấp nhận quy hoạch. 
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Mô hình đồng hồ cát được các chuyên gia người Hà Lan dùng để phân tích sự đồng 

thuận trong quá trình quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng. Hội tụ và phân kỳ về chiến 

lược phát triển bền vững vùng đồng bằng dự kiến sẽ xảy ra do đàm phán đồng thuận cho 

quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng. Những màu sắc nhấn mạnh về các chủ thể khác 

nhau, các công cụ và giải pháp sáng tạo có thể đóng góp vào quá trình tìm ra sự đồng 

thuận và có thể được phân tích trong từng giai đoạn ra quyết định từ định hướng để xây 

dựng và thực thi quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng. 

2.3.3.3.1. Giai đoạn 1: Thiết lập chương trình nghi sự (agenda setting) 

Thiết lập chương trình nghị sự là giai đoạn đầu của quá trình quy hoạch chiến lược 

vùng đồng bằng. Nó đề cập đến các chủ đề để định hướng lập quy hoạch chiến lược 

vùng đồng bằng. Định hướng cho quá trình lập quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng 

là một cuộc đàm phán của các chủ thể chính trị cố gắng để tạo ra không gian cho quá 

trình lập quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng. 

Trong giai đoạn này, các chủ thể phải học cách lập quy hoạch chiến lược để có 

thể khắc phục những thiếu sót của việc lập quy hoạch truyền thống (Albrechts, L et al, 

2013). Nhận thức và đánh giá của các nhà chức trách và các tổ chức xã hội cần được 

nâng cao để đưa ra các phương pháp tiếp cận tích hợp và đồng dạng quy hoạch đồng 

bằng chiến lược để hướng đến một đồng bằng tốt đẹp hơn và thay đổi phương pháp 

truyền thống như các biện pháp kỹ thuật cứng ngắc, thoái hóa đất ngập nước và làm xói 

lỡ bờ biển (Giosan, L et al , 2014). Các chủ thể đưa ra quan điểm đồng thuận để làm cơ 

sở hợp pháp cho quá trình quy hoạch chính thức; định hướng chính và các vấn đề quan 

trọng cho việc lập quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng được xác định. Liên kết giữa 

các chủ thể được hình thành và các vấn đề và giải pháp ban đầu được dàn xếp. Quá trình 

lập quy hoạch chuyển sang giai đoạn tiếp theo khi các quyết định đã được thực hiện để 

xây dựng quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng. 

2.3.3.3.2. Giai đoạn 2: Xây dựng (formulation) 

Giai đoạn này tập trung vào quy hoạch chiến lược (đồng bằng) có thể được hỗ trợ 

bởi chính phủ và dùng như là khung tham khảo cho các dự án quy hoạch trong tương lai 

(Faludi, 2000). Các chủ thể tham gia vào quá trình tìm ra sự đồng thuận cho một quyết 

định chính trị kể từ khi quy hoạch đồng bằng phải được sự chấp thuận và ủng hộ của 

chính phủ quốc gia. 
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Cam kết chính trị này là cần thiết, vì quy hoạch mô tả (ở cấp độ vùng đồng bằng) 

các ưu tiên chiến lược, sự phát triển cần thiết và các phương tiện để thực hiện. Do những 

áp lực của chính trị và thời gian, quá trình quy hoạch phải hội tụ từ một chương trình 

ban đầu rộng rãi hơn vào quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng tập trung. Quá trình lập 

quy hoạch tiến đến giai đoạn thứ ba khi một quyết định chính trị đã được thực hiện để 

chấp nhận quy hoạch được xây dựng. 

2.3.3.3.3. Giai đoạn 3: Thực thi (implementation) 

Ở giai đoạn này, các chính sách, các chương trình và các dự án khác nhau đóng 

góp vào sự phát triển dài hạn vùng đồng bằng. Nhiều dự án và chính sách thực thi đã 

tồn tại trước khi xây dựng quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng, nhưng trong giai đoạn 

này, khi cần thiết, họ sẽ phải định hướng lại để phù hợp với thực tế (Albrechts, L et al, 

2013). Bối cảnh ra quyết định có thể thay đổi từ quan điểm quốc gia trong quy hoạch 

chiến lược thành viễn cảnh nhiều địa phương - vùng trong việc thực thi. Với sự thay đổi 

từ quốc gia đến địa phương và quan điểm vùng và vô số các chính sách và các chương 

trình liên quan, quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng dự kiến sẽ tách ra. Các vấn đề 

trước đây đã loại bỏ có thể xảy ra lại vì chúng đã cản trở sự đồng thuận ở mức độ đồng 

bằng. Ngoài ra, các giải pháp và liên kết giữa các chủ thể có thể thay đổi như động cơ 

và khả năng của các chủ thể địa phương khác với những gì liên quan đến giai đoạn xây 

dựng quy hoạch chiến lược vùng đồng bằng (Phi et al, 2015). Phân tách có thể giống 

với các lựa chọn chiến lược nhưng bổ sung các lựa chọn của địa phương và các cơ hội, 

và sự đồng thuận của địa phương để thực thi. 

 Mô hình quy hoạch thực tế ở Việt Nam 

Trong khi cách tiếp cận của Hour-glass chỉ sử dụng để phân tích 3 giai đoạn chính 

từ định hướng – xây dựng và thực thi quy hoạch, thì cách tiếp cận vấn đề của quy hoạch 

Việt Nam còn bao gồm cả giai đoạn kiểm tra sau thực thi và phản hồi, trong khi đó giai 

đoạn thiết lập chương trình nghị sự (agenda setting) đã bị bỏ qua. Sự trọng tâm trong hệ 

thống chính sách ở Việt Nam là bao gồm lý luận và thực tiễn của thể chế khi đạt được 

sự đồng thuận nội bộ trong các quyết định hoạch định chính sách quan trọng. Việc hoạch 

định chính sách cần phải thông qua các cuộc tranh luận để có được quan điểm chung 

giữa những nhà ra quyết định. Tuy nhiên, có những sự thông qua không rõ ràng trong 

hệ thống Đảng và Nhà nước nên các quyết định được thông qua như một sự thỏa hiệp 
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mà không dẫn tới sự thống nhất chung quan diểm thực hiện. Các mô hình về sự đồng 

thuận đóng vai trò trong việc đảm bảo được sự đồng thuận với một quyết định là có khả 

năng thực hiện cao nhất hoặc thấp nhất, hạn chế tối đa sự không đồng tình trong việc 

thông qua hoạch định chính sách.  

 

Hình 2.7. Các giai đoạn ra chính sách ở Việt Nam 

(Nguồn: Conway, 2004) 

 Các dạng văn bản có liên quan đến quá trình quy hoạch ĐBSCL  

4. Phản hồi (Feedback) 

+ Các thành viên của Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân  

+ Báo chí  

+ Cán bộ công chức  

+ Các nhà nghiên cứu  

+ Tổ chức chính trị, kinh tế và 

xã hội  

 

1. Quyết định chính sách 

(Policy decision) 

+ Đại hội Đảng  

+ Ủy ban Trung ương Đảng  

+ Bộ chính trị  

Khía cạnh thể chế pháp lý 

- Qu

2. Xem xét mặt thể chế pháp lý 

(Legal institutionalisation aspect) 

+ Quốc hội, Toà án và Viện kiểm 

sát  

+ Chính phủ và Thủ tướng Chính 

phủ  

+ Các Bộ và các cơ quan chính 

phủ  

+ Sở và các chuyên gia thuộc các 

Bộ  

+ Các tổ chức chính trị xã hội  

3. Ban hành và thực thi chính sách 

(Policy implementation and 

testing) 

+ Cơ quan nhà nước cấp trung 

ương và địa phương  

+ Các tổ chức kinh tế, chính trị, 

văn hóa  

+ Nhân dân  
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STT Tên văn bản Cấp ban 

hành 

Nội dung liên quan 

1 Nghị định số 13/CP ngày 

2/3/1993 về Quy định công tác 

Khuyến nông, Khuyến lâm. Ngày 

2/8/1993 ban hành Thông tư liên 

bộ số 02/LBTT về hướng dẫn thi 

hành nghị định số13/CP 

Chính phủ + Thành lập hệ thống Khuyến nông, Khuyến lâm của Nhà nước từ 

cấp trung ương đến cấp huyện với số lượng cán bộ trong biên chế 

Nhà nước và mạng lưới Khuyến nông, Khuyến lâm viên ở cấp xã theo 

chế độ hợp đồng. 

+ Khuyến khích và cho phép thành lập các tổ chức Khuyến nông, 

Khuyến lâm tự nguyện của các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các đoàn 

thể và các tổ chức kinh tế xã hội, các cá nhân ở trong và ngoài nước. 

+ Kinh phí cho hoạt động của hệ thống Khuyến nông, Khuyến lâm 

Nhà nước được hình thành từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước cấp 

hàng năm, tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài 

nước, thu của nông dân một phần giá trị sản phẩm tăng thêm nhờ áp 

dụng Khuyến nông, Khuyến lâm. 

+ Chính sách đối với cán bộ Khuyến nông, Khuyến lâm: Cán bộ 

Khuyến nông, Khuyến lâm được Nhà nước đào tạo về kỹ năng và 

nghiệp vụ Khuyến nông, Khuyến lâm. Khi đi công tác tại cơ sở, cán 

bộ Khuyến nông, Khuyến lâm được hưởng một khoản phụ cấp ngoài 
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lương. Cán bộ Khuyến nông, Khuyến lâm có thể ký hợp đồng kỹ 

thuật với nông dân và được nhận thưởng theo hợp đồng. 

2 Nghị định số 01-CP ngày 

4/1/1995 về Giao khoán đất sử 

dụng vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản trong các doanh nghiệp 

nhà nước 

Chính phủ Nghị định này quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của bên nhận khoán 

(hộ gia đình và cá nhân): Được chủ động sản xuất trên diện tích đất 

nhận khoán theo hợp đồng. Được nuôi trồng xen theo hợp đồng và 

được hưởng toàn bộ sản phẩm nuôi trồng xen (Điều 8). Được giao 

khoán đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm và cây hàng năm (Điều 

9 và 10). Được giao khoán đất lâm nghiệp quy hoạch cho rừng phòng 

hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất (Điều 12,13 và 15). 

3 Nghị định số 163/1999/NĐ-CP 

ngày 16/11/1999 về Giao đất, cho 

thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn 

định, lâu dài vào mục đích lâm 

nghiệp 

Chính phủ Nhà nước giao đất lâm nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho các hộ 

gia đình, tổ chức và cá nhân để sử dụng ổn định và lâu dài (Điều 4). 

Đồng thời, người nhận đất đựơc sản xuất nông lâm kết hợp (NLKH) 

(Điều 15); đựơc hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất 

được giao; được miễn giảm thuế sử dụng đất theo quy định của Pháp 

luật; được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc bảo 

vệ và phát triển rừng (Điều 18). 

4 Quyết định số 08/2001/QĐ-TTG, 

ngày 11/1/2001 về việc ban hành 

Quy chế quản lý rừng đặc dụng, 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Được tận dụng tối đa 20% diện tích đất chưa có rừng được giao để 

sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp (Điều 30). 
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rừng phòng hộ, rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên cũng có những quy 

định khuyến khích làm NLKH 

5 Quyết định số 178/2001/QĐ-

TTG, ngày 12/11/2001 của về 

quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ 

gia đình, cá nhân được thuê, nhận 

khoán rừng và đất lâm nghiệp 

Thủ tướng 

Chính phủ 

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao rừng phòng hộ để quản lý, bảo vệ, 

khoanh nuôi tái sinh được thu hái lâm sản phụ, hoa, quả, dầu, nhựa..., 

trong quá trình bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng theo quy định hiện 

hành (Điều 5). 

+ Hộ gia đình, cá nhân được giao đất lâm nghiệp chưa có rừng thuộc 

quy hoạch rừng phòng hộ được sử dụng cây nông nghiệp lâu năm làm 

cây trồng chính rừng phòng hộ hoặc trồng xen với cây rừng bản địa 

lâu năm theo thiết kế trồng rừng được Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn phê duyệt. Được hưởng 100% sản phẩm khai thác từ cây 

phù trợ, cây trồng xen, sản phẩm tỉa thưa theo thiết kế được Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và phải đảm bảo độ tàn che 

của rừng trên 0,6 sau khi tỉa thưa. Được sử dụng tối đa không quá 

20% diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng để sản xuất nông nghiệp 

và ngư nghiệp (Điều 6). 

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng tự nhiên quy hoạch 

rừng sản xuất được trồng xen các cây nông nghiệp, cây dược liệu, 
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chăn thả gia súc và khai thác các lợi ích khác của rừng phù hợp với 

quy chế quản lý rừng sản xuất (Điều 7). 

+ Đối với các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ, khoanh nuôi 

tái sinh và trồng rừng cũng được hưởng các quyền lợi trong quá trình 

làm NLKH như quy định đối với giao rừng như trên. 

6 Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg 

ngày 16.7.2004 về phê duyệt 

Chương trình bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản đến năm 2010 

Thủ tướng Xây dựng các mô hình tổ chức quản lý vùng biển ven bờ phù hợp với 

tập quán, truyền thống của ngư dân địa phương. Đồng thời phát huy 

và nâng cao vai trò của cộng đồng ngư dân trong hoạt động quản lý, 

bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản. 

7 Nghị định số 56/2005/NĐ-CP 

ngày 26/4/2005 về Nội dung, tổ 

chức và chính sách Khuyến nông, 

Khuyến ngư (trong đó bao gồm cả 

Khuyến lâm) đã thay thế Nghị 

định 13/CP. Ngày 6/4/2006 ban 

hành Thông tư liên tịch hướng dẫn 

việc quản lý và sử dụng kinh phí 

sự nghiệp đối với hoạt động 

Khuyến nông, Khuyến ngư 

Chính phủ Nghị định 56/2005/NĐ-CP có một số đổi mới là: 

+ Nguyên tắc hoạt động Khuyến nông, Khuyến ngư: 

 Phải xuất phát từ nhu cầu của người sản xuất (Nông dân, diêm dân, 

ngư dân, hộ gia đình, công nhân nông-lâm trường, chủ trang trại, 

doanh nghiệp…) và yêu cầu phát triển nông nghiệp, thuỷ sản. 

 Tạo điều kiện liên kết chặt chẽ giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà 

doanh nghiệp với người sản xuất và giữa người sản xuất với nhau. 

 Xã hội hoá hoạt động Khuyến nông, Khuyến ngư. 
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(Hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 56/2005/NĐ-CP) 

+ Nội dung hoạt động Khuyến nông, Khuyến ngư Ngoài các hoạt 

động như đã quy định trong Nghị định 13/CP, hoạt động tư vấn và 

dịch vụ đã được quy định rõ trong Nghị định 56-2005/NĐ-CP. Trong 

đó đáng chú ý một số đổi mới trong nội dung hoạt động dịch vụ 

Khuyến nông, Khuyến ngư là: Tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin, 

chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mai, thị trường và 

các họat động khác liên quan đến nông nghiệp, thủy sản.  

+ Tổ chức Khuyến nông, Khuyến ngư cơ sở 

 Mỗi xã, phường, thị trấn (cấp xã) có ít nhất 1 nhân viên làm công 

tác Khuyến nông, Khuyến ngư. 

 Ở các thôn, bản, buôn, sóc (cấp thôn) có cộng tác viên Khuyến 

nông, khuyên ngư. 

