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Thưa quý vị bạn đọc!
Thế giới chưa từng trải qua một năm đặc biệt như 

2020: dịch bệnh, thiên tai, nền kinh tế - chính trị bất 
ổn... Nổi bật nhất là chủng virus mới COVID-19 đã 
làm điêu đứng hầu như mọi mặt của đời sống, kinh 
tế - xã hội bị ảnh hưởng trầm trọng. 

Khó khăn là vậy, ngành thủy sản vẫn là một trong 
những lĩnh vực kinh tế may mắn có được sự tăng 
trưởng. Năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy 
sản (giá so sánh năm 2010) đạt 3,05% so năm 2019, 
tổng sản lượng đạt 8,4 triệu tấn, tăng 1,8%; trong đó, 
sản lượng khai thác đạt 3,85 triệu tấn, tăng 2,1%, nuôi 
trồng đạt 4,56 triệu tấn, tăng 1,5%. Kim ngạch xuất 
khẩu đạt 8,4 triệu USD. Mục tiêu đến năm 2030 tốc độ 
tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản đạt 3 - 4%/năm. 

Cái khó ló cái khôn, năm 2020 chứng kiến sự 
chuyển dịch và phát triển của thủy sản qua các kênh 
siêu thị và bán lẻ; ngành tôm Việt Nam chủ động và 
linh hoạt, tạo ra môi trường nuôi trồng, chế biến sôi 
động, đảm bảo an sinh xã hội dù đại dịch đang xảy ra 
toàn cầu.

Thách thức nội tại của thủy sản Việt Nam vẫn còn, 
từ thiếu nguyên liệu cho sản xuất, giá thành sản xuất 
các mặt hàng nuôi trồng chủ lực còn cao so với các 
quốc gia có sản phẩm cạnh tranh, thiếu lao động, 
doanh nghiệp điêu đứng sau tác động của đại dịch... 
Thế nhưng 2020 đã qua đi, gác lại những khó khăn và 
thách thức, thực tế thị trường cho thấy tiêu thụ thủy, 
hải sản vẫn là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống 
con người. Tạp chí Thủy sản Việt Nam tin tưởng vào 
sự đồng lòng đóng góp tích cực của cộng đồng nông 
dân, người nuôi cho tới các doanh nghiệp, nhà khoa 
học và sự quản lý sát sao của Nhà nước đã và đang 
đem lại nhiều thành quả tốt đẹp. Năm qua, Việt Nam 
thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới với 
GDP tăng 2,91% so năm trước. 

Mùa xuân một lần nữa đã về trên quê hương đất 
nước, mọi người dân phấn khởi chào đón năm mới 
với tâm thế tràn đầy niềm tích cực, sự tin tưởng vào 
một Việt Nam với khát vọng hùng cường, vươn ra 
biển lớn. Xuân Tân Sửu 2021, Tạp chí Thủy sản Việt 
Nam trân trọng giới thiệu ấn phẩm chào xuân tới quý 
bạn đọc gần xa, đồng thời kính gửi những lời chúc tốt 
đẹp nhất, lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của 
độc giả. Kính chúc một năm mới với hy vọng mới cho 
ngành thủy sản Việt Nam. 

Cung chúc tân xuân!
BAN BIÊN TẬP
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Thưa Thượng tọa, xin Thượng tọa cho biết 
những nhận xét của mình về việc Việt Nam đã 
kiểm soát tốt dịch COVID-19?

Thượng tọa Thích Chân Quang: Khi dịch 
bệnh COVID-19 xảy ra, Nhà nước ta đã thông 
tin kỹ lưỡng, chu đáo, chính xác và kịp thời, để 
người dân biết và không chủ quan. Đồng thời, 
Nhà nước đã huy động mọi lực lượng, trong đó 
có cả quân đội, công an kết hợp ngành y tế để đối 
phó. Việc chống dịch diễn ra rất kỷ luật. Ngoài 
ra, việc xét nghiệm, chữa bệnh và cách ly miễn 
phí cũng giúp cho công tác kiểm soát dịch bệnh 
có hiệu quả. 

Trong các bài giảng, bài viết, thầy cũng nói 
nhiều tới tinh thần trách nhiệm. Mỗi người hãy 
tự nghĩ mình có thể bị nhiễm, thậm chí coi mình 
như đã bị nhiễm, để tự bảo vệ mình, tự cách ly 
xã hội, không làm lây lan cho người khác. Không 
nên nghĩ rằng người khác bị nhiễm còn mình thì 
không, dẫn tới kỳ thị người khác và chối bỏ trách 
nhiệm với cộng đồng. 

Có phải thói quen đeo khẩu trang giúp 
người dân phòng ngừa COVID-19 tốt hơn, thưa 
Thượng tọa?

Thượng tọa Thích Chân Quang: Thầy cũng đọc 
một số bài viết có nói như vậy. Quả là người dân 
chúng ta từ em nhỏ đến người lớn cũng thường 
đeo khẩu trang. Khi dịch bệnh xảy ra thì toàn xã 
hội đều đeo khẩu trang. Nhưng việc chống dịch 
thành công không chỉ đơn giản nhờ vào cái khẩu 
trang. Điều thầy quan tâm là tại sao một đất nước 
nhỏ như chúng ta, nền kinh tế cũng chưa phải 
mạnh, bản thân con người không cao lớn như 
một số nước mà lại chiến thắng được dịch bệnh? 

Dịch bệnh COVID-19 xảy ra, đất nước Việt 
Nam như bước vào một cuộc chiến tranh. Mọi 
người dân Việt Nam nhanh chóng đoàn kết lại, 
xoay quanh chính quyền biết lo cho lợi ích của 
người dân. Đây là một truyền thống, một sức 
mạnh tiềm tàng của dân tộc, một nét văn hóa lâu 
đời cần phải phát huy. Chính quyền sáng suốt, 
luôn lấy lợi ích nhân dân làm tối thượng thì việc 
gì khó cũng đều có thể vượt qua được. Người dân 
tu dưỡng đạo đức, tương trợ nhau lúc khó khăn. 

Cảm xúc của Thượng tọa khi đại dịch 
COVID-19 xảy ra như thế nào?

Thượng tọa Thích Chân Quang: Thầy rất 
ấn tượng và cảm động với hình ảnh dịch bệnh 
COVID-19 xảy ra đợt thứ nhất, rồi đợt thứ hai… 
miền Trung lại bị lũ lụt hoành hành, có người 
thiệt mạng, bộ đội hy sinh; nhưng người dân 
chúng ta vẫn bình tĩnh, kiên trì, lá lành đùm lá 
rách, từng đoàn xe cứu trợ vượt bão lũ hướng 

THƯỢNG TỌA THÍCH CHÂN QUANG

ĐẠO ĐỨC CÓ SỨC 
LAN TỎA NHANH HƠN 
VIRUS CORONA
Năm 2020 nước ta và nhân loại trải qua đại dịch thế kỷ COVID-19, hàng chục triệu người khắp thế giới bị nhiễm 
bệnh, nhiều người tử vong, hàng tỷ người bị ảnh hưởng. Việt Nam là một trong rất ít quốc gia đã khống chế kiểm 
soát tốt đại dịch. Nhân dịp đầu năm mới, Tạp chí Thủy sản Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích 
Chân Quang về những vấn đề xung quanh nội dung này.

Theo thầy, việc Việt Nam khống chế thành 
công dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 có 
hai đặc tính nổi bật là kỷ luật và trách nhiệm. 
Nhà nước thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối 
với từng người dân, chính nhờ vậy, người dân tin 
tưởng Nhà nước và yên tâm thực hiện các yêu 
cầu về xét nghiệm, cách ly xã hội. 

Là một nhà sư, Thượng tọa đã làm gì khi đại 
dịch xảy ra? 

Thượng tọa Thích Chân Quang: Thầy đã viết 
nhiều bài, trong đó khuyên dùng thuốc Nam và 
tập luyện thể thao để tăng cường sức khỏe. 

Tinh thần kỷ luật, đoàn kết, tương trợ là những nét đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam  Ảnh: TTPQ
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về miền Trung. Chùa của thầy cũng liên tục tổ 
chức các đoàn cứu trợ ra miền Trung. Các Phật 
tử quyên góp giúp đỡ miền Trung rất nhiều đợt. 

Tinh thần kỷ luật, đoàn kết, tương trợ là 
những nét đạo đức tốt đẹp của con người Việt 
Nam. Chính sự tu dưỡng đạo đức của người dân 
đã tạo nên tinh thần tương trợ ấy.

Thượng tọa đánh giá năm 2020 như thế nào? 
Thượng tọa Thích Chân Quang: Năm 2020, đất 

nước vẫn phát triển, nền kinh tế vẫn tăng trưởng 
trong đại dịch. Nhiều người cho là kỳ lạ, may 
mắn, nhiều người nước ngoài chia sẻ sự mến 
phục và sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam sau đại 
dịch. Uy tín và vị thế của Việt Nam tăng lên. 

Thượng tọa thường nhấn mạnh đến sức mạnh 
của đạo đức, vậy sự tu dưỡng đạo đức ảnh hưởng 
như thế nào đến xã hội hiện nay, thưa Thượng 
tọa?

Thượng tọa Thích Chân Quang: Đạo đức 
chiếm 70% sự thành công của một xã hội. Đạo 
đức với những nét cơ bản là nhân ái, sự hy sinh, 
sự tận tụy. Ai cũng có đạo đức trong bản thân 
mình, vì công việc hoặc điều này điều khác mà 
con người ta quên nó đi. Nhưng đạo đức cũng dễ 
dàng “lây lan”, lan tỏa trong xã hội nhờ sự thuyết 
phục, đặc biệt là làm gương. 

Vậy, theo Thượng tọa vai trò của đạo đức 
trong xã hội hiện đại ngày nay khác trước như 
thế nào?

Thượng tọa Thích Chân Quang: Trong một xã 
hội được kết nối bởi internet, truyền thông, mạng 
xã hội thì những tấm gương, những nét đạo đức 
như sự nhân ái, tinh thần trách nhiệm cũng ảnh 
hưởng đến tâm hồn và đời sống của tất cả mọi 
người. Đây là một nét mới của đạo đức trong xã 
hội ngày nay, xã hội chi phối bởi mạng xã hội, 
công nghệ tin học. Sự lan tỏa của đạo đức trong 
xã hội đã nhanh hơn sự lan tỏa của virus corona, 
nhờ đó con người chiến thắng được đại dịch. 