 Nói riêng về công tác Khuyến lâm, đánh giá chung kết quả trong 10 

năm qua là: các chương trình Khuyến lâm đã thực hiện đúng mục 

tiêu; giúp chuyển biến được nhận thức của người dân miền núi từ chỗ 

chỉ biết khai thác, lợi dụng rừng, sang kinh doanh tổng hợp, tạo thu 

nhập từ đất rừng, đồng thời tái tạo lại rừng đảm bảo lợi ích cho toàn 

xã hội. 
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 Chương trình Khuyến lâm mang lại cả hai mục đích: kinh tế và môi 

trường. Nhiều tiến bộ kỹ thuật canh tác trên đất dốc, quản lý rừng bền 

vững được chuyển tải đến nông dân và được áp dụng rộng rãi vào sản 

xuất thông qua xây dựng các mô hình NLKH trình diễn. 

 Thực tế Khuyến lâm có tác động thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động 

NLKH trên diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và các 

lâm nông trường. 

8 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP 

ngày 8/11/2005 của Chính phủ và 

Thông tư số 102/2006/TT-BNN 

ngày 13/11/2006 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 

135/NĐ-CP. 

Chính phủ Rà soát và triển khai việc giao khoán đất rừng sản xuất và đất mặt 

nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông, lâm trường quốc doanh  

9 Nghị định số123/2006/NĐ-CP 

ngày 27/10/2006 Về quản lý hoạt 

động khai thác thuỷ sản của tổ 

chức, cá nhân Việt Nam trên các 

vùng biển 

Chính phủ + Khoản 6 Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn): Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho ngư dân chuyển đổi nghề 

nghiệp khai thác ven bờ sang các nghề khác; quản lý dựa vào cộng 

đồng đối với vùng biển ven bờ; nội dung pháp luật liên quan đến hoạt 
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động khai thác thủy sản phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật ở địa phương. 

+ Khoản 4 điều 12. Trách nhiệm của UBND các tỉnh: Phân cấp quản 

lý tuyến bờ cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; phát triển các 

mô hình quản lý có sự tham gia của cộng đồng đối với việc quản lý 

nguồn lợi thuỷ sản ở tuyến bờ 

10 Nghị định 57/2008/NĐ-CP quy 

định về quyền, nghĩa vụ của cộng 

đồng tham gia bảo vệ và phát triển 

khu bảo tồn biển trong đó có nội 

dung quy định về quyền, nghĩa vụ 

của cộng đồng tham gia quản lý 

nguồn lợi thủy sản. 

Chính phủ Điều 4. Cộng đồng tham gia bảo vệ và phát triển Khu bảo tồn biển 

1. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư 

tham gia các hoạt động quản lý, bảo tồn và xây dựng, phát triển các 

Khu bảo tồn biển theo quy định của pháp luật. 

2. Các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư được tham gia: 

a) Công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ và 

bảo tồn đa dạng sinh học; b) Quan trắc, tuần tra và bảo vệ Khu bảo tồn 

biển; c) Nghiên cứu khoa học và đào tạo trong Khu bảo tồn biển; d) 

Dịch vụ du lịch sinh thái trong các Khu bản tồn biển. 

 

Nhìn chung Nhà nước ta luôn thực hiện những quy hoạch có tính chất cập nhật tình hình thực tế, thích ứng với điều kiện tự nhiên 

- kinh tế - xã hội mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất phát triển kinh tế khu vực, hướng đến phát triển bền vững. Tuy nhiên chưa có 

sự đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước, các văn bản ban hành còn chồng chéo, dẫn đến khó khăn trong việc thực thi. 
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 Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn (TRNM) 

2.4.1. Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn là gì? 

TRNM là một trong số những mô hình của hệ thống NLKH ở Việt Nam. TRNM là 

mô hình được áp dụng ở các dạng đất đai ngập nước, ngập nước mặn khi triều cường và 

ngập nước ngọt trong mùa mưa. Các khu RNM được khoanh bao với diện tích từ 3 - 10 ha, 

độ che phủ của rừng từ 50- 70% còn lại là diện tích mặt nước nuôi tôm. Nguồn tôm giống 

lấy từ tự nhiên theo chế độ thủy triều và có thả bổ sung với mật độ từ 1 - 3 con/m2, không 

tiến hành cho ăn. Thu hoạch định kỳ theo con nước khoảng 15 ngày/lần (Viện khoa học 

thủy lợi Việt Nam). 

Mục đích cơ bản là NTTS, nhưng để việc nuôi trồng thủy sản có năng suất cao và 

bền vững, phải kết hợp trồng các loại cây rừng (cây lâm nghiệp) nhằm (Nguyễn Xuân Bách, 

2011): 

- Tạo nguồn thức ăn cần thiết cho các loài thủy sản. 

- Giảm nhiệt độ nước lên quá cao trong mùa nắng (mùa hè) và nhiệt độ nước giảm quá 

thấp trong mùa đông. Hạn chế hiện tượng nước bị quá mặn trong mùa khô (sắc mặn). 

- Giảm độ đục của nước. 

- Hạn chế quá trình phèn hóa v.v... 

- Cung cấp nguồn tôm sạch so với các mô hình nuôi thâm canh khác. 

 

Hình 2.8. Nuôi tôm trong rừng ngập mặn cho hiệu quả bền vững 

(Nguồn: Thủy sản Việt Nam) 
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2.4.2. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình 

 Ưu điểm  

TRNM có ưu điểm là đơn giản, đầu tư thấp, mật độ nuôi thấp, không cần cho ăn. Vật 

chất phân hủy từ lá thân cây rừng sẽ là nguồn thức ăn trực tiếp hay nguồn “phân xanh” quan 

trọng cho chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái ao nuôi. Tùy loại rừng, lá rừng có chứa nhiều 

thành phần khác nhau, phân hủy với thời gian khác nhau trong những điều kiện đặc thù và 

sẽ làm giàu dinh dưỡng môi trường. Tôm phát triển như trong tự nhiên nên hạn chế ô nhiễm 

môi trường, kích thước tôm lớn, giá thành cao.Vì vậy mô hình này thích hợp cho người ít 

vốn, thiếu cả nhân lực và tài chính (Trần Ngọc Hải và ctv, 2006).  

 Nhược điểm 

TRNM có nhược điểm là lượng lá rừng rơi xuống cũng thay đổi theo từng điều kiện 

cụ thể và có thể làm ô nhiễm môi trường (Fitzgerald J.R et al, 2000). Nhiều nhà khoa học 

đã cảnh báo rằng về lâu dài, RNM trong các hệ thống rừng ngập mặn - tôm tích hợp sẽ phát 

triển vượt lên cao hơn mức thủy triều cao nhất, vào mùa xuân, nếu rác đọng do lá rơi không 

bị nước triều cuốn đi, cùng với lượng trầm tích tăng sẽ bị mắc kẹt trong ao làm giảm chất 

lượng nước và dòng chảy của các chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến rừng ngập mặn và tôm. 

Vì vậy, bố trí trang trại phù hợp nên được thiết kế để cải thiện quản lý không gian để chỉ ra 

nơi tốt hơn để trồng RNM và xây dựng các cống để trao đổi nước, xả thải tốt hơn và cùng 

duy trì chất dinh dưỡng được cung cấp bởi RNM (Ha, T.T.P et al, 2014). 

2.4.3. Vai trò của mô hình về mặt kinh tế 

Theo nghiên cứu của Phạm Huy Duy (2008) về mô hình ao tôm sinh thái theo hướng 

phát triển bền vững, chi phí tu bổ lại bờ ao và RNM trung bình cho một ao khoảng 10 ha là 

2.500.000 đồng. Chi phí này bằng ½ so với các ao nuôi tôm không có RNM bên trong vì 

ao tôm sinh thái có RNM bên trong nên đã giảm sức mạnh của sóng khi đánh vào bờ ao 

nhất là khi trong điều kiện gió to và triều cường giúp bờ đất không bị xói lở. 
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Hình 2.9. Ảnh bờ ao khi trong ao không có RNM và có RNM 

(Nguồn: Phạm Huy Duy, 2008) 

Nuôi tôm là sinh kế chính và thường xuyên nhất vì nó cung cấp thu nhập tại mỗi ca 

triều, trong khi RNM chỉ có thể thu hoạch chỉ có thể thu hoạch sau 15 năm (Minh T.H, 

A.Yakupitiyage and D.J. Macintosh, 2001). Lợi nhuận trung bình của của TRNM ở ĐBSCL 

là 362 USD/ha/năm (Tuan N.A and Phuong N.T, 1993). Canh tác kết hợp NTTS trong 

RNM góp phần đáng kể vào bảo tồn RNM và quản lý rừng thông qua sự tham gia của cộng 

đồng địa phương. Bên cạnh đó, các hệ thống canh tác RNM kết hợp NTTS đã được các cơ 

hội làm việc cho người nghèo thông qua các công việc loại bỏ cặn. Từ đó cho thấy các hệ 

thống canh tác NTTS trong RNM góp phần xóa đói giảm nghèo (Minh,T.H et al, 2001). 

Hệ thống rừng – tôm là một hệ thống phù hợp với vùng ven biển (đặc biệt là ở vùng 

đệm) để tạo ra thu nhập cho người dân, ổn định kinh tế, xã hội; hạn chế những tác động tiêu 

cực đến vùng rừng phòng hộ ven biển, đồng thời cũng phù hợp với kỹ thuật nuôi của người 

dân địa phương do thiếu vốn và kiến thức để áp dụng các mô hình canh tác cao hơn (Bùi 

Thị Nga và ctv, 2008). 

Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh Trà Vinh, mô hình nuôi thuỷ sản dưới tán 

rừng theo hình thức quảng canh cải tiến có nhiều ưu điểm hơn nuôi thâm canh và bán thâm 

canh. Nếu bố trí 60% đất nuôi thủy sản, 40% đất rừng thì lợi nhuận có thể đạt 100 triệu 

đồng/ha (Tổng cục lâm nghiệp, 2015). Cách sản xuất này không chỉ ít rủi ro, cho thu nhập 

ổn định mà còn giúp địa phương nhanh chóng khôi phục lại diện tích RNM ven biển. 
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2.4.4. Vai trò của mô hình về mặt xã hội 

Theo ông Trần Văn Trí – Trưởng phòng Quản lý và Bảo vệ rừng (Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Trà Vinh) đánh giá: “Hình thức nuôi tôm kết hợp với việc trồng, bảo vệ rừng cho hiệu 

quả cao và bền vững. Mô hình này đã  tác động đến suy nghĩ người dân và kích thích người 

dân tự đầu tư trồng lại diện tích rừng bị mất” (Nghề nông làm giàu bằng Nông nghiệp, 

2015). 

TRNM đem lại sự hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng. Giảm mâu thuẫn 

giữa nhóm người có khả năng làm ao với những người không có khả năng. Vì trước khi 

khoanh vùng rừng ngập mặn làm ao tôm thì RNM là rừng của cộng đồng. Ai cũng có quyền 

khai thác thủy hải sản trong RNM. Nhưng sau khi đấu thầu để làm ao tôm thì RNM lại trở 

thành có chủ. Người nghèo không còn nơi để khai thác thủy hải sản phải bỏ quê hương 

trong những ngày nông nhàn lên thành phố lớn kiếm việc làm bù vào phần thu nhập đã mất 

do cải tạo RNM thành ao tôm. Những người này lại nhiễm các tệ nạn xã hội tại các thành 

phố lớn, đem về phổ biến tại quê nhà làm cho tình hình an ninh xã hội trở nên phức tạp 

(Phạm Huy Duy, 2008). 

TRNM vừa đáp ứng được nhu cầu nuôi tôm của người dân, vừa bảo tồn và phục hồi 

RNM. Chính vì vậy sẽ dần dần giải quyết được mâu thuẫn giữa những người nuôi tôm và 

người đánh bắt thuỷ hải sản trong xã hội. Ngoài ra, khi thấy nhiều hộ nuôi tôm theo TRNM 

có hiệu quả về kinh tế, giảm nguy cơ rủi ro bệnh, nhiều người dân đã tự đầu tư vốn trồng 

RNM để nuôi tôm. Từ đó cho thấy nhận thức của người về bảo tồn RNM ngày càng được 

nâng cao. 

2.4.5. Vai trò của mô hình về mặt môi trường 

Đặc điểm quan trọng của TRNM là gắn nuôi tôm với RNM. Do đó vai trò của mô 

hình này về mặt môi trường gắn liền với vai trò của RNM. Khi RNM được bảo tồn và phát 

triển thì ngoài những giá trị kinh tế do RNM mang lại, chúng ta còn phải kể đến giá trị to 

lớn về mặt môi trường của RNM, giá trị này nhiều khi còn lớn hơn nhiều so với những giá 

trị trực tiếp dễ nhìn thấy (Phạm Huy Duy, 2008). 
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 Duy trì đa dạng sinh học 

RNM góp phần điều hòa khí hậu trong vùng, các quần xã cây ngập mặn là một tác 

làm cho khí hậu dịu mát hơn. Cũng giống như các loài thực vật khác, cây ngập mặn và tảo, 

rêu trong nước góp phần hấp thu CO2 và thải O2 qua quá trình quang hợp. Ngoài ra, RNM 

là nơi thu hút nhiều loài chim nước và chim di cư, tạo thành các sân chim lớn với hàng vạn 

con và dơi quạ (Hồ Việt Trung, 2012). 

 Ngăn chặn xói mòn, lắng đọng trầm tích, mở rộng đất liền 

Rễ cây ngập mặn chằng chịt, đặc biệt là những quần thể thực vật tiên phong mọc dày 

đặc có tác dụng làm giảm vận tốc dòng chảy tạo điều kiện cho trầm tích bồi tụ nhanh hơn 

ở các vùng cửa sông ven biển. Chúng vừa ngăn chặn có hiệu quả hoạt động công phá bờ 

biển của sóng, đồng thời là vật cản làm cho trầm tích lắng đọng. 

 Hạn chế xâm nhập mặn 

Khi có RNM thì quá trình XNM diễn ra chậm và phạm vi hẹp vì khi triều cao, nước 

đã lan tỏa vào trong những khu RNM rộng lớn, hệ thống rễ dày đặc cùng với thân cây đã 

làm giảm tốc độ dòng triều, tán cây hạn chế tốc độ gió. Nhưng nếu không có RNM ở ven 

biển, cửa sông khi đó nước mặn theo dòng triều lên, được gió mùa hỗ trợ sẽ lấn theo các 

dòng sông vào sâu trong đất liền với tốc độ lớn. Nước mặn vào sâu kèm theo sóng đã gây 

ra xói lở bờ sông và cả các chân đê. Mặt khác nước mặn sẽ thẩm thấu qua thân đê vào đồng 

ruộng khiến cho năng suất bị giảm, tình trạng thiếu nước ngọt ảnh hưởng đến sản xuất và 

sử dụng trong sinh hoạt (Phạm Huy Duy, 2008) 

 Thích ứng với nước biển dâng 

Khi RNM tự nhiên được bảo vệ hoặc các rừng trồng đủ rộng sẽ tạo thành những “bức 

tường xanh” vững chắc. Những loài cây ngập mặn như sú trang, đước, mắm, vẹt… với tầng 

tán dày có tác dụng to lớn trong việc giảm mạnh cường độ của sóng. Hệ thống rễ chằng chịt 

trên mặt đất của các loại cây này có khả năng làm giảm tác hại của sóng, nhờ đó bảo vệ bờ 

biển và chân đê khỏi bị xói lở do triều cường và nước biển dâng. 



Phân tích vai trò mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn phục vụ quy hoạch chiến lược hướng đến phát 

triển bền vững ở huyện Duyên Hải – Trà Vinh 

SVTH : Nguyễn Khánh Phương Thảo 

GVHD: ThS. Võ Thị Minh Hoàng 41 

 Một số mô hình thủy sản hiện có ở huyện Duyên Hải 

2.5.1. Nuôi quảng canh 

Mô hình nuôi quảng canh: Là hình nuôi dựa hoàn toàn vào thức ăn tự nhiên trong ao. 

Mật độ tôm trong ao thường thấp do dựa hoàn 

toàn vào nguồn giống tự nhiên. Diện tích ao 

nuôi thường lớn để đạt sản lượng cao (Trung 

tâm nghiên cứu khoa học nông vận) 

Ưu điểm: Vốn vận hành thấp vì không 

tốn chi phí giốngvà thức ăn, kích cỡ tôm thu 

lớn, giá bán cao, cần ít nhân lực cho một đơn 

vị sản xuất (ha) và thời gian nuôi thường 

không dài do giống đã lớn. 

Nhược điểm: Năng suất và lợi nhuận 

thấp, cần diện tích lớn để tăng sản lượng nên 

khó vận hành và quản lý, nhất là ở các ao đầm tự nhiên có hình dạng không cố định. Hiện 

nay mô hình này đang bị hạn chế do giá đất và giá nhân công tăng. 

2.5.2. Nuôi quảng canh cải tiến 

Nuôi quảng canh cải tiến: Là hình thức 

nuôi dựa trên nền tảng của hình thức nuôi 

quảng canh nhưng có bổ sung hoặc là giống 

ở mật độ thấp (0,5 - 2 con/m2) hoặc là thức 

ăn theo tuần, đôi khi bổ sung cả giống và 

thức ăn (Trung tâm nghiên cứu khoa học 

nông vận). 

Ưu điểm: Chi phí vận hành thấp, có 

thể bổ sung bằng giống tự nhiên thu gom 

hay giốn nhân tạo, kích tôm thu hoạch 

lớn, giá bán cao, tăng năng suất của đầm 

nuôi. 

Hình 2.10. Mô hình nuôi tôm quảng canh 

(Nguồn: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam 

Hình 2.11. Mô hình nuôi quảng canh cải tiến 

(Nguồn: Làm giàu bằng nghề nông) 
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Nhược điểm: Phải bổ sung giống lớn để tránh hao hụt do dịch hại trong ao nhiều, hình 

dạng và kích cỡ ao theo dạng quảng canh nên quản lý khó khăn, năng suất và lợi nhuận vẫn 

còn thấp. 

2.5.3. Nuôi bán thâm canh 

Nuôi bán thâm canh: Là hình thức 

nuôi dùng phân bón để gia tăng thức ăn tự 

nhiên trong trong ao và bổ sung thức ăn từ 

bên ngoài như thức ăn tươi sống, cám gạo... 

giống được thả nuôi ở mật độ tương đối cao 

(10 - 15 con/m2) trong diện tích ao nuôi nhỏ 

(2000 - 5000 m2) (Trung tâm nghiên cứu 

khoa học nông vận).  

Ưu điểm: Ao xây dựng hoàn chỉnh, 

kích thước nhỏ nên dễ vận hành và quản lý, kích cỡ tôm thu khá lớn, giá bán cao, chi phí 

vận hành thấp vì thả ít giống, thức ăn hỗn hợp dùng chưa nhiều và thức ăn tự nhiên vẫn còn 

quan trọng. 

 Nhược điểm: Năng xuất còn thấp so với ao sử dụng. 

2.5.4. Nuôi thâm canh 

Nuôi thâm canh: Là hình thức nuôi 

dựa hoàn toàn vào thức ăn bên ngoài (thức 

ăn viên đơn thuần hay kết hợp với thức ăn 

tươi sống), thức ăn tự nhiên không quan 

trọng. Mật độ thả cao (15 - 30 con/m2). Diện 

tích ao nuôi từ 1000 m2 - 1 ha, tối ưu là 5000 

m2 (Trung tâm nghiên cứu khoa học nông 

vận).  

Ưu điểm: Ao xây dựng rất hoàn chỉnh, 

cấp và tiêu nước hoàn toàn chủ động, có 

Hình 2.12. Mô hình nuôi bán thâm canh 

(Nguồn: Làm giàu bằng nghề nông) 

Hình 2.13. Mô hình nuôi thâm canh 

(Nguồn: Trung tâm khuyến nông quốc gia) 
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trang bị đầy đủ các phương tiện máy móc nên dễ quản lý và vận hành. 

Nhược điểm: Kích cỡ tôm thu hoạch nhỏ (30 - 35 con/kg), giá bán thấp, chi phí vận 

hành cao, lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm thấp. 

2.5.5. Mô hình tôm – lúa 

Mô hình tôm lúa là hình thức canh 

tác kết hợp giữa trồng trọt và thủy sản. 

Ưu điểm: Phương thức nuôi này 

không những làm giảm diện tích sản xuất 

mà còn góp phần tăng thu nhập trên một 

mảnh đất, nuôi tôm trong ruộng lúa chẳng 

những không giảm năng suất lúa mà còn 

có sản phẩm tôm. 

Nhược điểm: phụ thuộc vào thời 

tiết nên khó chủ động. Năng suất và tỷ lệ 

tôm sống thấp. Sản xuất nhỏ lẻ nên khó 

tiếp cận với đại lý lớn.  

 

Hình 2.14. Mô hình tôm – lúa 

(Nguồn: Trung tâm khuyến nông quốc gia) 
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CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Nội dung nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, các nội dung cần thực hiện bao gồm: 

Nội dung 1: Thu thập dữ liệu thứ cấp có liên quan đến mô hình canh tác tôm – rừng 

ngập mặn (TRNM), xâm nhập mặn (XNM) và quy hoạch các nước có liên quan như Hà 

Lan. 

Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long năm 2013 và vị trí của nó trong quy hoạch 

chung, nhằm hướng tới phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 

Nội dung 2: Khảo sát và tham vấn mức độ quan tâm của các bên liên quan về việc 

chuyển đổi sang phát triển TRNM, tình hình bờ kè tại địa phương và vấn đề XNM. 

Nghiên cứu, thiết kế bảng khảo sát lựa chọn những cấp độ thuộc tính và những thông 

tin cần thiết cho quá trình nghiên cứu. Tiến hành đi thực tế quan sát và phỏng vấn các hộ 

dân tại xã Trường Long Hòa. Phỏng vấn cán bộ đang làm việc tại địa phương. Sàng lọc và 

phân tích lại thông tin đã thu thập được. 

Nội dung 3: Đánh giá nhận thức các hộ dân huyện Duyên Hải và xác định mức sẵn 

lòng trả của các hộ dân về giải pháp theo định hướng quy hoạch chiến lược vùng ven biển 

thông qua: Xử lý số liệu từ thông tin thu thập được bằng phần mềm SPSS và Excel (vì đây 

là hai phần mềm có thể hỗ trợ cho nhau trong quá trình nghiên cứu định tính và định lượng). 

Nội dung 4: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của TRNM vào quy 

hoạch. 

 Phương pháp nghiên cứu 

3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 

Một phương pháp được sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu khoa học, phương 

pháp thu thập thông tin giúp sinh viên có được những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực 

mình nghiên cứu từ những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã từng thực hiện về TRNM 

và các vấn đề liên quan của đề tài. Việc thu thập đầy đủ các số liệu không chỉ là cơ sở cho 

việc tiến hành nghiên cứu được thuận lợi mà còn giúp người nghiên cứu định hướng rõ ràng 

những nội dung cần làm rõ về đề tài. 
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3.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Sinh viên thực hiện phỏng vấn sâu, phân tích ý kiến từ những bên liên quan như 

nông dân đã và đang nuôi theo TRNM, mô hình tôm công nghiệp tại địa phương và phỏng 

vấn cán bộ địa phương  

Thu thập những thông tin từ đơn giản đến phức tạp, phương pháp cho được kết quả 

về cái nhìn tổng quát từ người nông dân thuộc khu vực nghiên cứu và cán bộ chức trách tại 

địa phương. Thông tin lấy được từ hai cách: Đặt câu hỏi phỏng vấn tự do xung quanh vấn 

đề cần điều tra (phỏng vấn phi cấu trúc); hỏi một loạt các câu hỏi đã được quyết định trước. 

3.2.3. Phương pháp lập phiếu khảo sát 

Lập phiếu câu hỏi điều tra là phương pháp thu thập dữ liệu phi thực nghiệm dựa trên 

sự quan sát, đánh giá các sự kiện đã hay đang tồn tại, từ đó tìm ra quy luật của chúng. 

Sinh viên sẽ sử dụng phương pháp này để khảo sát tham vấn ý kiến của hộ dân về 

khả năng áp dụng TRNM và nhận thức về XNM. 

Các bước thực hiện:  

 Bước 1: Thiết kế phiếu khảo sát 

Đối với nội dung bài nghiên cứu, sinh viên sử dụng hai lần khảo sát để có thể thu 

thập đầy đủ những thông tin cần thiết. Lần khảo sát một bao gồm những câu hỏi về thông 

tin về nguồn nước sử dụng và thông tin về TRNM. Lần khảo sát hai bao gồm các bộ kết 

hợp các cấp độ của các thuộc tính là hệ thống canh tác lúa nổi, TRNM, không gian cho 

nước, yêu cầu người trả lời đánh giá điểm để từ đó tính ra mức sẵn lòng trả cho từng thuộc 

tính. 

 Bước 2: Chọn khu vực khảo sát 

Khu vực khảo sát của nội dung nghiên cứu là huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

 Bước 3: Tính cỡ mẫu khảo sát 

Cỡ mẫu khảo sát ở khu vực huyện Duyên Hải có tổng số hộ gia đình là 1460 hộ .  

Cỡ mẫu sẽ được tính theo công thức Yamane (1967-1986). 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐍(𝐞)𝟐
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 n: Số đơn vị tổng thể mẫu 

 N: Số đơn vị tổng thể chung 

 e: Sai số cho phép của cuộc khảo sát 

Sai số cho phép của khảo sát là e = 13%.  

Thay số vào công thức:  

𝒏 =
𝟏𝟒𝟔𝟎

𝟏 + 𝟏𝟒𝟔𝟎. (𝟎, 𝟏𝟑)𝟐
= 𝟓𝟕 

Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần khảo sát là 57 phiếu. Ở đây sinh viên khảo sát thêm 

3 phiếu khảo sát để phòng trường hợp phiếu khảo sát bị lỗi. 

Tổng lại, đối với bài nghiên cứu này, sinh viên tiến hành khảo sát 60 phiếu. 

 Bước 4: Khảo sát thử 

Tiến hành khảo sát thử 10 phiếu khảo sát, tìm ra những lỗi sai trong phiếu để chỉnh 

sửa lại cho hoàn chỉnh đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp để hoàn thiện phiếu khảo sát. 

 Bước 5: Tiến hành khảo sát 

Thông tin từ người trả lời được thu thập bằng cách đến từng hộ gia đình gặp mặt 

trực tiếp để phỏng vấn. Khi phỏng vấn trực tiếp sẽ thu được những thuận lợi như: người trả 

lời câu hỏi cho các thông tin tốt hơn, trao đổi thông tin giữa hai người nhanh hơn, dễ khai 

thác các câu trả lời cho các câu hỏi về nhận thức, người phỏng vấn có thể thu được nhiều 

phiếu khảo sát hợp lệ. Tuy nhiên, dạng phỏng vấn này cũng có một số mặt không thuận lợi 

cần được khắc phục như: mất thời gian, có thể sai số do người trả lời muốn làm hài lòng 

hoặc gây ấn tượng với người phỏng vấn, hoặc họ muốn trả lời nhanh, suôn sẻ; do phỏng 

vấn nhiều người ở nhiều nơi khác nhau, việc ghi chép có thể gây ra sai số do chủ quan của 

người phỏng vấn. 

3.2.4. Phương pháp SWOT 

SWOT là chữ viết của các từ: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), 

Opporturnities (Cơ hội) và Threats (Thách thức). Phân tích SWOT được sử dụng để tổng 
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hợp những phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của đối tượng nghiên 

cứu. 

Phương pháp này dùng để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức 

của TRNM. Qua đó, cho thấy được vai trò và hiệu quả của giải pháp này. 

3.2.5. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

Thống kê lại kết quả khảo sát, xử lý những số liệu thu thập được để tổng hợp từ 

những ý kiến của nông dân. 

3.2.6. Phương pháp phân tích kết hợp 

 Định nghĩa 

Về mặt lý thuyết, phương pháp phân tích kết hợp (conjoint analysis) ra đời năm 1978 

do Green và Srinivasan đề xuất “Bao hàm những mô hình (models) & kỹ thuật (techniques) 

nhằm nhấn mạnh sự chuyển thể từ những câu trả lời mang tính chất chủ quan sang những 

thông số có thể ước lượng được”. Sau đó được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nghiên cứu 

thị trường nhằm tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng về các đặc tính của hàng hóa sao cho 

các tính năng mới và giá cả của những hàng hóa sắp ra mắt có thể được định hướng một 

cách phù hợp với nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng. Phân tích kết hợp (PTKH) bắt 

đầu được sử dụng trong lĩnh vực định giá tài nguyên môi trường và các dịch vụ môi trường 

kể từ những năm 1990 với kết quả ước tính trên sự sẵn lòng trả (WTP). 

Dưới đây là khung phân loại các phương pháp dùng trong đo lường mức sẵn lòng 

chi trả (willingness to pay – WTP) và thể hiện vị trí của phương pháp PTKH mà sinh viên 

đã dùng trong nghiên cứu. 
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Hình 3.1. Các phương pháp đo lường mức sẵn lòng chi trả 

(Nguồn: Bùi Văn Danh, 2013) 

WTP là thước đo độ thỏa mãn, đồng thời là thước đo lợi ích và là đường cầu thị 

trường tạo nên cơ sở xác định lợi ích đối với xã hội từ việc tiêu thụ hoặc bán một mặt hàng 

cụ thể. Việc xem xét các ước tính hợp lệ của WTP là cần thiết cho việc phát triển một chiến 

lược tối ưu. Trong phương pháp PTKH, WTP được rút ra thông qua những hành vi lựa chọn 

thực tế của người tiêu dùng được quan sát trong những tình huống cụ thể.  

PTKH bao gồm 3 phương pháp: 

1. Thử nghiệm lựa chọn (choice experiment);  

2. Xếp hạng (ranking); 

3. Cho điểm những sự kết hợp (full profile rating).  

Đo lường sự ưa thích 

lý thuyết (stated 

preference – SP) 

Đo lường sự ưa thích 

thực tế (revealed 

preference – RP) 

Phương pháp phân tích 

kết hợp (conjoint 

analysis – CA) 

Cho điểm những 

sự kết hợp 

(full profile rating) 

Đo lường mức sẵn lòng 

chi trả (willingness to 

pay – WTP) 

Phương pháp đánh giá 

ngẫu nhiên (contingent 

valuation – CV) 

Thử nghiệm sự lựa 

chọn (choice 

experiment) 

Xếp hạng 

(ranking) 
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Cụ thể hơn, để có thể hình ảnh hóa cho ví dụ của vừa đề cập trên đây, câu hỏi sau 

đây được đặt ra cho một số khách hàng: làm thế nào để xác định xác suất mà anh/chị muốn 

mua chiếc balô có các đặc điểm như sau:  

- Thuộc tính 1: Màu sắc: Đen;   

- Thuộc tính 2: Khả năng chống sốc khi đựng máy tính xách tay;  

- Thuộc tính 3: Độ bền;  

- Giá: 500.000 VNĐ 

Câu trả lời của những người được hỏi sẽ được đánh giá như sau: Nếu người được 

hỏi cảm thấy muốn mua nó, câu trả lời của họ là 100%. Nếu người được hỏi không muốn 

mua nó, câu trả lời là 0%. Nếu họ cảm thấy nửa muốn nửa không muốn mua sản phẩm, câu 

trả lời là 50%. 

 Ưu điểm 

Trong khi phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) cho biết mức sẵn lòng trả 

(WTP) cho sản phẩm thì khi thực hiện phương pháp PTKH có thể tính được mức sẵn lòng 

trả cho từng thuộc tính của sản phẩm. Chỉ trừ trường hợp, sử dụng CVM nhưng lại chỉ đích 

danh từng thuộc tính trong khi thực hiện khảo sát, thì trong trường hợp này, CVM cũng cho 

ra được WTP cho từng thuộc tính. 