Đạo đức như nền móng của một xã hội, nền 
móng của từng cá nhân. Nền móng càng rộng, 
càng vững chắc thì càng có thể xây dựng nên 
những công trình vươn cao. Các tôn giáo luôn đề 
cao đạo đức và đạo đức của các tôn giáo cùng hòa 
đồng vào đạo đức của dân tộc, tạo nên một sức 
mạnh mềm của đất nước Việt Nam.  

Thượng tọa nhận định thế nào về năm 2021? 
Thượng tọa Thích Chân Quang: Năm 2021, 

thế giới và Việt Nam sẽ có vaccine phòng dịch 
COVID-19, con người sẽ tự tin hơn, mọi hoạt 
động của xã hội sẽ dần được phục hồi. 

Năm 2021, con người sẽ bước vào năm mới 
với một niềm tin, nhưng không nên tự mãn. Dịp 
năm mới, ai cũng cầu mong sự may mắn sẽ tới 
với bản thân, gia đình và cộng đồng, nhưng đừng 
quên ông bà dạy rằng: “Ở hiền, gặp lành”, sự may 
mắn chỉ tới khi có sự tu dưỡng đạo đức. Một xã 
hội không ngừng tu dưỡng về đạo đức, sống có 
trách nhiệm chính là nền tảng cho một năm mới 
thành công!

Trân trọng cảm ơn Thượng tọa!    

TRẦN NGUYỄN ANH 
(Thực hiện) Một số biện pháp phòng, chống COVID-19 Nguồn: TTX
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Kinh tế tăng trưởng 
Năm 2020, nền kinh tế nước ta vẫn 

tăng trưởng dương khi đạt mức 2,91% và 
Việt Nam là một trong bốn nền kinh tế 
trên thế giới có được sự tăng trưởng về 
GDP bình quân đầu người (Việt Nam, 
Đài Loan, Ai Cập và Trung Quốc).

Quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so 
với năm 2015, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 
năm 2020 Việt Nam có thể trở thành nền 
kinh tế đứng thứ 4 khu vực ASEAN. GDP 
bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 
khoảng 2.800 USD. Năng suất lao động 
được cải thiện rõ nét, bình quân giai 
đoạn 2016 - 2020 tăng 5,8%/năm, cao 
hơn giai đoạn 2011 - 2015 (4,3%) và vượt 
mục tiêu đề ra (5%). Tính chung trong 
5 năm, nền kinh tế tạo được hơn 8 triệu 
việc làm mới, thu nhập lao động bình 
quân 5.000 USD/năm, thu nhập bình 
quân trong 5 năm đã tăng gần 145%. 
Tạp chí The Economist tháng 8/2020 
đã xếp Việt Nam nằm trong top 16 nền 

kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. 
Theo World Bank, với tăng trưởng kinh 
tế bình quân 6,8%/năm trong giai đoạn 
2016 - 2019, Việt Nam thuộc top 10 quốc 
gia tăng trưởng cao nhất.

Trong thành tựu chung của nền kinh 
tế, thì theo nhận định của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nông 
nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ 
đỡ;  an ninh lương thực được bảo đảm; 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ đang 
trở thành xu hướng; xuất khẩu nông sản 
đạt 41,2 tỷ USD. 

Nhắc đến vai trò của nông nghiệp 
nước nhà không thể không điểm tới sự 
đóng góp quan trọng của ngành thủy sản, 
một lá cờ đầu trong xuất khẩu của Việt 
Nam kể từ thời kỳ đổi mới cuối những 
năm 1980. Cho đến nay, sản phẩm thủy 
sản Việt Nam có mặt ở tất cả các châu lục 
trên thế giới và cạnh tranh sòng phẳng 
với mọi cường quốc. Đặc biệt, trong 

năm 2020, ngành hàng này càng thể hiện 
được vị thế của mình trong bối cảnh tác 
động từ đại dịch COVID-19 trên toàn 
cầu, mang về giá trị kim ngạch 8,4 tỷ 
USD; đây là một kết quả “vượt hơn sự 
mong đợi” khi mà chuỗi cung ứng thực 
phẩm trên toàn cầu hiện đang điêu đứng 
vì COVID-19.

Trở về câu chuyện của những năm 
đất nước mới thống nhất, nguyên Thứ 
trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Hồng Cẩn 
nhớ lại: “Sau nhiều năm đất nước bị chia 
cắt, cảm giác của sự toàn vẹn non sông 
đem lại sự xúc động lớn lao. Lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước kỳ vọng vào ngành 
thủy sản khi đất nước chúng ta đã thống 
nhất được vùng biển rộng lớn từ Bắc 
chí Nam, được sống trong hòa bình, 
khắp nơi thi đua đánh bắt hải sản. Ai 
cũng tin tưởng rằng kinh tế biển sẽ đưa 
đất nước chúng ta tiến lên”. Một chặng 
đường gian nan, rất đỗi tự hào và bên 
cạnh đó cũng rất nhiều bài học đắt giá 

KHÁT VỌNG HÙNG CƯỜNG
2020 là một năm then chốt trong chu trình 5 năm phát triển 2016 - 2020 của Việt Nam. Tuy đại dịch COVID-19 là một thách thức rất lớn, nhưng chúng ta vẫn đạt 
được những kết quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực, được truyền thông và bạn bè quốc tế ca ngợi. Thành tựu này thể hiện sự đồng lòng, ý chí tự lực tự cường của 
toàn dân tộc.

Việt Nam được nhận định là một trong 10 cường quốc trên thế giới trong tương lai

Năm 2021, Chính 
phủ đặt mục tiêu 
phấn đấu trong 
điều hành GDP 
đạt 6,5%.
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phải trải qua, cho đến nay, ngành thủy 
sản Việt Nam vẫn cho thấy sức trẻ trong 
tư duy, tinh thần sáng tạo, sự đoàn kết và 
trên hết là trách nhiệm với đất nước, với 
cộng đồng. Lớp cha trước lớp con sau, 
anh trước em sau..., các thế hệ tiếp nối 
nhau đưa sản phẩm thủy sản Việt Nam 
chinh phục thế giới. 

Với hơn 170 thị trường ở 5 châu lục, 
công nghệ chế biến thủy sản xuất khẩu 
đạt trình độ tiên tiến, trong giai đoạn 
2015 - 2020, Việt Nam luôn là 1 trong 5 
nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế 
giới, tăng trưởng trung bình hàng năm 
8 - 10% trong 5 năm qua. Với bề dày 
truyền thống, bản chất chăm chỉ, thông 
minh sáng tạo và tấm lòng trách nhiệm 
của từng người công nhân, nông dân tới 
các kỹ sư, các chuyên gia và nhà quản lý 
trong ngành; tin tưởng rằng thủy sản Việt 
Nam năm 2021 và những năm tiếp theo 
sẽ tiếp tục viết nên những chương mới vẻ 
vang, không ngừng thiết lập những dấu 
mốc mới bằng vàng trên con đường phát 
triển lịch sử vì một đất nước Việt Nam 
hùng cường. 

Vượt qua đại dịch COVID-19
Năm 2020 được ghi nhận như một 

bước ngoặt lớn của nhân loại khi đại 
dịch COVID-19 gây ra những tác hại 
vô cùng lớn về kinh tế, đảo lộn đời sống 
xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế 
giới. Hơn 80  triệu người nhiễm bệnh 
tính đến cuối tháng 12; trong đó, hơn 1,7 
triệu người đã chết và dường như, cơn 
đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tuy nhiên, trong bối cảnh ấy, Việt Nam 
đã làm được những điều kỳ diệu khi 
kiềm chế số ca nhiễm dịch và số người 
chết vì COVID-19 ở mức thấp nhất (hơn 
1.400 người nhiễm bệnh, 35 người chết). 

Việt Nam được cộng đồng quốc tế 
đánh giá là quốc gia thành công nhất 
trong phòng, chống dịch COVID-19, 
huy động được toàn bộ hệ thống chính 
trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham 
gia phòng chống COVID-19 với chi phí 
thấp nhất; thành công này của Việt Nam 
được xem như một tấm gương để nhiều 
nước học tập, nghiên cứu. Việt Nam là 
một trong bốn quốc gia đầu tiên phân 
lập được virus corona chủng mới. Chỉ 
trong một thời gian ngắn Việt Nam đã 
chủ động sản xuất được máy thở, sinh 
phẩm chẩn đoán và bắt đầu thử nghiệm 
vaccine ngừa COVID-19. 

Hội nhập sâu rộng
Năm 2020, Việt Nam cũng ghi nhận 

những mốc mới trong hội nhập quốc tế, 
với sự nâng cao một bước vị trí, uy tín 
và năng lực đảm nhận “trọng trách kép” 
khi đồng thời là Ủy viên không thường 
trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 
Chủ tịch ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam 
xây dựng được những “cao tốc” đến các 
thị trường lớn của thế giới, với việc phê 

>> 2020 được xem là năm thành công hơn năm 2019 và 
là năm thành công nhất trong 5 năm qua với những kết quả, 
thành tích đặc biệt. Những kết quả, thành tích đó đã góp 
phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn 
diện với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ 2016 - 2020 và 
là thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới 
làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, 
vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay (Trích phát biểu của 
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị 
Chính phủ với các địa phương ngày 28 - 29/12/2020).

Ngân hàng Thế giới đánh giá: “Việt Nam là một trong 
số ít quốc gia trên thế giới không dự báo suy thoái kinh 
tế”, nhờ có nền tảng cơ bản tốt và nếu tình hình dịch 
COVID-19 được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên thế 
giới, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục mức tăng trưởng cao 
vào năm 2021. 

chuẩn và triển khai có hiệu quả EVFTA; 
tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP) và Biên bản 
kết thúc đàm phán Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh 
(UKVFTA)…

Tổng Bí thư  - Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng nhận định: “Đến nay, Việt 
Nam đã trở thành một quốc gia có quy 
mô dân số gần 100 triệu người với mức 
thu nhập bình quân 2.800 USD/người; 
đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc 
tế, trở thành một thành viên tích cực, 
có trách nhiệm trong các hoạt động của 
cộng đồng quốc tế. Mới đây, Việt Nam 
được Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu 
với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như 
tuyệt đối, lần thứ hai trở thành Ủy viên 
không thường trực Hội đồng Bảo an 
Liên hợp quốc. Với những thành tựu to 
lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để 
khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao 
giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy 
tín như ngày nay”.