Phương pháp PTKH được sử dụng để tìm hiểu sở thích của người tiêu dùng nên 

phương pháp này cũng có thể dự đoán xu hướng và hành vi tiêu dùng của họ thông qua 

những sở thích đó. Điều này sẽ giúp cho các nhà sản xuất, phát triển sản phẩm của mình 

một cách tốt nhất, và sẽ dễ dàng được chấp nhập khi đưa ra thị trường. 

Thay vì đặt ra nhiều câu hỏi dài dòng và không đầy đủ như thông thường, phương 

pháp PTKH thường sử dụng phần mềm SPSS để tạo ra một số kết hợp chứa các thuộc tính 

đại diện. Do đó, bảng câu hỏi tạo ra từ phương pháp này sẽ rõ ràng và đầy đủ hơn. 

 Nhược điểm 

Để xem xét và mô tả toàn diện các yếu tố môi trường chịu tác động bởi một dịch vụ 

môi trường cần đưa ra số lượng lớn các thuộc tính. Điều kiện này đòi hỏi người thiết kế 

bảng câu hỏi và phân tích kết quả cần nhiều kinh nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, do các thuộc 



Phân tích vai trò mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn phục vụ quy hoạch chiến lược hướng đến phát 

triển bền vững ở huyện Duyên Hải – Trà Vinh 

SVTH : Nguyễn Khánh Phương Thảo 

GVHD: ThS. Võ Thị Minh Hoàng 50 

tính đưa ra trong bảng câu hỏi là khá mới mẻ đối với người được hỏi nên họ trả lời mang 

cảm giác chủ quan. Người phỏng vấn phải tốn thời gian để giải thích về bảng hỏi. 

 Các bước thực hiện 

Bước 1: Lựa chọn các thuộc tính và cấp độ. 

Bước 2: Lựa chọn đối tượng trả lời bảng câu hỏi. 

Bước 3: Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu. 

Bước 4: Thiết kế bảng câu hỏi. 

Bước 5: Khảo sát thử để kiểm tra bảng câu hỏi đã được thiết kế hợp lý chưa, thiết kế 

lại. 

Bước 6: Chỉnh sửa bảng thiết kế và tiến hành khảo sát chính thức. 

Bước 7: Phân tích kết quả. 

Bước 8: Đánh giá tính hiệu lực và độ tin cậy. 

Bước 9: Giải thích kết quả ước lượng. 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 Kết quả nghiên cứu tài liệu – sự so sánh hai hai mô hình phân tích quá trình quy 

hoạch  

Bảng 4.1. Bảng so sánh hai mô hình phân tích quá trình quy hoạch 

Mô hình Mô hình quy hoạch ở Việt Nam 

chia làm 4 giai đoạn: 

1. Quyết định về chính sách 

2. Xem xét về mặt pháp lý 

3. Ban hành chính sách và 

kiểm tra 

4. Phản hồi 

Mô hình Hour-glass chia làm 3 giai 

đoạn: 

1. Thiết lập chương trình nghị sự 

2. Xây dựng 

3. Thực thi 

Giai đoạn 1 Quyết định về chính sách: các 

chính sách này lấy ý tưởng từ các 

cấp địa phương đã xem xét tình 

hình thực tế đưa lên Chính phủ. 

Thiết lập chương trình nghị sự: các 

chủ thể chính trị đưa ra các quan điểm 

đồng thuận để định hướng các vấn đề, 

đưa ra giải pháp và đề xuất một số 

sáng kiến cho việc quy hoạch. 

Gian đoạn 2 Chính phủ, Quốc hội, Bộ và các 

cơ quan ngang Bộ xem xét về mặt 

Xây dựng khung tham khảo cho các 

dự án quy hoạch dựa vào các quan 

Hình 4.1. Mô hình quy hoạch ở Việt Nam Hình 4.2. Mô hình Hour-glass 
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thể chế và pháp lý đưa ra luật, 

chính sách, nghị định, quyết định 

… 

điểm đã được đồng thuận bởi các chủ 

thể chính trị và sự ủng hộ của Chính 

phủ. 

Giai đoạn 3 Các chính sách đã được phê duyệt 

về tính khả thi, nội dung, khả 

năng tài chính sẽ được ban hành 

và kiểm tra lại. 

Các chính sách, dự án đã tồn tại trước 

đây sẽ được định hướng lại cho phù 

hợp với thực tế và nhận được sự đồng 

thuận của các bên liên quan để tiến 

hành quy hoạch. 

Giai đoạn 4 Các ý kiến phản hồi sẽ được các 

cấp trung ương xem xét lại và đưa 

ra những chính sách mới (quay 

ngược lại giai đoạn 1, thành một 

chu trình khép kín. 

 

Quá trình quy hoạch ở Việt Nam không thiết lập chương trình nghị sự mà ở giai 

đoạn đầu tiên đã quyết định về chính sách, các chính sách này lấy ý tưởng từ các cấp địa 

phương đã xem xét tình hình thực tế đưa lên Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình quy hoạch 

tiếp cận theo mô hình Hour-glass thiết lập chương trình nghị sự ở ngay giai đoạn đầu tiên, 

các chủ thể chính trị là người định hướng các vấn đề, đưa ra các giải pháp và đề xuất một 

số sáng kiến cho việc quy hoạch. Quá trình quy hoạch tiếp cận theo mô hình Hour-glass 

có thể thiếu sự kèm theo luật hoặc có thể có ở trong giai đoạn xây dựng. Ngoài ra, quá 

trình hoạch ở Việt Nam còn có một con đường khác là không thông qua luật, nó sẽ bỏ qua 

giai đoạn 2 trong mô hình trên. Mekong Delta Plan là một ví dụ điển hình về quy hoạch 

không thông qua luật. 

Mô hình Hour-glass không có giai đoạn kiểm tra và phản hồi như mô hình quy 

hoạch ở Việt Nam. Để quy hoạch tiếp cận theo mô hình Hour-glass được thực thi ở Việt 

Nam, sinh viên đề nghị thêm giai đoạn 4 phản hồi như mô hình quy hoạch ở Việt Nam 

như sau: 
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Hình 4.3. Mô hình Hour-glass sinh viên đề nghị 

 Kết quả phỏng vấn sâu 

Bảng 4.2. Thông tin đối tượng phỏng vấn sâu 

Tên Tuổi Chức vụ Trình độ 

học vấn 

Hình thức canh tác 

Phan Dương 

Nguyên 

42 Chủ tịch xã 

Trường Long Hòa 

Đại học  

Lê Minh Nguyện 54 Chủ tịch nông dân 

xã 

Đại học Tôm – RNM 

Tôm công nghiệp 

Nguyễn Tùng 

Chinh 

36 Công chức tư pháp Đại học Tôm – RNM 

Phạm Minh Xê 52 Bí thư chi bộ ấp 

Ba Động 

Trung học 

cơ sở 

Tôm – RNM 

Nguyễn Văn Uol 51 Phó bí thư thường 

trực Đảng ủy xã 

Trung học 

phổ thông 

Tôm công nghiệp 

4.2.1. Lịch sử phát triển mô hình canh tác tôm – RNM 

Cách đây 

khoảng 20 

năm 

Trường Long Hòa là một ốc đảo, phong trào nuôi tôm chưa phát triển, 

người dân sống chủ yếu dựa vào rừng 

1993 Phong trào nuôi tôm bắt đầu phát triển, chủ yếu là nuôi quảng canh 

2003 Phong trào nuôi tôm phát triển rầm rộ, người dân phá rừng ngập mặn 

(RNM) để nuôi tôm mặc dù Nhà nước không cho cũng phá trắng hết. Nuôi 

theo hình thức quảng canh và công nghiệp 
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Cách đây 

khoảng 10 

năm 

Các hộ nuôi tôm không theo quy hoạch, bơm cát, bơm đất cải tạo ao hồ 

dẫn đến nước trong hồ bị ô nhiễm. Tôm bắt đầu bệnh, dịch bệnh kéo dài 

triền miên. 

Người dân ở đây muốn nuôi công nghiệp nhưng tác phong không phải 

công nghiệp. Các khâu bảo quản, các khâu xử lý môi trường của người 

dân chủ quan, không có hiểu biết nên lây cho cả cộng đồng. 

Người dân cải tạo trắng sẽ bị mất hơn so với người dân mới bắt đầu cải 

tạo. 

Ban đầu, người dân đều nuôi tôm trúng rồi sau đó biến đổi khí hậu nên 

lượng tôm thu được giảm xuống, mất triền miên. 

Sau này Các hộ nuôi tôm nhìn lại thấy trong các ao nuôi tôm có RNM thì nuôi 

trúng hơn và ít dịch bệnh hơn. Vì vậy, mọi người bắt đầu trồng lại RNM. 

Ngoài những hộ nuôi công nghiệp, những hộ nuôi tôm – rừng ngập mặn 

tỉ lệ 50:50 thì bền vững hơn, nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến.  

4.2.2. Mô tả mô hình 

Tại xã Trường Long Hòa, tỷ lệ nuôi tôm theo mô hình canh tác tôm – rừng ngập 

(TRNM) mặn chiếm 90% theo 2 loại mô hình. 

 Mô hình 1 
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Mô hình 1: Cây ngập mặn được trồng ở dưới nước, thường được trồng là mắm và 

đước. Bờ bao làm bằng đất để bảo vệ, được làm lên cao để thành đường đi. Cống dùng để 

xả nước. 

 Mô hình 2 

 

Mô hình 2: Cây ngập mặn trồng trên các mô đất, cây không ngập nước. Sau một thời 

gian cây phát triển tốt, người ta sẽ tỉa bớt cây để không bít đất. Một cây thường có diện tích 

Hình 4.4. Mô hình 1 thực tế 
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khoảng 500m2. Tùy theo diện tích mà người ta tỉa bớt cây như thế nào cho phù hợp. Cây 

ngập mặn thường được trồng là mắm và đước. Cống dùng để xả nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6 và 4.7 mô tả cách thức thay nước trong ao và dụng cụ thu hoạch tôm. 

Cống lấy và xả nước trong ao tôm được nghĩ ra và xây dựng bởi chính người nông dân do 

đó còn khá thô sơ, tuy nhiên vẫn mang lại hiệu quả nhất định. Công cụ dùng thu hoạch 

tôm cũng là một phương tiện đánh bắt mang tính địa phương. Cách thức đặt lú được thể 

hiện trong hình sau: 

Hình 4.5. Mô hình 2 thực tế 

Hình 4.7. Cống trao đổi nước của ao tôm Hình 4.7. Cái lú dùng để thu hoạch tôm 
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Hình 4.8. Cái lú trong ao tôm 

4.2.3. Lịch sử hình thành hai mô hình 

Mô hình 1: Ban đầu người dân phá trắng RNM để diện tích mặt nước nuôi tôm nhiều 

nhưng về sau người dân nhận thấy rằng ở những ao nuôi có RNM thì tôm phát triển tốt, ít 

dịch bệnh nên họ tự trồng lại RNM. Mô hình 2: Vì để tiết kiệm chi phí đào ao nên người 

dân chỉ đào một phần đất, chừa lại các liếp đất. 

4.2.4. So sánh hai mô hình 

Mô hình 1 Mô hình 2 

+ Cây ngập mặn trồng ở dưới nước, lá cây 

rụng xuống để làm phân và thức ăn cho 

tôm 

+ Diện tích mặt nước cao hơn 

+ Chi phí đào ao cao hơn 

+ Bền vững cao hơn vì có cây ngập mặn 

ở khắp hồ tạo bóng mát nên nhiệt độ luôn 

được ổn định thích hợp cho tôm phát triển 

+ Cây ngập mặn trồng trên các mô đất, lá 

cây rụng xuống phần lớn ở trên bờ, một ít 

rơi xuống nước để làm thức ăn cho tôm 

+ Diện tích mặt nước thấp hơn 

+ Chi phí đào ao thấp hơn 

+ Bền vững thấp hơn vì không có cây 

ngập mặn ở trong nước. Nhiệt độ ban 

ngày và ban đêm chênh lệnh cao, nóng 

lạnh thất thường nên tôm dễ bị chết 

 Mô hình 1 lý tưởng hơn mô hình 2. 
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4.2.5. Tham vấn ý kiến về mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn 

Chủ tịch xã Trường Long Hòa – ông Phan Dương Nguyên cho biết: “Do thời buổi 

kinh tế thị trường, tham vọng làm giàu, cho nên nuôi công nghiệp nếu thắng thì nhanh giàu 

hơn, còn nuôi tôm - rừng thì không bao giờ nghèo, nhưng giàu quan trọng hơn. Nuôi rừng 

tôm thì không phải làm gì hết, bền vững hơn. Nếu 2 vợ chồng 2 đứa con nuôi rừng tôm một 

diện tích nhất định khoảng 30 công đất, có thể không làm gì hết vẫn đủ ăn. Nếu nó có nhiều 

thiệt hại đi chăng nữa thì cũng không bao giờ dẫn tới nghèo nàn hết, bây giờ vì chất lượng 

cuộc sống nên người ta nên người ta đòi hỏi nhiều tiền nên đào lên nuôi tôm công nghiệp”.  

Anh Nguyễn Văn Uol nuôi một hồ tôm công nghiệp từ năm 2000 cho biết nuôi tôm 

theo mô hình công nghiệp gặp khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Anh cho biết thêm: năm 2004, 

Chính phủ có chương trình hỗ trợ lên kinh tế trang trại nên mở rộng theo mô hình công 

nghiệp. Từ năm 2004 đến năm 2013, anh nuôi tôm đều lỗ. Năm 2014, anh thu lại vốn và 

trả hết nợ cho những năm khác. Năm 2015, huyện Duyên Hải lỗ khoảng 60-70% vì dịch 

bệnh, lời khoảng 30%; còn huyện Cầu Ngang thất trắng. Mặc dù bị lỗ nhiều năm nhưng 

anh vẫn đang canh tác theo mô hình công nghiệp vì có sự động viên của bạn bè và gia đình. 

Nhưng giữa nuôi tôm công nghiệp và tôm – rừng thì anh vẫn ủng hộ nhân rộng mô hình 

tôm – rừng vì: “rừng tôm có nhiều cái tác động tích cực là rủi ro ít, không bị thua lỗ, không 

tàn phá rừng ngập mặn, không khai thác thêm diện tích mặt nước và có thể người dân sẽ 

trồng thêm RNM. Tôi ủng hộ cái rừng tôm, còn hộ nào đất nhiều mà muốn nuôi công nghiệp 

thì cải tạo 1-2 ao thôi chừng 6-7 công mặt nước là được rồi. Nuôi tôm công nghiệp rủi ro 

rất lớn. Ngoài kỹ thuật, kinh nghiệm thì còn chịu ảnh hưởng của môi trường nữa”. 

Ông Phạm Minh Xê hiện đang canh tác theo TRNM nhưng trong tương lại ông có ý 

định chuyển sang mô hình công nghiệp khi có nhiều thời gian rãnh vì theo ông nuôi theo 

TRNM cho lợi nhuận thấp. 

Chủ tịch nông dân xã - Lê Minh Nguyện có 108 công nuôi trồng thủy sản gồm nuôi 

theo mô hình công nghiệp và tôm – rừng theo hình thức quảng canh cải tiến nên ông không 

có ý kiến gì về vấn đề quy hoạch vì mô hình nào ông cũng có.  

Có thể thấy rằng, mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn chi phí đầu tư thấp hơn, 

không cần nhiều thời gian chăm sóc như nuôi tôm công nghiệp, không ảnh hưởng đến đến 
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môi trường nhưng vì muốn làm giàu nhanh nên người dân ở đây đang có xu hướng chuyển 

qua nuôi công nghiệp. 