Tự tin viết tiếp kỳ tích mới
Với những kỳ tích đã đạt được, 2020 

có thể được xem là năm thành công nhất 
của Việt Nam trong 5 năm qua về tinh 
thần và ý chí vươn lên. Đó là thành công 
của niềm tin đối với Đảng, với tương lai 
của đất nước, khi Chính phủ đã lan tỏa 
tinh thần kiến tạo, vì dân mạnh mẽ, khơi 
dậy sức mạnh nội tại, khả năng chống 
chịu, tinh thần đồng thuận xã hội.

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn 
Phú Trọng nhấn mạnh: Việc khơi dậy 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ tinh thần 
yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị và của 
nền văn hóa Việt Nam, thu hút nhân tài, 
trọng dụng nhân tài, ứng dụng khoa học 
kỹ thuật, tạo động lực mới cho phát triển 
đất nước.

Hướng đến năm 2021 và những năm 
tiếp theo, kế hoạch phát triển kinh tế 
xã hội của Quốc hội đặt mục tiêu tăng 
trưởng GDP năm 2021 khoảng 6%, lạm 
phát khoảng 4%, nhưng Chính phủ 
phấn đấu điều hành GDP năm 2021 đạt 
mức 6,5%.

2021 là một năm có nhiều sự kiện 
quan trọng của đất nước, trong đó nổi 
bật là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. Vững tin vào sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng trong hơn 90 
năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, Đại 
hội sẽ thành công tốt đẹp, vạch ra đường 
lối phát triển cho 5 năm tới và tầm nhìn 
cho chặng đường tiếp theo; đưa đất nước 
tiếp tục đi tới những thắng lợi mới để 
chào đón hai mốc kỷ niệm 100 năm đầy 
ý nghĩa: 100 năm thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm 
thành lập nước vào năm 2045.

NGUYỄN ANH

https://vietnamnet.vn/covid-19-tag260671.html
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Chủ động hội nhập
Theo Bộ NN&PTNT, trong những 

năm qua, ngành thủy sản đã có bước phát 
triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều sản phẩm, 
hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
đất nước. Giai đoạn 2010 - 2020, giá trị 
sản xuất thủy sản đạt tăng trưởng 5,2%/
năm, kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng 
trung bình 6,1%/ năm. 

Trong hơn 20 năm qua, xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam tăng mạnh mẽ, 
với mức tăng trưởng trung bình 13%/
năm, từ hơn 600 triệu USD lên gần 9 tỷ 
USD, thành tựu này có vai trò đồng hành 
và đóng góp đáng kể của việc tham gia 
tiến trình hội nhập quốc tế của thủy sản 
Việt; sản phẩm thủy sản của Việt Nam 
đã xuất khẩu hơn 170 thị trường trên thế 
giới. Kết quả này đã đóng góp quan trọng 
đối với phát triển kinh tế đất nước, cải 

thiện sinh kế, ổn định đời sống, tạo công 
ăn việc làm cho hơn 4 triệu người dân, 
đặc biệt là cộng đồng dân cư sống phụ 
thuộc vào nguồn lợi thủy sản ở các tỉnh 
ven biển và trong nội địa.

Theo Bộ Công thương, Việt Nam thay 
đổi vai trò từ nước chịu nhiều sức ép mở 
cửa hội nhập, đến nay chúng ta đang 
đóng vai trò dẫn dắt quá trình hội nhập, 
thể hiện ở nhiều hiệp định song phương 
và đa phương đã được ký kết trong thời 
gian qua. Tính đến nay, nước ta đã ký 
kết 14 FTA khu vực và song phương; 
đang đàm phán 2 hiệp định với các đối 
tác khác. Có thể thấy, sự hội nhập của 
Việt Nam đã đi vào thực chất và len lỏi 
tới từng lĩnh vực kinh tế cũng như đời 
sống, xã hội của doanh nghiệp và người 
dân. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
vươn tới hầu hết các thị trường trên thế 
giới, nhiều sản phẩm đã dần có chỗ đứng 

vững chắc và nâng cao được khả năng 
cạnh tranh trên nhiều thị trường có yêu 
cầu cao về chất lượng như EU, Nhật Bản, 
Mỹ, Australia…

Động lực tăng trưởng từ EVFTA
Năm 2020, một số FTA được ký kết 

đó là EVFTA, RCEP, EVIPA, UKVFTA… 
trong đó EVFTA được kỳ vọng mang lại 
nhiều thuận lợi nhất cho ngành nông 
nghiệp Việt Nam nói chung trong đó có 
thủy sản. 

EVFTA  đi vào thực thi từ ngày 
1/8/2020 giúp đưa thuế nhập khẩu về 0% 
ngay lập tức với 71% hàng hóa xuất khẩu 
từ Việt Nam và với 100% hàng hóa trong 
lộ trình 7 năm tới. Ngân hàng Thế giới ước 
tính, EVFTA sẽ làm tăng thêm 2,4% tăng 
trưởng GDP của Việt Nam; xuất khẩu của 
Việt Nam dự kiến tăng trưởng 12% và 
giúp 800.000 người được thoát nghèo.

Trong năm 2021 
có 14/16 hiệp 
định FTA chính 
thức có hiệu lực, 
mở ra thị trường 
xuất khẩu lớn, 
nhất là mặt hàng 
nông sản.

FTA: NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG 
THƯƠNG MẠI
Một trong những thành tựu đáng ghi nhận của Việt Nam trong năm qua (đặc biệt là trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19) chính là việc hội 
nhập ngày một sâu rộng với thế giới mà điển hình là lĩnh vực thủy sản. Có thể thấy, chính hoạt động giao thương này được mở rộng, đã tạo đà phát triển cho sản xuất 
trong nước, nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Việt Nam đã xây dựng được những “cao tốc” đến nhiều thị trường lớn trên thế giới thông qua các FTA Ảnh: Vũ Sinh

https://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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Đối với các hiệp định thương mại thế 
hệ mới, các doanh nghiệp cần hiểu sâu sắc nội 

dung, các điều khoản ưu đãi và cả những thách 
thức phải vượt qua. Đó là, trong từng doanh 

nghiệp phải có bộ phận nghiên cứu thị trường, 
nghiên cứu về mặt pháp lý, kinh tế. Các doanh 

nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên 
ngành của Bộ NN&PTNT để giải quyết những vấn 
đề về rào cản kỹ thuật. Điều quan trọng là không 
ngừng cải thiện về chất lượng, đặc biệt là liên 
tục cập nhật những quy định mới của các 
thị trường.

“

Ông NGUYỄN QUỐC TOẢN  
Cục trưởng Cục Chế biến và  

phát triển thị trường nông sản

Thống kê của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ 
Công thương, tính đến hết tháng 11/2020, 
các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 
54.000 bộ chứng nhận xuất xứ (C/O) 
mẫu EUR.1 với kim ngạch gần 2,1 tỷ USD 
đi 28 nước bao gồm EU-27 và Anh; với 
các mặt hàng như giày dép, thủy sản, sản 
phẩm nhựa, hàng dệt may, rau quả... 

EVFTA đã mở ra cơ hội thuận lợi 
cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhất là 
trong bối cảnh chịu tác động lớn từ đại 
dịch COVID-19; nhiều doanh nghiệp 
Việt đã tận dụng được thời cơ vàng này 
để đẩy mạnh xuất khẩu, nên trong cuối 
năm 2020 và đầu năm 2021 giao thương 
thủy sản đón nhận nhiều tin vui. Điển 
hình các lô hàng tôm, cá tra, cá ngừ của 
các doanh nghiệp Việt đã được xuất khẩu 
nhiều hơn sang thị trường EU, mở ra một 
tín hiệu sáng cho ngành thủy sản, thúc 
đẩy sản xuất trong nước phát triển. 

Theo VASEP, thủy sản được đánh giá 
là một trong 3 ngành hàng tận dụng tốt 
EVFTA ngay từ khi hiệp định chính thức 
có hiệu lực. Như ghi nhận của VASEP, 
suốt 7 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu 
thủy sản giảm liên tục 2 con số từ 17 - 
26%, chưa bao giờ mức giảm lại thê thảm 
như vậy. Tuy nhiên, đến tháng 8 kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản sang EU bắt đầu 
tăng 1%, tháng 9 tăng 19%, tháng 10 tăng 
20%, tháng 11 tăng 30%, tháng 12 dự tính 
tăng 15%. Đặc biệt là nhóm hàng tôm, 
khi tháng 8 kim ngạch xuất khẩu tôm của 
Việt Nam sang EU tăng 16%, tháng 9 tăng 
lên 30%, tháng 10 vượt lên 41%, tháng 11 
tăng 40%, tháng 12 ước tăng khoảng 30%.

Khai thác hiệu quả các FTAs
2021 được dự báo là còn rất nhiều 

khó khăn trong hoạt động giao thương 
thủy sản của Việt Nam, nhưng các 
chuyên gia vẫn khẳng định, năm 2021 và 

những năm sắp tới, về cơ bản Việt Nam 
sẽ có nhiều thuận lợi đến từ chiến lược 
hội nhập của đất nước, các cơ hội từ FTA 
đã và sẽ ký kết.

Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế 
mà các FTAs mang lại thì giải pháp cấp 
bách và quan trọng nhất trong năm tới là 
cần tổ chức tốt, thực hiện tốt những nội 
dung phổ biến pháp luật về các FTAs cho 
doanh nghiệp, người dân; tổ chức luật 
hóa các nội dung và xây dựng được hệ 
thống văn bản hướng dẫn kịp thời cho 
doanh nghiệp, không chỉ thực thi một 
cách chủ động mà còn được tạo thuận 
lợi tối đa để khai thác hiệu quả FTA… 
Song song đó, tổ chức tái cơ cấu lại nền 
kinh tế, thực hiện các chính sách xã hội, 
đảm bảo cho tất cả mọi đối tượng không 
bị bỏ lại phía sau, không bị tác động xấu 
của hội nhập và cuối cùng là hướng đến 
phát triển bền vững… Tất cả các yếu tố 
này sẽ mang lại động lực mới cho sự tăng 
trưởng, phát triển của nền kinh tế Việt 
Nam trong thời gian tới.