4.2.6. Quy hoạch 

Hiện tại ở địa phương, ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Bộ Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn đang tiến hành quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp với diện tích khoảng 

1200 ha tại ấp Ba Động. Quy hoạch khép kín và có đầu tư bố trí điện và xây dựng đường 

xá. Ngoài ra, một số tổ chức nước ngoài như dự án HIS của Thụy Sỹ, dự án Biến đổi khí 

hậu... đã hỗ trợ cho người dân canh tác theo TRNM. 

Chủ tịch xã Phan Dương Nguyên và chủ tịch nông dân xã Lê Minh Nguyện đều cho 

biết rằng ở địa phương đã có đề xuất một số hình thức sản xuất như trồng hành, trồng dưa. 

Chính quyền trung ương đã phê duyệt những chính sách này và đã giúp người dân nâng cao 

sinh kế. 

Anh Nguyễn Tùng Chinh cho biết quá trình quy hoạch từ chính quyền trung ương 

đưa xuống, ở trên tiến hành quy hoạch gì thì ở dưới phải nghe theo. 

Về mặt lý thuyết, quá trình quy hoạch tiếp cận theo hướng “top – down” và kết quả 

phỏng vấn sâu cũng cho thấy quá trình quy hoạch tiếp cận theo hướng “top – down”, điều 

này cho thấy nhận thức của các cán bộ ở địa phương cao. 

4.2.7. Vấn đề kè biển 

Theo ông Nguyễn Văn Uol cho biết Trà Vinh có 75 km bờ biển bao gồm phần lớn 

huyện Duyên Hải, một phần huyện Trà Cú, một phần huyện Châu Thành và huyện Cầu 

Ngang. Huyện Duyên Hải có đê quốc phòng của 3 xã Hiệp Thành, Trường Long Hòa, Dân 

Thành, thường gọi là đê Hải Thành Hòa làm bằng đất đỏ badan. Cách đây khoảng 10 năm, 

bờ biển xã Trường Long Hòa có RNM, rừng ra khoảng hơn một trăm mét nhưng biển đánh 

dần mất hết rừng đến vùng hoa màu, NTTS của dân. Từ đó mới đề nghị Chính phủ làm đê 

kè chắn sóng, còn trồng lại rừng thì không được. Bờ biển Trường Long Hòa dài 13.500m, 

đê kè được xây chiếm 4.000m. 

Chủ tịch xã Phan Dương Nguyên cho biết thêm: “Trường Long Hòa có địa hình thấp 

nên trong tương lai có thể bị nhiễm mặn nhưng hiện tại đã có đê để chống sạt lở do triều 

cường và chống xâm nhập mặn (XNM). Đê ở đây đã được bê tông hóa theo hình thức bờ 
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kè. Các diện tích hoa màu mới cần chống XNM còn nuôi trồng thủy sản (NTTS) thì không 

cần. Toàn dự án bờ biển này đã trồng RNM, trồng cây phi lao. Cây được trồng từ năm 1994 

đến nay đã hai mươi mấy năm rồi. Trước kia là từ trong này ra là 150 m đồi cát nhưng bây 

giờ còn khoảng 20 m thôi cho nên mình cần khắc phục nó bằng cách tạo nên bờ kè. Còn 

nếu có ý tưởng bảo vệ xanh sạch đẹp, bền vững thì phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đối 

với Trường Long Hòa thì nên có kinh phí đầu tư nhất định xây dựng đê kè, bảo vệ rừng 

phòng hộ và những cái gì tự nhiên sẵn có và trước khi mình bị sạt lở”. 

Ở khu vực bờ biển xã Trường Long Hòa, giồng cát, các loại cây trồng không chống 

chọi được với triều cường, đê biển đắp đất không thể đứng vững. Vì vậy, đê kè bê tông hóa 

ở xã Trường Long Hòa có tác dụng tốt để chống xói mòn, sạt lở do triều cường, hạn chế 

thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và đất canh tác cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho 

người dân. 

 Kết quả phiếu khảo sát định tính 

Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát được thực hiện bằng 2 bước kết hợp giữa Excel 

và phần mềm SPSS. Các bước thực hiện: 

 Bước 1: Nhập toàn bộ dữ liệu vào bằng phần mềm Excel và kết hợp sử dụng các 

chức năng trích lọc dữ liệu, tổ chức lại những thông tin cần thiết và liên quan với 

nhau. 

 Bước 2: Chuyển dữ liệu đã nhập vào Excel sang phần mềm SPSS và tiến hành mã 

hóa dữ liệu, khai báo biến. 

 Bước 3: Phân tích dữ liệu bằng chức năng Frequency để thống kê lại dữ liệu. 

 Bước 4: Từ dữ liệu phân tích được bằng phần mềm SPSS, những dữ liệu cần phân 

tích bằng biểu đồ được vẽ bằng phần mềm Excel. 

4.3.1. Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn 

Các thông tin kinh tế xã hội của người tham gia phỏng vấn cung cấp thêm các thông 

tin cần thiết nhằm giải quyết nhằm giải thích các kết quả khảo sát. Trong 60 hộ dân được 

phỏng vấn: số thành viên trong mỗi hộ từ 2 đến 7 người, trung bình 4 người/hộ. Số lao động 

trung bình của mỗi hộ là 3 người. 
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 Giới tính: tỷ lệ chủ hộ nam, nữ có sự 

chênh lệch khá lớn (chủ hộ nam chiếm 

65%, chủ hộ nữ chiếm 35%) (hình 4.9). 

Nhìn chung chủ hộ là nam chiếm tỷ trọng 

cao hơn. Điều này phù hợp với thực tiễn 

nam giới thường giữ vai trò trụ cột trong 

gia đình. 

 Độ tuổi: độ tuổi trung bình của chủ hộ là 

45 tuổi. Ở độ tuổi này cho thấy người dân 

vào độ tuổi trung niên sống và canh tác tại 

đây là lâu năm, điều này cho thấy kết quả điều tra là đáng tin cậy.  

 

 

 Trình độ học vấn: trình độ học vấn của các chủ hộ vẫn chưa cao (tiểu học chiếm 

40% và trung học cơ sở chiếm 41,7%). Bên cạnh đó, 13,3% chủ hộ có trình độ học 

vấn là trung học phổ thông, trung cấp. Tỷ lệ chủ hộ có trình độ học vấn cao đẳng, 

đại học tương đối thấp chiếm 5% (hình 4.10). Nhìn chung, trình độ học vấn tại địa 

bàn nghiên cứu vẫn còn chưa cao, điều này cho thấy việc tiếp cận các thông tin, 

khoa học kĩ thuật, các giải pháp thích ứng với hiện tượng XNM không bằng những 

người có trình độ học vấn cao như cao đẳng, đại học. 
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Hình 4.9. Cơ cấu giới tính 

Hình 4.10. Phân phối trình độ học vấn 
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 Thu nhập bình quân cho mỗi vụ: cao nhất là 500 triệu, thấp nhất là 2 triệu, trung 

bình là 129,367 triệu đồng. Ta thấy khoảng cách giữa thu nhập cao nhất và thu nhập 

thấp nhất là quá lớn. Do có sự chênh lệch giữa mô hình nuôi tôm công nghiệp (cho 

thu nhập cao hơn) so với các mô hình sản xuất còn lại. 

 Hình thức sản xuất: Hình thức sản xuất của các hộ rất đa dạng, có một số hộ canh 

tác theo nhiều hình thức. 

 

Hình 4.11. Hình thức sản xuất 

Hình thức sản xuất nuôi tôm công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 40,4%, 

trong khi nuôi tôm bán công nghiệp chiếm 5,8%, nuôi tôm rừng (rừng trồng trên mô đất) 

chiếm 1,9%, nuôi tôm rừng (rừng trồng trong nước) chiếm 15,4%, nuôi tôm – cua – rừng 

chiếm 6,7%, các hình thức khác chiếm 12,5% như nuôi cua rừng, nuôi tôm quảng canh, 

trồng dưa (hình 4.11). Do nuôi tôm công nghiệp cho thu nhập cao nên đa số các hộ dân đều 

nuôi theo hình thức này. 
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4.3.2. Mức độ quan tâm đến xâm nhập mặn 

Khi được hỏi: “Ông/bà có quan tâm đến 

hiện tượng xâm nhập mặn không?”, có 60% 

người được khảo sát quan tâm đến XNM, 40% 

người được khảo sát không quan tâm (hình 4.12). 

Từ đó có thể thấy vẫn còn nhiều người dân chưa 

quan tâm đến XNM. 

Khi người phỏng vấn hỏi thêm lý do vì sao 

thì đa số những người trả lời có quan tâm vì độ 

mặn ngày càng cao thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất, còn những người trả lời không 

quan tâm vì họ nghĩ nước mặn từ xưa đến giờ rồi 

và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Qua đó cho thấy mức độ hiểu biết của người 

dân về XNM vẫn còn thấp, cần nâng cao nhận thức của người dân về XNM. 

4.3.3. Ảnh hưởng XNM đến các hộ dân 

Dựa trên kết quả khảo sát trên, có thể thấy 

những hộ quan tâm đến XNM cũng chính là những 

hộ bị thiệt hại do XNM gây nên (hình 4.13). 

Trong số những hộ bị thiệt hại do XNM gây 

nên thì họ cho rằng XNM gây ra các thiệt hại như:  

- Giảm độ phì của đất chiếm 5,9%; 

- Thiếu nước ngọt chiếm 25%; 

- Chuyển đổi sang cơ cấu nông nghiệp sang hình 

thức canh tác mới chiếm 2,9%; 

-  Năng suất nông nghiệp giảm chiếm 11,1%; 

- Tăng chi phí để cải tạo đất hoặc thích ứng 

chiếm 14,7%; 

- Ảnh hưởng đến chất lượng tôm chiếm 29,4%; 

- Tốn chi phí xử lý nước chiếm 3% (hình 4.14). 
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Hình 4.12. Mức độ quan tâm đến  

xâm nhập mặn 

60%

40%
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Hình 4.13. Tỷ lệ thiệt hại do XNM 

gây nên 
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4.3.4. Mức độ thiệt hại do XNM gây nên 

Mức độ thiệt hại do XNM gây nên được thể hiện ở hình trên, có 28,3% hộ được khảo 

sát cho rằng XNM gây thiệt hại rất nhiều 

người cho gia đình họ; 18,3% hộ được 

khảo sát cho rằng hơi nhiều; 28,3% hộ 

được khảo sát cho rằng không thiệt hại gì; 

20% hộ được khảo sát cho rằng hơi ít; 5% 

hộ được khảo sát cảm thấy tốt hơn khi có 

XNM xảy ra. Những hộ cảm thấy tốt hơn 

khi có XMN xảy ra vì họ nghĩ nước nước 

mặn từ xưa đến giờ rồi và không ảnh 

hưởng đến hoạt động sản xuất của họ. Mặc 

dù XNM diễn biến ngày càng phức tạp 

nhưng vẫn có 5% hộ cảm thấy tốt hơn khi có XNM xảy ra và họ là những người có trình 
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độ học vấn tiểu học nên nhận thức chưa đầy đủ. Do đó, công tác tuyên truyền để nâng cao 

nhận thức của người dân về XNM là rất cần thiết. 

4.3.5. Tầm quan trọng của việc kiểm soát xâm nhập mặn 

Để đánh giá tầm quan trọng 

của việc kiểm soát XNM, sinh viên 

sử dụng câu hỏi: “Đánh giá của 

ông/bà về tầm quan trọng của việc 

kiểm soát xâm nhập mặn?” 

Kết quả là 31,7% hộ rằng 

việc kiểm soát XNM là rất quan 

trọng, 16,7% hộ cho rằng khá quan 

trọng, 13,3% hộ cho rằng ít quan 

trọng, 38,3% hộ cho rằng không 

quan trọng (hình 4.16). Có thể thấy 

rằng, tỷ lệ hộ dân cho rằng việc kiểm soát xâm nhập mặn không quan trọng khá cao, mặc 

dù XNM ngày càng diễn biến phức tạp.  

4.3.6. Nguồn nước sử dụng 

Theo kết quả phiếu khảo sát, độ mặn tại địa phương cao vì vậy người dân không sử 

dụng trực tiếp nước mặt cho sinh hoạt mà sử dụng 

nước ngầm (100%). Mỗi hộ gia đình đều có 2-3 giếng 

khoan với độ sâu khoảng 50 m trở lên với mục đích 

sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Hiện nay thì mực 

nước ngầm ở địa phương ngày càng giảm. Tuy nhiên, 

khi phỏng vấn viên hỏi: “Ông/bà có nghĩ là sợ thiếu 

nước trong những năm tiếp theo không?” thì có 17% 

người được hỏi trả lời có, 83% người được hỏi trả lời 

không (hình 4.17). Và khi phỏng vấn viên hỏi thêm: 

“Nếu không, ông/bà có giải pháp gì để có đủ nước 

ngọt sử dụng?” thì họ trả lời là sẽ khoan thêm nhiều 
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giếng khoan, trông chờ vào nhà nước giải quyết, xài nước nhờ hàng xóm, hết nước thì dùng 

nước thủy cục. Từ đó cho thấy nhận thức của người dân về nguồn nước sử dụng còn rất 

thấp, mặc dù biết sợ thiếu nước trong năm tiếp theo nhưng họ vẫn chưa có giải pháp để đối 

phó về vấn đề nguồn nước sử dụng. 

4.3.7. Chi phí đối phó và khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn 

Bảng 4.3. Chi phí đối phó và khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn 

Chỉ tiêu Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Độ lệch chuẩn 

Chi phí đối phó 

và khác phục 

2.788.000 0 40.000.000 6.082.000 

Chi phí đối phó và khắc phục hậu quả do XNM không cao, hộ có chi phí cao nhất là 

40 triệu, đây thường là những hộ nuôi theo hình thức công nghiệp và bán công nghiệp; có 

25 hộ có chi phí đối phó và khắc phục hậu quả do XNMN là 0. Độ lệch chuẩn cao 6,082 

triệu đồng, cho thấy chưa có sự đồng bộ để đối phó và khắc phục hậu quả do XNM, vì nhận 

thức và hình thức sản xuất của các hộ dân khác nhau. 

4.3.8. Sự hỗ trợ của Chính phủ 

Khi được hỏi:”Chính phủ có những 

biện pháp hỗ trợ nào cho ông/bà đối với 

vấn đề nước ngọt không?” thì có 5% hộ trả 

lời là có Chính phủ hỗ về giếng khoan và 

hỗ trợ nước thủy cục, 95% hộ trả lời là 

không (hình 4.18). Từ đó cho thấy Chính 

phủ đã có những giải pháp để đối phó 

XNM nhưng vẫn còn ít, chưa có sự đồng 

bộ. Đây cũng chính là vấn đề mà các cấp 

chính quyền cần quan tâm hơn nữa đối với 

đời sống của người dân.  
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Hình 4.18. Tỷ lệ hộ dân được Chính 

phủ hỗ trợ về vấn đề nước ngọt 
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4.3.9. Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn 

Trong tổng số hộ được khảo sát có 40% hộ có kết hợp nuôi tôm trong rừng ngập 

mặn và có thời gian nuôi trung bình là 20 

năm; lý do họ canh tác theo mô hình này là 

vốn ít, nhà có đất rừng sẵn nên nuôi, làm 

theo những hộ đã nuôi theo mô hình canh 

tác tôm - rừng ngập mặn, Nhà nước yêu cầu 

trồng rừng ngập mặn, nhà ít người nên 

không nuôi theo mô hình này được. Còn 

60% hộ không nuôi theo hình thức này vì 

không có đất rừng, đất chuyên nuôi tôm 

công nghiệp nên chuyển qua không được, 

thu nhập thấp, năng suất cũng giống như 

quảng canh, Nhà nước không phát động (hình 4.19). 

 Thuận lợi của mô hình 

Trong quá trình phỏng vấn sâu, các hộ dân 

ở đây cho biết trong các ao nuôi theo TRNM, lá 

cây rừng ngập mặn rơi xuống, đây chính là nguồn 

thức ăn cung cấp cho tôm. Điều này đã giúp các 

hộ nuôi tôm không tốn chi phí thức ăn. Bên cạnh 

đó, cây ngập mặn trong ao nuôi luôn được tỉa 

thưa để đảm bảo ánh sáng cho tôm và lượng lá 

rơi xuống vừa phải. Ao nuôi không bị ô nhiễm do 

thức ăn thừa và có hệ thống cống cho nước ra vào 

lưu thông nên không gây ô nhiễm môi trường. 

Người dân ở đây chỉ tốn chi phí tiền giống thả 

vào ban đầu. 

Ngoài ra, một số thuận lợi khác thông qua 

phiếu khảo sát cho kết quả: Nuôi tôm không gây ô nhiễm chiếm 13%, ít rủi ro trong sản 

60%

40%

Có Không

Hình 4.19. Tỷ lệ hộ dân kết hợp nuôi tôm 

trong RNM 

8%

27%

6%

16%

6%

Nuôi tôm không gây ô nhiễm

Ít rủi ro trong sản xuất

Góp phần bảo tồn rừng ngập mặn

Tận dụng bóng mát và lá rụng cây rừng

Khác

Hình 4.20. Thuận lợi của mô hình canh 

tác TRNM 
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xuất chiếm 43%, góp phần bảo tồn RNM chiếm 9%, tận dụng bóng mát và lá rụng cây rừng 

chiếm 25%, 10% còn lại gồm: thu nhập ổn định, ít tốn thời gian chăm sóc, rủi ro thấp (hình 

4.20). 

 Bất lợi của mô hình 

Mô hình canh tác tôm - rừng ngập mặn có nhược điểm là lượng lá rừng rơi xuống 

cũng thay đổi theo từng điều kiện cụ thể và có thể làm ô nhiễm môi trường (Fitzgerald, J.R 

et al, 2000).). Nhiều nhà khoa học đã cảnh báo rằng về lâu dài, RNM trong các hệ thống 

rừng ngập mặn - tôm tích hợp sẽ phát triển vượt lên cao hơn mức thủy triều cao nhất, vào 

mùa xuân, nếu rác đọng do lá rơi không bị nước triều cuốn đi, cùng với lượng trầm tích 

tăng sẽ bị mắc kẹt trong ao làm giảm chất lượng nước và dòng chảy của các chất dinh 

dưỡng, ảnh hưởng đến rừng ngập mặn và tôm (Ha, T.T.P et al., 2014). 

 

Tuy nhiên, khi thống kê về những bất lợi của mô hình canh tác tôm - rừng ngập mặn 

có thêm một số bất lợi như sau (hình 4.21)  

- 35% ý kiến cho rằng năng suất không cao so với diện tích ao sử dụng; 

- 20% ý kiến cho rằng chất lượng tôm không kiểm soát; 

35%

20%

30%

10%

5%

Năng suất không cao so với diện tích ao sử dụng

Chất lượng tôm giống không kiểm soát

Thời gian thu hoạch lâu

Rừng già, rụng lá, che nắng tạo môi trường không thuận lợi

Khác

Hình 4.21. Bất lợi của mô hình tôm - RNM 
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- 30% ý kiến cho rằng thời gian thu hoạch lâu; 

- 10% ý kiến cho rằng rừng già, rụng lá, che nắng tạo môi trường không thuận lợi; 

- Ngoài ra, còn có một số bất lợi khác như: khi rừng ngập mặn lớn làm mất diện tích 

đất, tôm bị chết dần, tỷ lệ sống thấp, khó quản lý, môi trường 

nước ở địa phương không tốt. 

 Mức độ hài lòng đối với mô hình tôm – 

rừng ngập mặn 

Khi được hỏi: “Ông/bà có hài lòng với mô hình canh 

tác tôm - RNM không?” thì có 33,3% người được hỏi trả lời 

có, 66,7% trả lời không (hình 4.22). Những người trả lời 

không vì họ là những người chưa nuôi theo mô hình canh 

tác tôm - RNM nên mức độ hài lòng đối với mô hình này vẫn 

còn thấp.  

4.3.10. Những chính sách góp phần phát triển sinh kế tại địa phương 

Khi được hỏi: “Chính quyền địa phương có 

những chính sách gì góp phần phát triển sinh kế tại 

địa phương chưa?” thì có 40% người được hỏi trả lời 

có, 60% người được hỏi trả lời chưa (hình 4.23). 

Những chính sách đó là: cho vay vốn nuôi tôm, nuôi 

bò, hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, xây dựng đê bao để 

hạn chế sạc lỡ đất, tạo đường giao thông thuận tiện, 

cấp hóa chất dập dịch bệnh, định lịch thời vụ thả 

giống, hỗ trợ kinh phí những năm thất mùa, cho vay 

vốn để xây dựng ao, xây dựng đê bao để hạn chế sạc 

lỡ đất, tạo đường giao thông thuận tiện. Nhìn chung, 

ở địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho người 

dân. 

33,3%

66,7%

Có Không

Hình 4.22. Mức độ hài 

lòng mô hình tôm - RNM 

60%

40%

Có Không

Hình 4.23. Tỷ lệ hộ cho rằng có 

chính sách góp phần phát triển 

sinh kế tại địa phương 
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4.3.11. Ý kiến của người dân cho vấn đề phát triển NTTS và tình hình XNM 

Mặc dù, được sự quan tâm của Nhà nước nhưng người dân vẫn có những mong 

muốn, đề xuất để phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn sinh sống. 

Một số ý kiến của người dân cho vấn đề NTTS: đề nghị chính quyền địa phương mở 

lớp tập huấn kỹ thuật nuôi tôm, cho vay vốn, thành lập hợp tác xã, hỗ trợ thuốc men chăm 

sóc tôm khi có dịch bệnh, hỗ trợ kiểm dịch con giống, cung cấp thông tin dịch bệnh rộng 

rãi, tăng cường hệ thống cống, chống ngập, xây đường xá để bà con đi lại thuận tiện. 

Ý kiến của người dân về tình hình XNM là nhờ sự can thiệp của Chính phủ để có 

những biện pháp để đối phó với tình hình XNM, làm đê ngăn XNM. 

 Kết quả về sẵn lòng trả 

Theo như những ý kiến từ đợt khảo sát lần thứ nhất, sinh viên cần kết hợp thêm hai 

thuộc tính khác là 2 giải pháp khác hướng đến sự phát triển bền vững cho ĐBSCL trước 

những thay đổi của biến đổi khí hậu: giải pháp phát triển hệ thống canh tác dựa trên lúa nổi 

và giải pháp không gian cho nước. 

Do khóa luận này thuộc phạm vi của một nghiên cứu rộng hơn trên bình diện cả ĐBSCL, 

phần phân tích này có sự kết hợp phân tích kết hợp cả ba giải pháp khác nhau bao gồm: 1) 

Hệ thống canh tác lúa mùa nổi, 2) Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn, 3) Giải pháp 

không gian cho nước. Kết quả phân tích kết hợp sẽ chỉ ra mức sẵn lòng trả trên từng giải 

pháp. Từ đó, người đọc có thể suy diễn được xu hướng hoặc nói khác đi là sự đồng thuận 

của người được hỏi (người thụ hưởng) trên việc áp dụng những giải pháp đề xuất này. Kết 

quả này có thể giúp cho những nhà hoạch định chính sách có thể định hướng được hướng 

pháp triển vùng ĐBSCL trong lương lai. Tại mỗi khu vực nhóm nghiên cứu thực hiện khảo 

sát với 60 phiếu, như vậy tổng số phiếu nghiên cứu cho phần phân tích này là 180 phiếu. 

4.4.1. Cơ sở lựa chọn thuộc tính và cấp độ 

Sinh viên sử dụng phương pháp phân tích kết hợp để thực hiện, bảng câu hỏi được 

thiết kế với ba thuộc tính và ba cấp độ được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 4.4. Các thuộc tính và cấp độ 

    Thuộc tính 

Cấp độ 
Hệ thốngcanh 

tác lúa mùa 

nổi 

Mô hình canh tác 

tôm - rừng ngập 

mặn 

Không gian cho 

nước 

Đóng góp 

(VNĐ/năm) 

1 

Phát triển trồng 

lúa nổi ở các 

vùng lũ 

Phát triển mô hình 

tôm - rừng ngập mặn 

ở các khu vực ven 

biển 

Tăng diện tích trữ 

nước cho các khu 

vực sông, búng, hồ 

chứa nước v.v 

100.000 

2 

Không trồng 

lúa nổi ở các 

vùng lũ 

Không phát triển mô 

hình tôm - rừng ngập 

mặn ở các khu vực 

ven biển 

Giữ nguyên hiện 

trạng diện tích sông, 

búng, hồ chứa nước 

v.v 

50.000 

3    20.000 

Các thuộc tính được lựa chọn là các giải pháp tiềm năng trong việc phát triển bền 

vững ĐBSCL. Mỗi một thuộc tính được chọn mang một ý nghĩa cho toàn ĐBSCL. Theo 

sự phân vùng của MDP chia không gian ĐBSCL thành ba tiểu vùng (hình 4.24): “vùng trên 

(upper delta)”, “vùng giữa (middle delta)” và “vùng ven biển (coastal zone)”, trong đó mỗi 

tiểu vùng mang những đặc trưng địa lý, tự nhiên kinh tế và xã hội khác nhau. 

Mỗi thuộc tính được chọn sẽ có các cấp độ khác nhau, trong đó thuộc tính Hệ thống 

canh tác lúa mùa nổi, Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn, Không gian cho nước đều 

có 2 cấp độ, riêng thuộc tính Đóng góp có 3 cấp độ được chọn. Các lý do sinh viên lựa chọn 

các cấp độ như bảng 4.4 là: 

 Thứ nhất, thuộc tính “Hệ thống canh tác lúa mùa nổi (floating rice based farming 

system)”: Thuộc nhóm giải pháp phát triển một nền nông nghiệp dựa vào nước lũ, 

cho khu vực trên (upper delta) của ĐBSCL. Theo MDP thì ngoài hình thức lúa nổi, 

còn có những dạng canh tác “nổi” khác cũng được cân nhắc đề xuất như “rau mùa 

nổi (floating vegetables)”, “vườn nổi (floating gardens)” v.v. Thuộc tính này được 

lựa chọn ứng với giải pháp hệ thống canh tác dựa trên lúa mùa nổi nhằm giải quyết 

các vấn đề về sinh thái lẫn kinh tế cho nông dân thuộc khu vực trên của ĐBSCL, là 

khu vực đầu tiên nhận lũ và chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi lũ về. Mô hình trồng lúa 
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mùa nổi được lựa chọn áp dụng tại vùng thượng nguồn ĐBSCL vì: (1) làm nơi chứa 

nước mùa lũ hỗ trợ giải pháp không gian cho nước được thực hiện với định hướng 

quản lý lũ, (2) là vùng ổn định do ít chịu những tác động từ biển như xâm nhập mặn, 

(3) là hướng phát triển canh tác mùa lũ có tiềm năng về mặt sinh thái, định hướng 

nông nghiệp hữu cơ và chuyên môn hóa nông nghiệp, đồng thời giúp bảo tồn dạng 

lúa nổi vốn đã là văn hóa lúa nước từ bao đời nay của khu vực miền Tây Việt Nam.  

 Thứ hai, thuộc tính “Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn (polyculture of 

mangrove - shrimp model)”: Thuộc nhóm giải pháp phát triển nền nông ngư nghiệp 

nước lợ (brackish environment) cho khu vực ven biển (coastal areas). Thuộc tính 

này được chọn ứng với giải pháp mô hình kết hợp tôm – rừng ngập mặn là một sự 

lựa chọn kép với việc nuôi tôm bền vững và tạo dải rừng ngập mặn phòng hộ ven 

biển. Ngoài ra, giải pháp này đã được Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) lựa chọn 

cho dự án của họ ở một số vùng ven biển tỉnh Cà Mau, Trà Vinh đã đi vào thực hiện 

từ năm 2015. Là một giải pháp tiềm năng cho khu vực ven biển nhằm ngăn xói lở 

bờ biển và cản mặn song song đó là tạo thêm thu nhập cho người dân để có một môi 

trường tự nhiên phù hợp cho định hướng phát triển bền vững. Đây cũng chính là giải 

pháp của đề tài sinh viên đang thực hiện. 

 Thứ ba, thuộc tính “Không gian cho nước (room for the rivers)”: Thuộc nhóm giải 

pháp cân bằng lưu lượng dòng chảy, cung cấp nước trong mùa khô và trữ nước trong 

mùa lũ cho khu vực giữa của ĐBSCL. Tuy nhiên, do đặc tính di động của 2 biên trên 

và dưới của khu vực giữa (hình 4.24), các biên sẽ dịch chuyển tùy theo mùa, ví dụ 

mùa lũ thì biên trên sẽ dịch chuyển xuống dưới, biên dưới sẽ dịch chuyển lên trên 

khi nước biển dâng. Do đó, vùng giữa không phải là 1 định nghĩa cố định. Ngoài ra, 

không gian cho nước có thể phù hợp và linh động với nhiều khu vực khác nhau ở 

ĐBSCL, và với giới hạn đề tài là về chức năng quản lý lũ là chính, nên trong khóa 

luận này giải pháp không gian cho nước được lựa chọn để phân tích thí điểm ở 1 khu 

vực thuộc vùng trên của ĐBSCL, mà không phải vùng giữa. Cụ thể hơn, giải pháp 

không gian cho nước được chọn lựa để áp dụng với khu vực thượng lưu sông (sông 
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Hậu) nhằm giải quyết các vấn đề thủy lợi tại khu vực và tác động tích cực đến khu 

vực hạ lưu sông Hậu, hướng đến sự phát triển bền vững. 

 Cuối cùng, thuộc tính “Đóng góp (donation)” cho các giải pháp được lựa chọn là 

20.000, 50.000 và 100.000 VNĐ/năm. Các cấp độ này được lấy dựa trên giá tiền 

một bữa ăn của nông dân là 50.000 VNĐ. Theo nguyên tắc này thì ngoài cấp độ 

đóng góp được gọi là “chuẩn”, cần phải có một mức cao hơn (khiến người được hỏi 

phải lưu tâm) và một mức thấp hơn (khiến người được hỏi không lưu tâm), mức 

“chuẩn” này cho thuộc tính đóng góp, do đó sinh viên chọn 2 cấp độ đóng góp biên 

là 20.000 VNĐ/năm và 100.000 VNĐ/năm. 

4.4.2. Lựa chọn đối tượng trả lời bảng câu hỏi 

Các đối tượng trả lời bảng hỏi được chọn là nông dân, những người trực tiếp liên 

quan đến 3 thuộc tính đã chọn. Theo ý kiến cho điểm của họ để biết được mức độ đồng 

thuận của nông dân đối với mỗi giải pháp phát triển. 

Hình 4.24. Hình ảnh phân chia ĐBSCL thành 3 tiểu vùng (vùng trên, vùng 

giữa và vùng ven biển) ĐBSCL theo cách chia của MDP 
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4.4.3.  Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu 

Phương pháp thu thập dữ liệu từ đối tượng trả lời được sử dụng trong bài, phỏng vấn 

trực tiếp nông dân và hỏi kết hợp cùng với phiếu khảo sát.  