Theo ông Trương Đình Hòe, Tổng 
Thư ký VASEP, để tận dụng các ưu đãi   
EVFTA mang lại, ngành thủy sản cần 
tháo gỡ 4 “rào cản” về chuỗi cung ứng vật 
tư; cung ứng giống cho NTTS; phát triển 
thị trường; cơ sở hạ tầng phục vụ xuất 
khẩu thủy sản. Thời gian tới, để mở rộng 
thị phần tại châu Âu, các cơ quan chức 
năng cần tiếp tục tạo điều kiện để doanh 
nghiệp đầu tư xây dựng vùng nuôi thủy 
sản đạt tiêu chuẩn; khuyến khích các 
công nghệ nuôi tiên tiến, giảm ô nhiễm 
môi trường, tăng năng suất và giảm dịch 
bệnh. Bên cạnh đó, quyết liệt hơn trong 
việc gỡ “thẻ vàng” về khai thác IUU; nâng 
cao chất lượng sản phẩm, tạo thương 
hiệu, uy tín, mở rộng thị phần xuất khẩu.

AN AN
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TSVN SỐ 3+4 (346+347)

Nhiều gian nan
Năm 2020, ngành thủy sản liên tiếp 

vấp trở ngại. Ngay từ đầu năm, đại dịch 
COVID-19 ập đến đã khiến cho giao 
thương bị gián đoạn, hoạt động xuất khẩu 
gặp khó với cả chính ngạch và tiểu ngạch, 
đẩy giá thủy sản nguyên liệu xuống đáy. 
Giá tôm các loại, cá tra, hải sản, nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ… đều không thoát khỏi 
thảm cảnh. Tiếp theo đó, hạn mặn khốc 
liệt, kéo dài ở ĐBSCL khiến người nuôi 
“kẹt” đủ bề… 

Ngoài ra, thời tiết trên biển thời điểm 
cuối năm không thuận lợi cho lĩnh vực 
khai thác khi áp thấp nhiệt đới và các 
cơn bão liên tiếp xuất hiện tại vùng biển 
miền Trung, ảnh hưởng nhiều đến hoạt 
động khai thác biển. Ủy ban châu Âu 
(EC) vẫn duy trì cảnh báo “thẻ vàng” đối 
với sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt 
Nam. Cùng đó, nguồn lợi thủy sản đang 
ngày càng suy giảm do cường độ khai 
thác tăng mạnh; hệ môi trường sinh thái 
ngày càng suy giảm, ảnh hưởng xấu tới 
việc tái tạo nguồn lợi… Việc lập các khu 
bảo tồn nguồn lợi thủy sản đang hết sức 
cấp thiết. Tuy nhiên đang vướng ở nhiều 
địa phương do quỹ đất, quỹ mặt nước 
dành cho các khu vực bảo tồn nguồn lợi 
thủy sản rất khó khăn, nhiều địa phương 
không mặn mà mở rộng các khu vực bảo 
tồn do phải ưu tiên quỹ đất cho phát triển 
kinh tế xã hội.

Mặt khác, ngành thủy sản còn gặp 
nhiều khó khăn do sự cạnh tranh từ các 
nước. Chẳng hạn, Ấn Độ, Ecuador tăng 
cường nuôi tôm nguyên liệu để cung 
ứng ra thị trường thế giới; Trung Quốc, 
Indonesisa mở rộng diện tích nuôi cá tra, 
tự cung ứng nguồn nhiên liệu trong nước, 
thậm chí phục vụ xuất khẩu… Chưa kể, 
các rào cản kỹ thuật tại một số thị trường 
ảnh hưởng đến sản xuất trong nước.

“Bứt tốc” về đích ấn tượng
Vượt qua tất cả, ngành thủy sản năm 

2020 đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ 
tiêu đặt ra. Theo báo cáo của Tổng cục 
Thủy sản, ước năm 2020, tốc độ tăng giá trị 

2020

VƯỢT TRỞ NGẠI, 
NGOẠN MỤC BỨT PHÁ 
Trải qua một năm 2020 đầy biến động về thị trường, sản xuất, thế nhưng ngành thủy sản đã liên tiếp vượt qua trở ngại để về đích một cách xuất sắc. Và như Bộ 
trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, đây là một năm toàn ngành vượt khó đi lên. 

sản xuất thủy sản (giá so sánh năm 2010) 
đạt 3,05% so năm 2019; tổng sản lượng 
đạt 8,4 triệu tấn, tăng 1,8%, trong đó sản 
lượng khai thác đạt 3,85 triệu tấn, tăng 
2,1%, nuôi trồng đạt 4,56 triệu tấn, tăng 
1,5%. Kim ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ USD.

Năm qua, tổng diện tích NTTS chỉ 
bằng năm 2019, tuy nhiên, sản lượng lại 
tăng 1,5% với 4,56 triệu tấn. Kết quả này 
có sự đóng góp quan trọng của tôm nuôi 
nước lợ, nhất là TTCT khi rất nhiều mô 
hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh 
đạt hiệu quả cao. Cụ thể, sản lượng tôm 
nuôi đạt 950.000 tấn (tôm sú đạt 267.700 
tấn, tăng 1%; TTCT 632.300 tấn, tăng 
8,5%, tôm khác 50.000 tấn); sản lượng cá 
tra lại giảm 3,1% so cùng kỳ, khi chỉ đạt 
1.560.000 tấn. 

Năm 2020, nuôi biển tiếp tục có sự 
tăng trưởng tốt. Với diện tích 260.000 
ha và 7,5 triệu m3 lồng, nuôi biển thu 
về sản lượng đạt 600.000 tấn. Trong đó, 
cá biển 38.000 tấn; nhuyễn thể 375.000 
tấn; tôm hùm 2.100 tấn; rong biển 
120.000 tấn; còn lại là cua biển và các 
đối tượng nuôi khác.

Điều đáng nói, năm 2020 đã chứng 
kiến việc sản phẩm thủy sản Việt Nam 
thay đổi cách tiếp cận và mở rộng 
thị trường. Đặc biệt là, nhiều doanh 
nghiệp cá tra đã chính thức tham gia 
khai thác thị trường phía Bắc và đạt 
được những hiệu quả bước đầu, với hy 
vọng đây là “hậu phương” vững chắc để 
đẩy mạnh phát triển ngành hàng quan 
trọng này.

Ngành tôm năm 2020 thực sự là một điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng của thủy sản  Ảnh: Thanh Cường

Thành tựu của 
ngành thủy sản 
năm 2020 đóng 
góp rất lớn vào tăng 
trưởng chung của 
nền kinh tế và khát 
vọng hùng cường 
của cả dân tộc.
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Xuất khẩu thủy sản 
theo loài 
năm 2020

(triệu USD)

Tôm

14,5%

Cá biển và 
hải sản khác

1%

Surimi

5,8%

Cua, ghẹ

30%

Nhuyễn thể
hai mảnh vỏ

4%

Mực, bạch tuộc

2%

Cá ngừ

8% Cá tra

23%

Bên cạnh đó, ngành thủy sản năm 
qua cũng đã ký kết nhiều biên bản ghi 
nhớ với các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản; 
tham mưu Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ 
trương ký Bản ghi nhớ về chống khai thác 
IUU với phía Thái Lan. Đồng thời, đề xuất 
sáng kiến xây dựng lộ trình chống khai 
thác IUU trong khu vực ASEAN giai đoạn 
2021 - 2025; hợp tác với WCPFC triển 
khai Dự án Quản lý nghề cá trong vùng 
biển Tây Thái Bình Dương và Đông Á... 

Điểm đáng ghi nhận là Việt Nam đã 
chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai 
thác hải sản trái phép ở các quốc đảo 
Thái Bình Dương. Các kết quả triển khai 
đã được Đoàn thanh tra của EC đánh 
giá cao. Đây là cơ sở vững chắc để ngành 
thủy sản nhanh chóng lấy lại “thẻ xanh” 
tại thị trường châu Âu.

Tạo đà cho năm mới
Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, 

trong các tháng cuối năm 2020, khi dịch 
COVID-19 đã bắt đầu được khống chế, 
sản lượng và tốc độ tăng trưởng thủy sản 
đạt khá, đặc biệt đối với ngành hàng cá 
tra và tôm nước lợ, giá trị kim ngạch xuất 
khẩu tăng trở lại. Dấu hiệu khởi sắc này 
trở thành tiền đề quan trọng cho tăng 
trưởng năm 2021.

Mặc dù khó khăn chưa qua hết, thế 
nhưng, niềm tin kinh tế thế giới tăng 
trưởng trở lại khi dịch COVID-19 bớt 
hoành hành và vaccine COVID-19 đã 
xuất hiện. Cùng đó, lợi thế từ ưu đãi của 
Hiệp định CPTPP và EVFTA, mức thuế 
chống bán phá giá vào thị trường Mỹ 
giảm… giúp ngành thủy sản duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao, hiệu quả được nâng lên.

Năm 2021, ngành thủy sản sẽ tiếp tục 
duy trì diện tích nuôi trồng như năm 2020 
(1,3 triệu ha); trong đó, diện tích nuôi cá 
tra 5.700 ha, tôm nước lợ 740.000 ha. 
Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,5 
triệu tấn, bằng 101,1% so ước thực hiện 
năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu khoảng 
8,6 tỷ USD, tăng 2,6% so 2020. Cùng đó, 
cơ bản ổn định tổng sản lượng thủy sản, 
nhưng sẽ điều chỉnh giảm dần sản lượng 
khai thác, tăng sản lượng nuôi trồng, tăng 
giá trị sản xuất đối với sản phẩm, đáp ứng 
mục tiêu tăng trưởng. 

Các chuyên gia y tế thế giới đều nhận 
định diễn biến đại dịch COVID-19 vẫn 
khá phức tạp trong năm 2021. Song, 
thực tế thị trường năm 2020 đã cho thấy 
tiêu thụ thủy sản vẫn là nhu cầu không 
thể thiếu trong đời sống con người. 
VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam năm 2021 sẽ tăng 10% đạt trên 9,4 
tỷ USD, trong đó xuất khẩu tôm vẫn có 
mức tăng trưởng mạnh nhất: tăng 15%, 
đạt 4,4 tỷ USD, cá tra sẽ hồi phục với 
mức tăng 5%, đạt khoảng 1,6 tỷ USD, 
xuất khẩu các mặt hàng hải sản sẽ tăng 
6%, đạt 3,4 tỷ USD.

HỒNG HÀ

Năm nay, thiên tai, nhân tai, dịch bệnh 
ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến nông nghiệp, nhưng 

đây là năm đầy bản lĩnh và thắng lợi toàn diện trên tất cả 
các lĩnh vực. Nông nghiệp Việt Nam một lần nữa cho thấy vai trò 

sống còn trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tiếp tục làm 
bệ đỡ của nền kinh tế quốc dân. 

Năm 2021, ngành nông nghiệp cần tiếp tục tinh thần biến 
nguy cơ thành thời cơ. Nguy cơ là sự cực đoan của khí hậu, 
nhưng chúng ta có kinh nghiệm chống chọi lại với thiên nhiên; 
còn thời cơ cũng rất lớn khi thị trường được mở ra với việc 
tham gia 14 FTA, trong đó, có 3 hiệp định ký trong nhiệm kỳ 
này là CPTPP, EVFTA, RCEP. Do vậy, năm 2021, ngành nông 
nghiệp phải đạt tăng trưởng khoảng 3%, tốc độ tăng giá trị 
sản xuất nông, lâm, thủy sản hơn 3%, kim ngạch xuất khẩu 
khoảng 44 tỷ USD. Đặc biệt, chuyển đổi tư duy từ sản xuất 
nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp; phải chuyển 

từ đánh bắt thủy sản là chủ yếu sang chiến lược nuôi 
trồng, nhất là nuôi biển; cần coi trọng cả xuất khẩu 

và thị trường trong nước.

Nông nghiệp là điểm tựa 
an ninh lương thực

Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Tốc độ giá trị tăng thêm ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020 (Giá trị: %)
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Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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TIẾP SỨC CHO NĂM MỚI 
THÀNH CÔNG

Ông Nguyễn Xuân Cường,
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

Một năm vượt khó 
Năm 2020, vượt qua mọi trở ngại, ngành 

nông nghiệp đã về đích thành công với 
những kết quả rất đáng tự hào. Đó là: Tốc 
độ tăng trưởng GDP của ngành đạt 2,65%; 
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,25 tỷ USD; 
duy trì 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất 
khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng 
có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm 
gỗ, tôm, rau quả, hạt điều, gạo); tiếp tục 
khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn 
đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia 
sâu vào hội nhập kinh tế thế giới, bảo đảm 
vững chắc an ninh lương thực quốc gia. 
Những lợi thế này sẽ là tiền đề vững chắc 
cho giai đoạn phát triển tới đây của ngành.

Ông Trần Đình Luân, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản 

2021 còn tiềm ẩn nhiều thách thức
Ngành thủy sản hội nhập rất sâu và 

thời gian rất dài, chính vì thế mà khi dịch 
COVID-19 xảy ra đã có tác động rất rõ 
rệt đến tình hình sản xuất, xuất khẩu của 
ngành. Tuy nhiên, ngành đã định hướng 
rất kịp thời khi tập trung vào các sản phẩm 
chế biến sâu và tập trung hệ thống bán lẻ, 
phục vụ nhu cầu giãn cách xã hội. Vì thế, với 
khó khăn như vậy nhưng ngành duy trì xuất 
khẩu, tăng trưởng không nhiều nhưng vẫn 
đảm bảo tăng trưởng dương. Năm 2021 còn 
tiềm ẩn rất nhiều thách thức cho ngành từ 
nội tại sản xuất trong nước; tuy nhiên, vẫn 
có những cơ hội, đặc biệt là từ các FTA mà 
chúng ta đã ký kết. 

Ông Nguyễn Như Tiệp, 
Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản
Chuỗi thủy sản phát triển toàn diện

Vừa qua là một năm đầy bất lợi nhưng 
ngành thủy sản vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng, đẩy mạnh thị trường trong nước và 
xuất khẩu. Năm 2020, số doanh nghiệp, cơ 
sở được chứng nhận GAP gia tăng, một số 
mô hình có chứng nhận quốc tế như ASC, 
GlobalGAP… tăng. Trong bối cảnh khó khăn 
nhưng không có doanh nghiệp xuất khẩu 
nào phá sản, trái lại có hơn 20 doanh nghiệp 
mới được chứng nhận xuất khẩu. Hiện nay, 
doanh nghiệp thủy sản chỉ thiếu container 
xuất khẩu chứ không thiếu khách hàng. Đặc 
biệt, phải nhấn mạnh là chuỗi thủy sản năm 
2020 phát triển một cách toàn diện. 
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NHÓM PV  
(Thực hiện)

Ông Nguyễn Văn Long, 
Phó Cục trưởng Cục Thú y

Cần chủ động giám sát dịch bệnh
Sự tăng trưởng tốt trong NTTS năm qua 

là có sự đóng góp của công tác quan trắc môi 
trường tốt nên giúp cảnh báo kịp thời đến 
người nuôi. Tuy nhiên, ở góc độ thú y, tổng 
diện tích NTTS thiệt hại tăng lên gần 2 lần 
so năm 2019 với trên 45.000 ha; trong đó, 
thiệt hại trên tôm nước lợ tăng 10%, nhất 
là bệnh đốm trắng, còn thiệt hại trên cá tra 
cao nhất từ trước đến nay với trên 1.500 ha 
diện tích cá bị bệnh. Để phát triển bền vững, 
năm 2021, việc quản lý tận gốc các cơ sở sản 
xuất giống rất quan trọng. Chúng ta cần chủ 
động giám sát dịch bệnh để cảnh báo và xây 
dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh, trước 
mắt bắt đầu từ con giống.

Ông Lương Thanh Văn, Chủ Tịch HĐQT 
kiêm TGĐ Tập đoàn Việt - Úc

Tạo sự khác biệt cho tôm Việt
Với 3,8 tỷ USD giá trị kim ngạch, xuất 

khẩu tôm đã đóng góp phần công sức to 
lớn cho thành công chung của ngành thủy 
sản trong một năm có quá nhiều biến cố. 
Đây là kết quả rất khả quan, tạo đà cho 
năm 2021 khi môi trường kinh doanh có 
nhiều thuận lợi hơn. Để nâng tầm tôm 
Việt, chúng ta cần phải tạo sự khác biệt về 
mặt chất lượng nhằm thuyết phục các thị 
trường khó tính chấp nhận mua tôm Việt 
Nam với mức giá cao hơn. Chính vì vậy, 
hướng đầu tư công nghệ và liên kết chuỗi 
trong từng phân khúc tôm bố mẹ, tôm 
giống, thức ăn, tôm thương phẩm đến chế 
biến là những việc cần làm ngay.

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch  
Hội Nghề cá Việt Nam

Yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm
Năm 2021, ngành thủy sản vẫn phải vượt 

qua không ít những rào cản cho sự phát 
triển đó là các hạn chế trong kiểm soát chất 
lượng con giống, dịch bệnh, tác động của 
thời tiết cực đoan, giá cả vật tư đầu vào trong 
sản xuất có xu hướng gia tăng. Dịch bệnh, 
đặc biệt dịch bệnh trên các đối tượng nuôi 
chủ lực tiếp tục là rủi ro lớn nhất. Cùng 
đó, dù các FTA mở ra cơ hội thị trường, 
nhưng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm 
thủy sản ngày càng cao, sản phẩm thủy sản 
nuôi trồng không chỉ phải đáp ứng các tiêu 
chuẩn đảm bảo ATTP mà phải gắn bảo vệ 
môi trường, trách nhiệm xã hội, dễ dàng 
truy xuất nguồn gốc… 

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Tháo gỡ khó khăn cho ngành tôm
Ngành tôm được coi là điểm sáng trong 

bức tranh xuất khẩu năm 2020, khi đóng góp 
kim ngạch tới 3,8 tỷ USD; tuy nhiên, hiện nay 
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đang gặp 
không ít bất cập cần tháo gỡ. Thứ nhất là giá 
cước vận tải tăng quá cao trong thời gian gần 
đây, mỗi container đi EU loại 20 tấn đã tới 
7.000 - 8.000 USD, trong khi hồi tháng 6/2020 
chỉ 1.200 - 1.500 USD; loại 40 tấn tới 8.000 
-10.000 USD, tháng 6/2020 là 1.500 - 1.800 
USD. Lại thiếu trầm trọng container rỗng 
nên ách tắc xuất khẩu, một lượng lớn tôm 
chế biến xong phải cất kho. Thứ hai là thiếu 
nguyên liệu trầm trọng, sản lượng tôm nuôi 
trong nước chỉ đáp ứng 30 - 50% công suất 
nhà máy. Thứ ba là thiếu lao động có tay nghề.

Ông Lê Văn Sử,  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau 

Nâng cao khả năng cạnh tranh
Trên địa bàn tỉnh hiện có 30 doanh 

nghiệp với 32 nhà máy chế biến xuất khẩu 
tôm, có trang thiết bị công nghệ hiện đại 
tầm cỡ so với khu vực và thế giới, với 
công suất trên 250.000 tấn tôm nguyên 
liệu/năm. Kim ngạch xuất khẩu tôm của 
Cà Mau đạt trên 1,2 tỷ USD/năm, chiếm 
khoảng 34% giá trị kim ngạch xuất khẩu 
tôm cả nước. Năm 2020, Liên minh Tôm 
sạch  và Bền vững Việt Nam chính thức 
được thành lập; điều này góp phần nâng 
cao khả năng cạnh tranh của ngành tôm 
Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung 
trên thị trường quốc tế trong bối cảnh hội 
nhập nền kinh tế thế giới.