4.4.4. Thiết kế phiếu khảo sát 

Phiếu khảo sát được thiết kế với các phần như sau: lời chào hỏi, giới thiệu về tác giả, 

giới thiệu về đề tài, cung cấp các thông tin cho người trả lời về các giải pháp, tiếp đến là 

bảng câu hỏi thể hiện sự kết hợp các thuộc tính và cấp độ, dẫn thêm một ví dụ minh họa để 

người trả lời dễ dàng đánh giá các bộ kết hợp các thuộc tính và cấp độ, dẫn thêm một ví dụ 

minh họa để người trả lời dễ dàng đánh giá các kết hợp. 

Ví dụ minh họa cho bảng câu hỏi trên là: không trồng lúa nổi ở các vùng lũ; phát 

triển mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển; giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, hồ chứa nước v. v. Đóng góp cho giải pháp này là 50.000 VNĐ/ năm. 

Ông/bà muốn cho điiểm sự kết hợp này là bao nhiêu? Có thể là 4 điểm, khi đó ông/bà điền 

vào ô đánh giá là số 4, có nghĩa là ông/bà hơi đồng ý với sự kết hợp này. 

Bảng câu hỏi được thiết kế bằng cách dùng phần mềm SPSS để tạo ra 8 bộ kết hợp 

giữa các thuộc tính và cấp độ trong bảng 4.5. Mỗi bộ kết hợp này được thể hiện như một 

câu hỏi trong phiếu khảo sát. Người trả lời được gợi ý đánh giá sở thích của họ trên 8 kết 

hợp để cho thấy mức độ hài lòng của họ với các giải pháp được thực hiện trong tương lai 

bằng cách chọn từ : 

1: Hoàn toàn không đồng ý 

2: Hơi không đồng ý 

3: Tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý 

4: Hơi đồng ý 

5: Hoàn toàn đồng ý 
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Bảng 4.5. Bảng câu hỏi được thiết kế theo phương pháp thiết kế không đầy đủ trong 

phân tích kết hợp (sử dụng phần mềm SPSS) 

 
Mô hình canh tác 

lúa mùa nổi 

Mô hình canh tác tôm - 

rừng ngập mặn 
Không gian cho nước 

Đóng 

góp 

(Đồng/ 

Năm) 

Cho 

điểm 

(1-5) 

Ví 

dụ: 

Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

50 000 4 

1 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước 

v.v. 

50 000  

2 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v.  

20 000  

3 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v  

100 000  

4 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

50 000  

5 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

100 000  

6 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v 

sông, búng, hồ chứa 

nước v.v 

20 000  

7 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v  

100 000  

8 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v  

100 000  
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4.4.5. Tiến hành khảo sát chính thức 

Thông tin khảo sát được thu thấp bằng cách khảo sát trực tiếp tại 3 khu vực An Phú 

(An Giang), Tri Tôn (An Giang), và Duyên Hải (Trà Vinh); tương ứng với các khu vực 

thượng, giữa và ven biển ĐBSCL. Số phiếu thu thập cho tính toán này là 180 phiếu (60 

phiếu/khu vực). Như vậy, với mức tính sẵn lòng trả theo phương pháp này chỉ mang tính 

tham khảo không mang tính đại diện được xét cho toàn khu vực ĐBSCL.  

4.4.6. Phân tích kết quả 

Để ước tính giá trị hệ số của các thuộc tính (bao gồm đóng góp) làm cơ sở để tính 

toán mức sẵn lòng chi trả của hộ dân, nghiên cứu này đã sử dụng mô hình phân tích hồi quy 

đa biến làm cơ sở để tính toán mức sẵn lòng trả của hộ dân. Về mặt lý thuyết, mô hình hồi 

quy đa biến có dạng: 

Pj = U(Xj) + 𝜺 = 𝚺𝜷k . Xkj + 𝜺 (1) 

Trong đó: 

𝜷k là hệ số được ước tính 

𝜺 là sai số 

Pj là khả năng đóng góp của hộ dân 

Xj là mức độ hài lòng của hộ dân đối với mỗi giải pháp kết hợp so với tổng tất cá các giải 

pháp thành phần. 

Xuất phát từ mô hình cơ bản trong công thức (1), mô hình phân tích hồi quy đa biến 

cụ thể ở nghiên cứu này có dạng như sau: 

Y = a + 𝜷1.FS01 + 𝜷2.FS02 + 𝜷3.SM01 + 𝜷4.SM02 + 𝜷5.RR01 + 𝜷6.RR02 + 

𝜷7.DONATION + u (2) 

Trong đó: 

Y: mức độ hài lòng của người trả lời đối với các kết hợp của thuộc tính và cấp độ 

a: hằng số 

𝜷1 đến 𝜷7: hệ số mỗi thuộc tính tương ứng trong bảng 4.6 

u: sai số 
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Bảng 4.6. Định nghĩa các biến (thuộc tính của bộ giải pháp) 

Biến Định nghĩa 

FS01 Phát triển trồng lúa nổi ở các vùng lũ 

FS02 Không trồng lúa nổi ở các vùng lũ 

SM01 Phát triển mô hình tôm-rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển 

SM02 Không phát triển mô hình tôm-rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển 

RR01 Tăng diện tích trữ nước cho các khu vực sông, búng, hồ chứa nước v.v  

RR02 Giữ nguyên hiện trạng diện tích sông, búng, hồ chứa nước v.v  

DONATION Đóng góp (VNĐ/năm) 

 

Tất cả các biến trong phương trình trên đều là biến giả (dummy variable), trừ biến 

Đóng góp. Thông thường, phương trình dạng này có thể dễ dàng dẫn đến đa cộng tuyến 

(multicolinerity), mặc dù hiện tượng này ít xảy ra trong thực tế. Tuy nhiên, để giảm thiểu 

hoặc tránh đa cộng tuyến có thể xảy ra, nghiên cứu đã lựa chọn 4 mô hình sau cho việc tính 

toán giá trị hệ số các thuộc tính: 

Mô hình 1: Y = a + 𝜷1.FS01 + 𝜷3.SM01 + 𝜷5.RR01 + 𝜷7.DONATION + u 

Mô hình 2: Y = a +  𝜷2.FS02 + 𝜷3.SM01 + 𝜷5.RR01 + 𝜷7.DONATION + u 

Mô hình 3: Y = a + 𝜷1.FS01 + 𝜷4.SM02 + 𝜷5.RR01 + 𝜷7.DONATION + u 

Mô hình 4: Y = a + 𝜷1.FS01 + 𝜷3.SM01 + 𝜷6.RR02 + 𝜷7.DONATION + u 

 Số liệu: 

Tổng số phiếu phát ra: 180 phiếu 

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu 

Số phiếu hợp lệ dùng để tính toán kết quả và phân tích: 180 

Sử dụng phần mềm phân tích và xử lý số liệu SPSS, kết quả thu được như sau: 
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Bảng 4.7. Kết quả phân tích cho mô hình 1 

Tóm tắt mô hình 

Mô hình R R2 R2 hiệu chính Sai số ước 

tính 

1 ,401a ,161 ,159 1,216 

Biến độc lập: DONATION, RR01, SM01, FS01 

Hệ số a 

Mô hình Hệ số chưa hiệu 

chỉnh 

Hệ số đã hiệu 

chỉnh 

t Sig. Thống kê 

cộng tuyến 

B Sai số Beta VIF 

1 

Hằng số 2,529 ,090  28,082 ,000  

FS01 1,016 ,064 ,383 15,843 ,000 1,000 

SM01 ,059 ,064 ,022 ,926 ,355 1,000 

RR01 ,240 ,064 ,091 3,743 ,000 1,000 

DONATION -0,000002849 ,000 -,073 -3,038 ,002 1,000 

Biến phụ thuộc: RATING 

Bảng 4.8. Kết quả phân tích cho mô hình 2 

Tóm tắt mô hình 

Mô hình R R2 R2 hiệu chính Sai số ước tính 

2 ,401a ,161 ,159 1,216 

Biến độc lập: DONATION, RR02, SM01, FS01 

Hệ số a 

Mô hình Hệ số chưa hiệu 

chỉnh 

Hệ số đã hiệu 

chỉnh 

t Sig. Thống kê 

cộng tuyến 

B Sai 

số 

Beta VIF 

2 

Hằng số 3,544 ,090  39,352 ,000  

FS02 -1,016 ,064 -,383 -15,843 ,000 1,000 

SM01 ,059 ,064 ,022 ,926 ,355 1,000 

RR01 ,240 ,064 ,091 3,743 ,000 1,000 

DONATION -0,000002849 ,000 -,073 -3,038 ,002 1,000 

Biến phụ thuộc: RATING 
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Bảng 4.9. Kết quả phân tích cho mô hình 3 

Tóm tắt mô hình 

Mô hình R R2 R2 hiệu chính Sai số ước tính 

3 ,401a ,161 ,159 1,216 

Biến độc lập: DONATION, RR01, SM02, FS01 

Hệ số a 

Mô hình Hệ số chưa hiệu 

chỉnh 

Hệ số đã hiệu 

chỉnh 

t Sig. Thống kê 

cộng tuyến 

B Sai 

số 

Beta VIF 

3 

Hằng số 2,588 ,090  28,736 ,000  

FS01 1,016 ,064 ,383 15,843 ,000 1,000 

SM02 -,059 ,064 -,022 -,926 ,355 1,000 

RR01 ,240 ,064 ,091 3,743 ,000 1,000 

DONATION -0,000002849 ,000 -,073 -3,038 ,002 1,000 

Biến phụ thuộc: RATING 

Bảng 4.10. Kết quả phân tích cho mô hình 4 

Tóm tắt mô hình 

Mô hình R R2 R2 hiệu chính Sai số ước tính 

4 ,401a ,161 ,159 1,216 

Biến độc lập: DONATION, RR01, SM01, FS02 

Hệ số a 

Mô hình Hệ số chưa hiệu 

chỉnh 

Hệ số đã hiệu 

chỉnh 

t Sig. Thống kê 

cộng tuyến 

B Sai 

số 

Beta VIF 

4 

Hằng số 2,769 ,090  30,741 ,000  

FS01 1,016 ,064 ,383 15,843 ,000 1,000 

SM01 ,059 ,064 ,022 -,926 ,355 1,000 

RR02 -,240 ,064 -,091 -3,743 ,000 1,000 

DONATION -0,000002849 ,000 -,073 -3,038 ,002 1,000 

Biến phụ thuộc: RATING 



Phân tích vai trò mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn phục vụ quy hoạch chiến lược hướng đến phát 

triển bền vững ở huyện Duyên Hải – Trà Vinh 

SVTH : Nguyễn Khánh Phương Thảo 

GVHD: ThS. Võ Thị Minh Hoàng 80 

Trích giá trị của các hệ số 𝛽 chưa chuẩn hóa từ 4 mô hình trên, thu được bảng 4.12 như 

sau: 

Bảng 4.11. Giá trị các hệ số của thuộc tính 

Các biến 

(thuộc tính) 

Hệ số chưa chuẩn hóa 

 Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 

FS01 1,016 *   1,016 * 1,016 * 

FS02   -1,016 *     

SM01 ,059 ,355 ,059 ,355   ,059 ,355 

SM02     -,059 ,355   

RR01 ,240 * ,240 * ,240 *   

RR02       -,240 * 

DONATION -,000002849 * -,000002849 

 

* -,000002849 

 

* -,000002849 

 

* 

R2 0,161 

(*) có mức ý nghĩa 5% 

Dựa vào các hệ số trong bảng trên ta tính được mức sẵn lòng chi trả của nông dân 

dùng cho các thuộc tính theo công thức: 

Mức sẵn lòng chi trả (WTP) =  
𝐇ệ 𝐬ố 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐭í𝐧𝐡

|𝐇ệ 𝐬ố Đó𝐧𝐠 𝐠ó𝐩|
=  

𝛃𝐤

𝛃𝟕
 

Trong đó, WTP thể hiện mức độ ưa chuộng của nông dân đối với mỗi bộ thuộc tính 

và cấp độ của 3 giải pháp. Trong nghiên cứu này, WTP thể hiện số tiền mà nông dân có thể 

trả cho chính sách phát triển vùng ĐBSCL theo mỗi bộ thuộc tính và cấp độ được lựa chọn. 

Nếu mức sẵn lòng trả cho một thuộc tính càng cao thì chứng tỏ rằng thuộc tính đó càng 

được nông dân đánh giá cao. Ngược lại, nếu mức sẵn lòng trả cho một thuộc tính càng thấp 

thì mức độ chấp nhận của nông dân đối với thuộc tính đó càng thấp. 

Bảng 4.12. Mức sẵn lòng chi trả của nông dân cho các thuộc tính 

Tên 

biến 

Thuộc tính của bộ giải pháp Mức sẵn 

lòng chi trả 

(VNĐ/năm) 

FS01 Phát triển trồng lúa nổi ở các vùng lũ 356.616 

FS02 Không trồng lúa nổi ở các vùng lũ -356.616 

SM01 Phát triển mô hình tôm-rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển 20.709 

SM02 Không phát triển mô hình tôm-rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển -20.709 

RR01 Tăng diện tích trữ nước cho các khu vực sông, búng, hồ chứa nước v.v  84.240 

RR02 Giữ nguyên hiện trạng diện tích sông, búng, hồ chứa nước v.v  -84.240 
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Hình 4.25. Biểu đồ thể hiện mức sẵn lòng trả của nông dân cho các thuộc tính của bộ 

giải pháp 

4.4.7. Đánh giá hiệu lực và độ tin cậy 

Theo kết quả tính toán trên, giá trị hệ số SM01, SM02 có mức ý nghĩa là 0,355>0,05 

(tức là 5%), kết quả đó cho thấy biến SM01, SM02 không có ý nghĩa thống kê, những biến 

còn lại đều có ý nghĩa thống kê. Trị số R2=0,161 tương đối thấp cho thấy sự tương quan 

giữa các biến chỉ ở mức trung bình. Điều này có thể được giải thích là do các thuộc tính 

chưa thực hiện nên nông dân tại khu vực khảo sát chưa thực sự hiểu được lợi ích hay những 

ảnh hưởng mà nó mang lại dẫn tới những lựa chọn chủ quan ảnh hưởng đến kết quả khảo 

sát. Từ đó gây khó khăn cho việc xác định xu hướng chung của những lựa chọn cho ba 

thuộc tính. Ngoài ra, khảo sát được thực hiện tại ba khu vực khác nhau cũng có thể làm 

tăng biến động này bới trên thực tế người được hỏi chủ yếu là nông dân địa phương và họ 

chỉ thật sự hiểu những mong muốn của mình đối với nơi họ sống và không thể trả lời cho 

câu hỏi mang tính vĩ mô cho toàn ĐBSCL. 

4.4.8. Giải thích kết quả ước lượng 

Thuộc tính “Phát triển mô hình tôm-rừng ngập mặn ở các khu vực ven biển” được 

nông dân chi trả thấp nhất, với mức 20.709 VNĐ/năm. Mức chi trả thấp nhất có nghĩa là 

nông dân không quan tâm đến thuộc tính này. Kết quả này phù hợp với kết quả phiếu khảo 
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sát định tính (mức độ hài lòng với mô hình tôm – rừng ngập mặn vẫn còn thấp) và cũng 

như chủ tịch xã An Dương Nguyên xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

cho biết: : “Do thời buổi kinh tế thị trường, tham vọng làm giàu, cho nên nuôi công nghiệp 

nếu thắng thì nhanh giàu hơn, còn nuôi tôm - rừng thì không bao giờ nghèo, nhưng giàu 

quan trọng hơn. Nuôi rừng tôm thì không phải làm gì hết, bền vững hơn. Nếu 2 vợ chồng 

2 đứa con nuôi rừng tôm một diện tích nhất định khoảng 30 công đất, có thể không làm gì 

hết vẫn đủ ăn. Nếu nó có nhiều thiệt hại đi chăng nữa thì cũng không bao giờ dẫn tới nghèo 

nàn hết, bây giờ vì chất lượng cuộc sống nên người ta nên người ta đòi hỏi nhiều tiền nên 

đào lên nuôi tôm công nghiệp”.  

Thuộc tính “Tăng diện tích trữ nước cho các khu vực sông, búng, hồ chứa nước v.v” 

được nông dân quan tâm tiếp theo, với mức 84.240 VNĐ/năm.  

Thuộc tính “Phát triển trồng lúa nổi ở các vùng lũ” được nông dân chi trả cao nhất, 

với mức 356.616 VNĐ/năm. 

 Phân tích SWOT về việc áp dụng mô hình canh tác tôm – rừng ngập vào quy 

hoạch 

Qua kết quả khảo sát và thực hiện phỏng vấn sâu, kết quả thực tiễn cho thấy những 

mặt thuận lợi và những khó khăn gặp phải trong quá trình canh tác và quy hoạch TRNM 

được phân tích lại trong bảng sau theo phương pháp SWOT: 

S - Điểm mạnh  W - Điểm yếu  

S1: Điều kiện tự nhiên phù hợp 

S2: Chi phí đầu tư thấp 

S3: Nuôi tôm không gây ô nhiễm 

S4: Ít tốn thời gian chăm sóc 

S5: Ít rủi ro trong sản xuất 

S6: Tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên 

S7: Chủ động được nguồn nước 

S8 Tăng mức độ đa dạng sinh học trong 

RNM 

W1: Năng suất không cao so với diện tích 

ao sử dụng 

W2: Thời gian thu hoạch lâu 

W3: Lợi nhuận thấp 
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S9: Cho sản phẩm sạch 

O - Cơ hội  T - Thách thức  

O1: Đa dạng hóa nguồn thu (tôm, cua, cá) 

O2: Được sự hỗ trợ của lãnh đạo địa 

phương và các tổ chức nước ngoài 

O3: Ổn định sinh kế cho người dân 

O4: Thích ứng được trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu 

T1: Chất lượng tôm giống không kiểm soát 

T2: Rừng già, lá rụng, che nắng tạo môi 

trường không thuận lợi 

T3: Biến động theo giá cả thị trường 

T4: Đòi hỏi phải có sự liên kết giữa người 

dân trong việc quy hoạch 

 Phân tích SWOT: 

S - O S - T 

S2 – O3: Khuyến khích người dân canh tác 

theo mô hình này 

S8 – O2: Kêu gọi các nhà đầu tư phi chính 

phủ trong và ngoài nước nhân rộng mô hình 

này 

S9 – O2: Đầu tư thêm các thiết bị máy móc 

để kiểm tra chất lượng tôm tiến đến mô 

hình nuôi tôm sinh thái 

S3 – T2: Xây dựng hệ thống cống xả thải 

S7 – T4: Xây dựng hệ thống cống trao đổi 

nước chung trong khu vực 

S2 – T3: Cần có các chính sách để ổn định 

giá tôm trên thị trường 

S2 - T1: Tăng cường hệ thống quản lý nhà 

nước về chất lượng tôm giống 

W - O W - T 

W3 - O4 : Tìm kiếm các nhà đầu tư phi chính 

phủ trong và ngoài nước hỗ trợ cho người 

dân 

W3 - O3: Kết hợp trồng các loại cây hoa 

màu cho lợi nhuận cao 

W1 - T2 : Tỉa thưa bớt rừng để tạo nhiều 

không gian nuôi tôm 

W3 - T3: Cần có các chính sách để ổn định 

giá tôm trên thị trường 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Kết luận 

Trên cơ sở nghiên cứu của đề tài, rút ra các kết luận sau: 

 Xâm nhập mặn 

  Xâm nhập mặn ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến các hoạt 

động sản xuất của người dân và nguồn nước sử dụng. Đa số người dân cũng nhận thức được 

điều này, vì vậy có đến 60% hộ dân quan tâm đến xâm nhập mặn. Tuy nhiên, còn một tỷ lệ 

không nhỏ hộ dân cho rằng kiểm soát xâm nhập mặn là không quan trọng (chiếm 38,3%). 

Bên cạnh đó, vẫn có 5% hộ dân cảm thấy tốt hơn khi có xâm nhập mặn xảy ra.  

  Kết quả cho thấy 100% hộ dân đang sử dụng nước ngầm cho sản xuất nông nghiệp 

và sinh hoạt, 83% hộ dân nghĩ là sẽ thiếu nước trong tương lai. Tuy nhiên, vấn đề đối phó 

và khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn vẫn chưa có sự đồng bộ. 

 Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn có nhiều ưu điểm như chi phí đầu tư thấp, ít 

rủ ro trong sản xuất, bảo tồn rừng ngập mặn nhưng đa số người dân ở đây ưa chuộng mô 

hình tôm công nghiệp vì mô hình tôm tôm công nghiệp cho lợi nhuận nhuận cao. 

 Quy hoạch 

Quá trình quy hoạch ở Việt Nam và quá trình quy hoạch tiếp cận theo mô hình Hour-

glass có nhiều điểm khác nhau. Mỗi quá trình quy hoạch đều có những ưu điểm riêng. Quá 

trình quy hoạch ở Việt Nam có tầm nhìn ngắn hạn, thiếu sót về sự tổng thể nhưng có sự 

kiểm tra và phản hồi lại của các bên liên quan. Quá trình quy hoạch tiếp cận theo mô hình 

Hour-glass mang tính chiến lược, có tầm nhìn dài hạn, đánh giá trên nhiều phương diện 

khác nhau, nhằm thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu nhưng không có sự phản hồi lại. 

 Kết quả sẵn lòng trả 

Kết sẵn lòng trả của nông dân vùng ĐBSCL đối với 3 giải pháp hệ thống canh tác 

lúa nổi, giải pháp không gian cho nước và mô hình canh tác tôm - rừng ngập mặn thông 

qua phương pháp phân tích kết hợp mặc dù không có độ chính xác cao về mặt khoa học 

nhưng qua đó có thể định hướng được sở thích của nông dân đối với các giải pháp đề ra 

cho phát triển vùng đồng bằng. Kết quả cho thấy, mức sẵn lòng trả của nông dân đối với hệ 
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thống canh tác lúa nổi và không gian cho nước cao hơn mô hình canh tác tôm – rừng ngập 

mặn. Qua đó cho thấy mức độ ưa chuộng của nông dân đối với giải pháp phát triển mô hình 

canh tác tôm – rừng ngập mặn ở khu vực ven biển là thấp nhất trong ba giải pháp (mức sẵn 

lòng chi trả là 20.709 VNĐ/năm) vì đa số nông dân đều canh tác theo mô hình tôm công 

nghiệp và rất khó khăn để chuyển qua mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn. 

 Kiến nghị 

 Các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn cần triển khai các chương trình nâng cao nhận 

thức cộng đồng về xâm nhập mặn như: 

Thường xuyên lồng ghép các kiến thức về xâm nhập mặn vào nhà trường hoặc có 

những buổi hoạt động ngoài giờ giới thiệu về xâm nhập mặn để con em của các hộ có thể 

về tuyên truyền lại cho cha mẹ. 

Cần đẩy mạnh hoạt động của các đoàn thể ở địa phương, thường xuyên tổ chức 

những chương trình phổ biến kiến thức về xâm nhập mặn, kĩ thuật canh tác, khả năng thích 

nghi để nâng cao nhận thức của người dân. Từ đó, nâng cao khả năng thích nghi. Các cơ 

quan chuyên môn phải tích cực thông báo đến người dân những thông tin cần thiết như lịch 

thời vụ, hướng dẫn kĩ thuật canh tác, thông báo giống cấy, con mới, hướng dẫn áp dụng 

tiến bộ khoa học kĩ thuật, thông báo khi có dịch bệnh….  

 Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn không được nông dân ưa chuộng, gợi mở 

những nghiên cứu tiếp theo tìm kiếm các mô hình thay thế khác để tiến tới quy hoạch chiến 

lược vùng ven biển ĐBSCL. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: 

PHIẾU KHẢO SÁT 1 

Mã phiếu: 

Ngày điều tra, khảo sát: 

Thông tin chung về người được phỏng vấn: 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………… 

Tuổi: …………………………………Giới tính: ………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… 

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………. 

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………… 

Thu nhập bình quân mỗi tháng: …………………………………………………………. 

I. Tình hình sản xuất nông nghiệp gia đình 

1. Số thành viên trong gia đình: .................  Số người tham gia sản xuất nông nghiệp: 

……………………………………………………………………………………… 

2. Hình thức sản xuất:   

 Nuôi tôm công nghiệp 

 Nuôi tôm bán công nghiệp 

 Nuôi tôm rừng (rừng trồng trên mô đất) 

 Nuôi tôm rừng (rừng trồng ngập trong nước) / quảng canh cải tiến 

 Nuôi tôm thâm canh 

 Khác: .............................................................................................................. 

II. Thông tin về nguồn nước sử dụng 

1. Ông/bà có quan tâm đến hiện tượng xâm nhập mặn không?

 Có  Không 

Vì sao?....................................................................................................................... 

2. Hiện tượng xâm nhập mặn có gây thiệt hại cho ông/bà không?

 Có   Không

Nếu có, đó là những thiệt hại gì? 

 Giảm độ phì của đất 

 Thiếu nước ngọt 

 Phải chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang hình thức canh tác mới 

 Năng suất canh tác nông nghiệp giảm 

 Tăng chi phí để cải tạo đất hoặc thích ứng 
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 Khác:………………………………………………………………………..   

3. Ông/bà nghĩ rằng hiện tượng xâm nhập mặn sẽ gây thiệt hại cho gia đình ông/bà ở 

mức độ nào? 

 Rất nhiều 

 Hơi nhiều 

 Không thiệt hại gì 

 Hơi ít 

 Rất ít 

 Tôi cảm thấy tốt hơn khi có hiện tượng xâm nhập mặn 

4. Đánh giá của ông/bà về tầm quan trọng của việc kiểm soát xâm nhập mặn?  

 Rất quan trọng 

 Khá quan trọng 

 Ít quan trọng 

 Không quan trọng 

5. Hiện ông/bà có đang sử dụng nước ngầm cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp 

không? 

 Có   Không

Nếu có, ông/bà có bao nhiêu giếng khoan?.............................................................. 

6. Ông/bà có nghĩ là sẽ đủ nước ngầm để sử dụng trong 10-20 năm tới không? 

 Có   Không

Nếu không, ông/bà có giải pháp gì để có đủ nước ngọt sử dụng? 

................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................   

7. Chi phí mà ông/bà dành cho việc đối phó và khắc phục hậu quả do xâm nhập mặn 

hằng năm là bao nhiêu?............................................................................................. 

8. Chính phủ có những biện pháp hỗ trợ nào cho ông/bà đối với vấn đề nước ngọt 

không? 

 Có  Không 

Nếu có thì đó là những biện pháp gì?  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

III. Thông tin về mô hình tôm-rừng ngập mặn 

1. Gia đình ông/bà có kết hợp nuôi tôm trong rừng ngập mặn không? 

 Có (khi nào?.................................) 

 Không  

Nếu có, ông bà vui lòng cho biết ước tính lợi nhuận canh tác hằng năm với mô hình 

này là bao nhiêu?....................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................   
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2. Lý do vì sao ông/bà chọn tham gia canh tác hoặc không canh tác theo mô hình 

này?.............................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Ông/bà có nhận được sự hỗ trợ nào từ chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ 

nào không?

 Có   Không 

Nếu có thì là tổ chức nào và dưới hình thức hỗ trợ nào? 

 Tổ chức:……………………………………………………………………... 

 Hình thức hỗ trợ:…………………………………………………………….. 

4. Ông/bà cho biết những thuận lợi của mô hình tôm-rừng ngập mặn? 

 Chi phí thấp 

 Nuôi tôm không gây ô nhiễm 

 Ít rủi ro trong sản xuất 

 Góp phần bảo tồn rừng ngập mặn 

 Tận dụng bóng mát và lá rụng từ cây rừng 

 Khác: ………………………………………………………………………...  

5. Những mặt bất lợi của mô hình này 

 Năng suất không cao so với diện tích ao sử dụng 

 Chất lượng tôm giống không kiểm soát 

 Thời gian thu hoạch lâu 

 Rừng già, rụng lá, che nắng tạo môi trường không thuận lợi  

 Khác: ………………………………………………………………………...  

6. Ông/bà có hài lòng với hệ thống canh tác tôm-rừng ngập mặn không? 

 Có  Không 

Vì sao? 

............................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................   

IV. Các câu hỏi mở rộng 

1. Chính quyền địa phương có những chính sách gì góp phần phát triển sinh kế tại địa 

phương chưa? 

 Có  

 Chưa 
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Nếu có thì đó là những chính sách gì? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

2. Ông/bà có đề xuất ý kiến gì với chính quyền cho vấn đề quy hoạch phát triển nuôi 

trồng thủy sản và kiểm soát xâm nhập mặn trong thời gian tới? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
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Phụ lục 2: 

PHIẾU KHẢO SÁT 2 

Mã phiếu: 

Ngày điều tra, khảo sát: 

Phần 1: lời chào hỏi, giới thiệu về bản thân, giới thiệu đề tài 

Phần 2: cung cấp thông tin về các giải pháp: 

 Hệ thống canh tác lúa mùa nổi là giải pháp giải quyết các vấn đề về sinh thái lẫn 

kinh tế cho nông dân thuộc khu vực trên của đồng bằng sông Cửu Long nhằm: 

(1) làm nơi chứa nước mùa lũ hỗ trợ giải pháp không gian cho nước được thực 

hiện với định hướng quản lý lũ, (2) là vùng ổn định ít do ít chịu những tác động 

từ biển như xâm nhập mặn, (3) là hướng phát triển canh tác mùa lũ có tiềm năng. 

 Mô hình canh tác tôm – rừng ngập mặn là giải pháp áp dụng ở khu vực ven biển 

đồng bằng sông Cửu Long nhằm nuôi tôm bền vững và tạo dải rừng ngập mặn 

phòng hộ ven biển. 

 .Không gian cho nước là giải pháp áp dụng với khu vực thượng lưu sông (sông 

Hậu) nhằm giải quyết các vấn đề thủy lợi tại khu vực và tác động tích cực đến 

khu vực hạ lưu sông Hậu, hướng đến sự phát triển bền vững 

 

Kính mời quý ông bà cho điểm từ 1 đến 5 cho 8 bộ lựa chọn chính sách phát 

triển vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (thử nghiệm ở 2 tỉnh An Giang và Trà 

Vinh) như sau: 

1: Hoàn toàn không đồng ý (thấp điểm nhất)  

2: Hơi không đồng ý 

3: Tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý 

4: Hơi đồng ý 

5: Hoàn toàn đồng ý (cao điểm nhất) 
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(Tham khảo ở ví dụ)  

 

 
Hệ thống canh tác 

lúa mùa nổi 

Mô hình canh tác tôm - 

rừng ngập mặn 
Không gian cho nước 

Đóng 

góp 

(Đồng/ 

Năm) 

Cho 

điểm 

(1-5) 

Ví 

dụ: 

Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

50 000 4 

1 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v 

50 000  

2 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v.  

20 000  

3 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v 

100 000  

4 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

50 000  

5 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

100 000  

6 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v 

20 000  

7 
Không trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Phát triển mô hình tôm – 

rừng ngập mặn ở các khu 

vực ven biển 

Tăng diện tích trữ nước 

cho các khu vực sông, 

búng, hồ chứa nước v.v 

100 000  

8 
Phát triển trồng lúa 

nổi ở các vùng lũ 

Không phát triển mô hình 

tôm – rừng ngập mặn ở 

các khu vực ven biển 

Giữ nguyên hiện trạng 

diện tích sông, búng, 

hồ chứa nước v.v. 

100 000  
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Phụ lục 3: 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO SÁT 
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