Ông Lữ Văn Hùng,  
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu 

Mục tiêu trung tâm công nghiệp 
tôm cả nước

Bạc Liêu là tỉnh vừa có sự phát triển khá 
đồng bộ ở tất cả lĩnh vực sản xuất, chế biến, 
xuất khẩu tôm vừa nằm ở vị trí trung tâm 
của cụm sản xuất, chế biến và tiêu thụ tôm 
của vùng ĐBSCL (khu vực trọng điểm của 
ngành tôm cả nước) nên có lợi thế về “địa 
kinh tế” trong thu hút đầu tư, liên kết, kết 
nối các hoạt động từ khâu cung ứng nguyên 
liệu đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm trong 
chuỗi cung ứng tôm. Bạc Liêu đã triển khai 
dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao phát triển tôm Bạc Liêu; xây dựng khu 
nuôi tôm an toàn sinh học theo tiêu chuẩn 
của Tổ chức Thú y Thế giới... 

https://laodong.vn/thi-truong/hanh-trinh-20-nam-mo-hinh-lua-thom-tom-sach-801957.ldo
https://laodong.vn/thi-truong/hanh-trinh-20-nam-mo-hinh-lua-thom-tom-sach-801957.ldo
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Góc nhìn quản lý
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra 

một cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương 
mại toàn cầu suy thoái sâu và nghiêm trọng, bức 
tranh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2020 tiếp tục 
duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích 
cực trên các lĩnh vực là nhờ sự chỉ đạo, điều hành 
kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa 
phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả 
nước. Và thành tựu của ngành thủy sản năm qua 
cũng là một minh chứng cho sự đóng góp của cả 
hệ thống chính trị. Phát biểu tại Hội nghị tổng 
kết ngành thủy sản năm 2020, Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân chia sẻ, ngay 
trong thời điểm COVID-19, để gỡ khó cho doanh 
nghiệp, lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Tổng cục phải 
họp bàn liên tục hàng ngày để tìm giải pháp tháo 
gỡ. Chẳng hạn khi xuất khẩu gặp khó khăn, Tổng 
cục định hướng doanh nghiệp tập trung vào các 
sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm chế biến cho 
các hộ gia đình và tập trung hệ thống bán lẻ, phục 
vụ nhu cầu giãn cách xã hội, nhờ đó mà tình hình 
xuất khẩu được đảm bảo. Còn khi hạn hán, xâm 

nhập mặn xảy ra tại các tỉnh ĐBSCL, thì định 
hướng mùa vụ cho bà con, đồng thời chỉ đạo 
thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường, 
giám sát chặt chẽ vụ nuôi; kiểm soát nghiêm ngặt 
vấn đề con giống, nhờ đó mà sản xuất vẫn vượt 
mục tiêu đề ra. 

Còn theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng 
Đức Tiến, thực hiện các khuyến nghị của EC, 
lãnh đạo Bộ đã phải trực tiếp đi xuống các địa 
phương, xuống từng cảng cá để nắm tình hình 
và chỉ đạo trực tiếp, không sát sao thì khó thực 
hiện được.

Cũng nhờ sự “nóng ruột” của các cấp lãnh 
đạo, thế nên dù trải qua nhiều khó khăn nhưng 
ngành thủy sản vẫn về đến đích, đóng góp quan 
trọng trong thặng dư thương mại của ngành 
nông nghiệp. 

Góc nhìn doanh nghiệp
Có thể nói, đây là một năm doanh nghiệp 

thủy sản không ít lần “nếm mật nằm gai”. Đại 
dịch COVID-19 đã làm đảo lộn mọi quy trình và 
kế hoạch của doanh nghiệp. Đầu năm, dịch bệnh 
và lệnh phong tỏa tại nhiều quốc gia và vùng lãnh 

thổ đã khiến hàng loạt đơn hàng bị hoãn hoặc hủy 
khiến hàng hóa ứ đọng trong các kho lạnh. Doanh 
nghiệp kêu trời vì phải cạnh tranh giữ kho lạnh 
khi giao thương bị ngưng trệ. Không thể xuất 
hàng, không thể mua thêm nguyên liệu khiến họ 
mất thế chủ động đầu vào. 

Cũng do COVID-19, doanh nghiệp xuất khẩu 
sang thị trường Trung Quốc gặp khó do nước 
này tăng cường kiểm soát, lấy mẫu hàng thủy sản 
đông lạnh nhập khẩu để ngăn chặn dịch khiến 
mặt hàng này bị ùn ứ lớn tại cảng và các cửa khẩu, 
doanh nghiệp Việt gặp rất nhiều khó khăn, nhất là 
doanh nghiệp cá tra và hải sản. Về vấn đề này, Thủ 
tướng Chính phủ đã phải chỉ đạo các Bộ, ngành 
liên quan gấp rút tìm cách tháo gỡ.

Biên giới chưa lắng, doanh nghiệp xuất khẩu 
đường biển lại trắc trở khi khách hàng có nhiều 
nhưng không thể xuất bán. Nguyên nhân là do 
thiếu vỏ container rỗng để đóng hàng và giá cước 
vận tải tăng quá cao, gấp 8 - 10 lần so trước đây. 
Tình trạng này vẫn còn đang tiếp diễn. Đây cũng 
là lý do khiến cho xuất khẩu hàng thủy sản quý 
cuối năm ngoái hụt hơi so với dự báo trước đó.

Góc nhìn người dân
Đây là một năm mà người nuôi trên khắp cả 

nước nhiều lần khóc ròng. Với người nuôi tôm, 
khi doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng thì 
đồng nghĩa tôm thương phẩm đến kỳ thu hoạch 
không xuất bán được, trong nhiều tháng đầu năm, 
giá TTCT xuống rất thấp, chỉ xung quanh 70.000 
- 75.000 đồng/kg, người nuôi lỗ lặng. Trong khi 
đó, người nuôi tôm sú tại Cà Mau còn thê thảm 
hơn vì giá bán sụt giảm quá mạnh, do tôm sú nuôi 
trong tỉnh chủ yếu xuất sang thị trường Trung 
Quốc nhưng lại bị tắc cho dịch bệnh.

Cùng đó, khi xuất khẩu tiểu ngạch đóng 
băng, các nhà hàng, khách sạn trong nước vắng 
khách đã khiến cho người nuôi các loại cá đặc 
sản lâm nguy, tôm hùm, cá mú, hàu, ngao hai cùi, 
cá nước lạnh… rớt giá thảm hại. Tôm hùm có 
thời điểm chỉ ở mức 700.000 đồng/kg, chưa bằng 
một nửa so thời điểm giữa năm 2019. Thậm chí, 
người nuôi cá mú còn phải bỏ đói cá vì không 
gánh nổi chi phí. Hay người nuôi ngao, hàu tại 
Quảng Ninh cũng khốn đốn vì không xuất bán 
được, sản phẩm thu hoạch lên buộc phải đổ bỏ 
xuống biển.

Cùng cảnh ngộ là người nuôi cá tra, giá cá 
xuống thấp 17.000 - 18.000 đồng/kg và không có 
người mua đã khiến cho nhiều hộ nông dân phải 
cho ăn cầm chừng; nhiều hộ sản xuất cá giống thì 
phải san lấp ao vì giá bán quá thấp. 

Về cuối năm, người nuôi cá tầm than trời vì 
cá vốn đã khó xuất bán, giá giảm lại phải đương 
đầu với cá tầm giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. 
Hiện “tiếng” kêu cứu của người nuôi cá tầm đã 

>> Năm 2021, ngành thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng khoảng 8,5 triệu tấn, bằng 
101,1% mức thực hiện năm 2020. Trong đó, sản lượng khai thác khoảng 3,61 triệu tấn, 
bằng 93,6%; nuôi trồng 4,9 triệu tấn, bằng 107,4%. Các sản phẩm quốc gia: cá tra 1,5 triệu 
tấn, tôm nước lợ 980.000 tấn (trong đó, tôm sú 280.000 tấn, TTCT 650.000 tấn, tôm khác 
50.000 tấn). Kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,6 tỷ USD, bằng 102,6% so năm 2020.

2020 QUA GÓC NHÌN ĐA CHIỀU
Ngành thủy sản Việt Nam đã trải qua một năm đầy gian nan nhưng cũng đầy bản lĩnh; bất lợi nhiều nhưng thành công cũng nhiều. Có thể nói, đây là một năm “đầu 
không xuôi nhưng đuôi lại lọt”. Cùng Thủy sản Việt Nam nhìn lại toàn cảnh ngành thủy sản năm 2020.
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lên đến Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương và các đơn vị 
liên quan. 

Còn với ngư dân khai thác trên biển cũng khó đủ bề, 
bởi giá bán các loại hải sản sụt giảm nghiêm trọng khi 
tiểu thương vắng bóng, doanh nghiệp hạn chế thu mua 
vì thiếu thị trường.

Góc nhìn chuyên gia
Theo nhận định của các chuyên gia, sản xuất thủy 

sản nói riêng, nông nghiệp nói chung trong năm 2020 
chính là “trong nguy có cơ”; bởi, bước vào những ngày 
đầu năm, tình hình dịch COVID-19 đã là gây một trở 
ngại không nhỏ không chỉ cho Việt Nam mà còn ở tại 
rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại những 
thị trường xuất khẩu trọng điểm của thủy sản Việt. Tuy 
nhiên, ngành thủy sản năm qua lại đón nhận nhiều tín 
hiệu sáng khi các FTA được ký kết và thực thi cùng với 
việc linh hoạt, nhạy bén của cộng đồng doanh nghiệp 
đã tìm hướng thích ứng mới. Chính vì vậy, nhìn tổng 
thể, ngành thủy sản vẫn hoàn thành mục tiêu. Nhưng 
không ngủ quên trên chiến thắng, nhiều nhà phân tích 
cho rằng, ngành thủy sản vẫn còn những khó khăn 
nhất định. Như chia sẻ của TS Phạm Anh Tuấn, lĩnh 
vực NTTS vẫn chịu tác động lớn từ vấn đề dịch bệnh, 
đặc biệt dịch bệnh trên các đối tượng nuôi chủ lực tiếp 
tục là rủi ro lớn nhất, gây thiệt hại kinh tế, chi phí sản 
xuất cao… Hay nhận định của theo nhóm chuyên gia 
thực hiện Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL, thách 
thức lớn nhất với ngành chế biến và xuất khẩu tôm 
Việt Nam là vấn đề đảm bảo chất lượng; bởi các quy 
định về an toàn vệ sinh thực phẩm, tồn dư kháng sinh 
và các vấn đề liên quan đến kiện chống bán phá giá 
của Mỹ.

Góc nhìn báo chí
2020 là một năm “tốn” nhiều giấy mực của cơ quan 

báo chí. Chưa năm nào mà ngành thủy sản lại nhiều 
“sự kiện” đến như vậy. Mọi vấn đề từ ao nuôi đến chế 
biến, xuất khẩu, thị trường đều rất được các báo, đài 
quan tâm. Nhiều nhà báo tâm sự rằng, đây thực sự là 
một năm mà người cầm bút run tay khi viết và khi bấm 
máy. Những giọt nước mắt của người nông dân Phú 
Yên khi tôm hùm chết hàng loạt, những gương mặt 
thất thần của chủ vựa tôm, cá trước những ao, đầm tan 
hoang sau bão lũ, những nét khắc khổ của người dân 
khi rụt rè ném thức ăn cho cá, chấp nhận “bỏ đói” đàn 
cá vì chi phí lớn và không biết tình cảnh này kéo dài 
đến bao giờ.

Dọc dài theo biển miền Trung còn dễ dàng bắt gặp 
những chiếc tàu cá vỏ thép từng là niềm mơ ước của 
hàng nghìn ngư dân giờ nằm im trên bờ biển. Tàu ngày 
càng hoen gỉ, xuống cấp nhưng gánh nợ của ngư dân thì 
ngày một nặng hơn khi tàu hỏng, không có tiền để trả 
nợ ngân hàng và họ bất lực giao tài sản cho ngân hàng 
siết nợ và đấu giá. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
chi nhánh Bình Định, tính đến cuối tháng 9/2020, 50 
chủ tàu “vỏ thép 67” ở Bình Định nợ quá hạn hơn 300 tỷ 
đồng, trong đó, gần một nửa là nợ gốc và một nửa nợ lãi.

Và có lẽ, niềm vui chỉ hiếm hoi xuất hiện trên các 
trang báo khi sự kiện cá tra “tiến quân” ra Bắc tại các 
chương trình xúc tiến thương mại ngành hàng này tại 
TP Hà Nội trong tháng 10/2020. Hay những lô tôm, cá 
tra, cá ngừ được xuất khẩu sang nhiều thị trường trên 
thế giới khi các FTA được ký kết và thực thi. Và cuối 
cùng là thành quả của ngành đạt được khi tăng trưởng 
đều đặn trên các lĩnh vực, mở ra niềm hy vọng mới cho 
năm 2021 - năm đầu của thập kỷ mới.

THU HỒNG

Chuyên gia độc lập về chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn, PGS.TS 
Vũ Trọng Khải phân tích, tập trung đất đai bằng sáp nhập nhiều trang trại tạo vùng 
sản xuất tập trung hoặc dùng tiền mua để tích tụ đất đai là điều kiện hàng đầu cho 
một nền sản xuất lớn. Đất đai trong tay các “nông dân lớn” để làm chủ sản xuất, 
không có cấp quản lý trung gian. Các “nông dân lớn” tập hợp thành các HTX đích 
thực, có năng lực quản lý sản xuất và ký hợp đồng với doanh nghiệp tiêu thụ.

Sự liên kết đó tạo ra chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ. Thực trạng ngành 
thủy sản hiện nay, Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản đánh giá: “Ngoại trừ một 
số ngành hàng đã tổ chức tốt khâu chế biến gắn với sản xuất nguyên liệu như cá tra, 
tôm nuôi và một số doanh nghiệp, tập đoàn công ty lớn có năng lực đã liên kết tốt 
với người nông dân như Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Sao Ta, Vĩnh Hoàn, Hùng 
Vương, Nam Việt còn cơ bản vẫn manh mún, nhỏ lẻ và phân tán”.

TS Nhị Lê (nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản) cho rằng, hai thập kỷ 
qua, nước ta mới “dịch vụ hóa” nền kinh tế chứ chưa phải công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đồng bộ. Trong ngành thủy sản, quả thật mới thấy rộn ràng “dịch vụ” buôn bán 
sản phẩm đầu vào và đầu ra, ít thấy chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao của một 
nền kinh tế thủy sản hiện đại.

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh, thực chất của hiện đại hóa, công nghiệp hóa là 
phát triển kỹ thuật (Technical) và phát triển công nghệ (Technology). GS.TS Nguyễn 
Bảo Vệ (nguyên Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ) nói thêm: “Người 
nông dân thiếu nền tảng khoa học nhưng họ rất sáng tạo trong công việc. Vì vậy, cần 
hướng dẫn về nền tảng khoa học, còn kỹ thuật để họ tự sáng tạo ra giải quyết yêu cầu 
khoa học đó”.

Thực tế như việc sử dụng điện trong nuôi tôm thâm canh, ở tỉnh Cà Mau năm 
nào cũng xảy ra tai nạn chết người, gây nỗi đau dai dẳng. HTX Nuôi tôm năng suất 
cao Tân Hưng (Cái Nước) có 250 ha thâm canh đã tìm cách thoát nỗi lo đó bằng sáng 
chế thiết bị biến điện 220V xuống 12-24-48V chạy hệ thống quạt. Chủ tịch HĐQT 
Huỳnh Xuân Diện cho biết: “Hai vụ rồi, HTX đầu tư cho 10 ha, vừa tuyệt đối an toàn 
vừa tiết kiệm điện. Hy vọng năm mới được vay vốn tín dụng ưu đãi để mở rộng”.

Một nền kinh tế thủy sản hiện đại xứng tầm ở quốc gia biển Việt Nam còn phải 
mạnh mẽ hướng ra biển để phát huy lợi thế cạnh tranh. Tư duy thế kỷ đại dương, 
kinh tế thủy sản nước ta gắn chặt với biển cũng là gắn chặt “công nghiệp xanh”.

Kinh tế thủy sản hiện đại hướng đại dương, theo nhấn mạnh của PGS.TS Vũ 
Trọng Khải: “Phải đáp ứng được 3 mục tiêu: Phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - 
xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn. Trước hết là nền kinh tế 
an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng trong và ngoài nước, an toàn cho môi 
trường sinh thái”.

NGỌC HUYỀN

Kinh tế thủy sản hướng 
đại dương

https://baodautu.vn/thoi-su-d1/
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 Tháng 12/2019, dịch bệnh do virus corona xảy ra tại Trung 
Quốc rồi sau đó lan rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới và trở 
thành đại dịch toàn cầu. Tính đến cuối tháng 12/2020, dịch bệnh 
xuất hiện và lây lan ở 218 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 80 
triệu ca nhiễm. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để 
ngăn chặn dịch bùng phát đã khiến thương mại toàn cầu bị đình trệ, 
chuỗi cung ứng thực phẩm thương mại bị đứt gãy. Thủy sản nước ta 
cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, xuất khẩu khó khăn trong khi 
hầu hết các loại nguyên liệu giá chạm đáy.

Năm 2020, thủy sản vẫn là điểm sáng của ngành nông nghiệp 
khi tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh năm 2010) đạt 
3,05% so năm 2019, tổng sản lượng đạt 8,4 triệu tấn, tăng 1,8%; 
trong đó, sản lượng khai thác đạt 3,85 triệu tấn, tăng 2,1%, nuôi 
trồng đạt 4,56 triệu tấn, tăng 1,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 8,4 tỷ 
USD. Mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy 
sản đạt 3 - 4%/năm.

1 “Bão COVID-19”

3Rộng đường ra thế giới

2 Vượt đại dịch

4Ngành tôm bứt tốc

Đến nay, Việt Nam đã có 14 FTAs có hiệu lực, trong đó đáng kể 
nhất là 2 FTA thế hệ mới với các cam kết cải cách bên trong sâu rộng 
là  CPTPP  và EVFTA, 2 FTA khác đang trong quá trình triển khai. 
Với EVFTA, một hiệp định được kỳ vọng sẽ mang lại cú hích lớn cho 
giao thương nông sản nói chung trong đó có thủy sản. Thống kê, sau 
4 tháng thực thi,  tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị 
trường EU đạt khoảng 14,66 tỷ USD, tăng 2,05% so cùng kỳ năm 2019; 
với thủy sản, nhiều lô hàng tôm, cá tra, cá ngừ đã được xuất khẩu ngay 
dịp đầu năm 2021.

Theo VASEP, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt khoảng 3,85 
tỷ USD. Con số này không cao so với các năm trước, thế nhưng, đây 
lại là điều rất đáng tự hào trong một năm vô cùng khó khăn. Cùng đó, 
năm qua, đã có hai đề án phát triển ngành tôm được phê duyệt đó là 
Đề án phát triển sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh và Đề án phát 
triển nuôi và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025. Điều này là cơ sở để 
ngành tôm Việt Nam khai thác tối đa lợi thế, nguồn lực sẵn có và tăng 
thêm sản phẩm cho xuất khẩu. 

SỰ KIỆN THỦY SẢN 1
2020 là một năm đầy biến động của giao thương thủy sản toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Cùng nhìn lại 10 sự kiện và vấn đề nổi bật thể hiện bức tranh toàn cảnh ngành thủy sản năm qua.

Sản lượng thủy sản năm 2020

http://imgs.vietnamnet.vn/Flash/2020/12/15/17/cptpp.pdf


Ngày 4/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
757/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch này. Đây là cơ sở pháp lý để Việt 
Nam tổ chức, thực hiện kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt 
động khai thác IUU của tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, 
chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác từ 
nước ngoài cập cảng Việt Nam; phối hợp với các quốc gia thành 
viên và cộng đồng quốc tế quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm 
thiểu và xóa bỏ các hoạt động khai thác IUU phù hợp với các quy 
định của quốc tế và khu vực…

Năm qua, Trung Quốc tăng kiểm soát, lấy mẫu hàng thủy, hải 
sản đông lạnh nhập khẩu để ngăn chặn dịch COVID-19 khiến mặt 
hàng này bị ùn ứ lớn tại cảng, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt 
Nam gặp khó. Trước vấn đề này, Văn phòng Chính phủ đã có văn 
bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đến Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT về việc nghiên cứu, xử lý tháo 
gỡ cho doanh nghiệp.

Năm 2020, ngành thủy sản đã dự thảo và trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế thủy sản đóng góp 28 
- 30% GDP trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tổng sản lượng thủy 
sản đạt 10 triệu tấn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 18 - 20 tỷ USD, 
trong đó xuất khẩu tại chỗ 1,3 tỷ USD. Tầm nhìn đến năm 2045, 
thủy sản là ngành sản xuất hàng hóa lớn có trình độ quản lý, khoa 
học công nghệ hiện đại, tuân thủ định chế quốc tế, phát triển có 
trách nhiệm và bền vững.

9Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng

7 Thiên tai khốc liệt tại miền Trung

6Sản phẩm bị ùn ứ

10Dự thảo Chiến lược phát triển thủy sản mới

8 Giá giảm mạnh

Vốn là một ngành hàng có thế mạnh trên thị trường toàn cầu, 
nhưng những năm gần đây chế biến, xuất khẩu cá tra đã dần mất 
vị thế độc tôn của mình khi thị trường thế giới ngày một khó khăn 
hơn. Chính vì vậy, câu chuyện hướng đến thị trường nội địa giàu 
tiềm năng đã được các doanh nghiệp cá tra đầu tư nghiên cứu. 
Minh chứng, năm qua, nhiều doanh nghiệp lớn như Vĩnh Hoàn, 
Nam Việt... đã tích cực đưa sản phẩm cá tra chất lượng cao của 
mình giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước và nhận được nhiều 
tín hiệu khả quan.

Cá tra “đổ bộ” sân nhà

Số liệu của Bộ NN&PTNT, thiên tai dị thường liên tiếp ở miền 
Trung từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11/2020 đã làm 192 người 
chết và 57 người vẫn đang còn mất tích; tổng thiệt hại kinh tế khoảng 
30.000 tỷ đồng; trong đó, lĩnh vực thủy sản bị thiệt hại rất lớn về cơ sở 
vật chất, con giống và thủy sản nuôi, nhiều tàu cá bị chìm và hư hỏng. 
Theo Tổng cục Thủy sản, đã có 12.672 ha/27.660 ha diện tích NTTS 
(chiếm 45,8% diện tích đang nuôi), 828 ô lồng (khoảng 49.740 m3 
lồng) bị thiệt hại; 88 tàu, thuyền khai thác hải sản bị hư hại, trong đó, 
có 69 tàu bị chìm; giá trị thiệt hại khoảng 1.151 tỷ đồng.

Trong rất nhiều khó khăn mà ngành thủy sản gặp phải ở năm 
2020 đó là tình trạng giá nhiều mặt hàng thủy sản bị giảm mạnh 
như tôm, cua, cá tra... Điển hình là tôm hùm, khi tiêu thụ tại thị 
trường Trung Quốc ngưng trệ, sản phẩm thủy sản này đã bị rớt giá 
chưa từng có. Giá tôm hùm xanh tươi sống loại 3 con/kg chỉ còn 
520.000 đồng; loại 4 - 5 con/kg là 450.000 đồng; tôm hùm bông loại 
2 con/1,5 kg là 750.000 đồng, loại 1 con/kg giá 1,1 triệu đồng.

5
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Không ít khó khăn
Năm qua, dịch bệnh COVID-19 và 

mưa bão, lũ lụt lịch sử tại miền Trung đã 
gây nhiều ảnh hưởng lớn đến sản xuất - 
kinh doanh của doanh nghiệp, hội viên; 
hoạt động khai thác hải sản của ngư dân, 
người nuôi, doanh nghiệp sản xuất chế 
biến thủy sản gặp nhiều bất lợi; giá cá, 
tôm, mực giảm, thị trường xuất khẩu, 
tiêu thụ thủy sản trong nước sụt giảm... 

Trước tình hình đó, Trung ương Hội 
đã kịp thời có văn bản gửi Văn phòng 
Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 
Ngân hàng Nhà nước kiến nghị giải pháp 
tháo gỡ khó khăn trong sản xuất thủy 
sản như: đề xuất cho nông dân, ngư dân, 
doanh nghiệp vay vốn tiếp tục sản xuất, 
khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất, tăng 
thêm vốn lưu động, tạm hoãn việc quyết 
toán thuế, thanh tra, kiểm tra doanh 

HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM

2021, HƯỚNG ĐẾN 
CHUYÊN NGHIỆP HÓA
Trải qua một năm với vô vàn bất lợi trong sản xuất, kinh doanh; nhưng Hội Nghề cá Việt Nam vẫn thể hiện tốt vai trò, vị thế của mình trong việc bảo vệ quyền và lợi 
ích của hội viên, doanh nghiệp; đồng thời, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của toàn ngành thủy sản. Bước sang năm 
2021, Hội tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hóa để hoạt động ngày một hiệu quả hơn.

các giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” của EC, 
thực hiện Chỉ thị 689 và Công điện 732 
của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức triển 
khai thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các 
văn bản hướng dẫn...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được, còn có những hạn chế như: 
Mối quan hệ giữa Trung ương Hội với 
một số hội thành viên và hội viên tập thể 
còn thiếu gắn bó, thiếu trao đổi thông tin 
hai chiều nên thông tin không đầy đủ và 
thiếu kịp thời; sự phối hợp giữa tổ chức 
Hội với các cơ quan chuyên môn, cơ quan 
quản lý thủy sản còn hạn chế; hoạt động 
bảo vệ quyền lợi của hội viên và ngư dân, 
nông dân chưa kịp thời... Những yếu 
tố này đã ảnh hưởng đến sự phát triển 
chung cũng như chưa thể hiện được tính 
chuyên nghiệp của Hội. Vì vậy, đổi mới 
hướng đến chuyên nghiệp hóa trong hoạt 
động Hội là việc làm cần thiết.

nghiệp, hỗ trợ xúc tiến thương mại tiêu 
thụ sản phẩm thủy sản…

Theo Chủ tịch Hội Nghề cá Việt 
Nam Nguyễn Việt Thắng, năm qua, Hội 
đã thể hiện được tinh thần chính trị 
cao trong hoạt động. Cụ thể, đã thường 
xuyên quan tâm và chăm lo đến bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của hội viên, doanh 
nghiệp và người sản xuất - kinh doanh 
thủy sản, đặc biệt là những ngư dân sản 
xuất trên biển. Hội đã thường xuyên 
theo dõi, kịp thời lên tiếng phản đối các 
hành vi của nước ngoài xâm phạm đến 
quyền lợi của ngư dân và chủ quyền biển 
đảo của Việt Nam; phản đối phía Trung 
Quốc về hành động phi pháp trong thời 
gian vừa qua.

Lãnh đạo Hội và lãnh đạo các ban, các 
đơn vị trực thuộc đã tham gia nhiều hội 
thảo chuyên đề về lĩnh vực thủy sản với 
Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thủy sản bàn 
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ÔNG NGUYỄN TỬ CƯƠNG, TRƯỞNG BAN PHÁT TRIỂN THỦY SẢN BỀN VỮNG 
Vai trò của nhân lực trẻ

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để đổi mới bộ máy hoạt động 
theo tính chuyên nghiệp hóa. Có thể nói, chất lượng nguồn lực biểu hiện ở hàm 
lượng trí tuệ, trong đó phải kể tới những người lao động có học vấn và kiến thức, 
có tay nghề thành thạo… và nguồn nhân lực trẻ lại càng quan trọng trong việc 
chuyên nghiệp hóa bộ máy. Nguồn nhân lực trẻ được đào tạo về chuyên môn 
nghề nghiệp, về phẩm chất chính trị và các yêu cầu khác để có thể sẵn sàng tham 
gia vào các tổ chức Hội. Tuy nhiên, cần nguồn thu vững chắc để hướng đến tính 
chuyên nghiệp hóa; điều này cũng cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp lớn.

ÔNG DƯƠNG XUÂN HÙNG, TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG  
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của Hội

Để hoạt động ngày một chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, trong thời gian tới, 
Hội Nghề cá Việt Nam cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đảm bảo 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước. Cải thiện chất lượng cung 
cấp dịch vụ, trong đó thực hiện các giải pháp cơ cấu tổ chức hội, xây dựng và phát 
triển mạng lưới hội viên. Thành lập các chi hội theo chuỗi và theo từng lĩnh vực 
mà nòng cốt hội viên là doanh nghiệp. Bổ sung kết nạp hội viên ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau, đảm bảo có ít nhất 20 - 30% hội viên là doanh nghiệp. Đưa hoạt động 
dịch vụ phục vụ hội viên vào vị trí trung tâm của Hội, cán bộ và nhân viên của 
Hội coi việc cung cấp dịch vụ cho hội viên là sự sống còn của tổ chức Hội. Tổ chức 
thiết kế các dịch vụ chuyên nghiệp; xác định các dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cho 
hội viên. Lựa chọn những dịch vụ mà Hội có thế mạnh và hội viên có nhu cầu.

ÔNG VƯƠNG VĂN OANH, CHỦ TỊCH HỘI NGHỀ CÁ QUẢNG NINH
Phải có cơ cấu nhân sự hợp lý

Đến nay toàn tỉnh đã có 9 Hội nghề cá cấp huyện thị xã, thành phố với hàng 
nghìn hội viên và nhiều chi hội cơ sở. Để tổ chức Hội thực sự phát triển thì Ban 
Chấp hành Hội phải có cơ cấu hợp lý, đủ các thành phần: Quản lý nhà nước, các 
doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, những cá nhân 
phải có tâm huyết với Hội, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, chuyên môn, 
có khả năng quy tụ các hội viên và doanh nghiệp. Từng thành viên phải thực sự 
hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh để từ đó có tiếng nói nhằm 
đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, ngư dân. Hướng dẫn 
hội viên, ngư dân tiếp cận các chính sách nhằm phát triển sản xuất. 

ÔNG TRẦN ĐÌNH CĂN, CHỦ TỊCH HỘI NGHỀ CÁ BẮC NINH
Chủ động kinh phí từ hoạt động sản xuất

Để duy trì tốt sự đồng thuận, tài trợ của tập thể, cá nhân hội viên đáp ứng 
hoạt động Hội, nguồn kinh phí từ đóng góp hội phí; nhiều chi hội, hội viên 
nhiệt tình thực hiện. Thời gian tới, Hội duy trì hoạt động các chi hội, xây dựng 
chi hội vững mạnh đạt 75 - 80%, phát triển 2 - 3 chi hội mới. Đảm bảo quyền 
lợi hội viên, nhất là các chính sách khuyến khích phát triển thủy sản của Nhà 
nước. Đẩy mạnh nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, tiến tới nuôi theo vùng 
đạt ATTP. Đẩy mạnh chương trình thi đua “Nuôi cá giỏi”; phấn đấu có 60 - 
70% chi hội đạt tiêu chí đề ra và 30% hội viên nuôi cá giỏi trong năm...

ÔNG NGUYỄN QUANG VINH BÌNH, CHỦ TỊCH HỘI NGHỀ CÁ 
THỪA THIÊN - HUẾ
Cần có trung tâm hỗ trợ ngư dân

Để hoạt động hội viên đạt hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Hội nghề cá các 
tỉnh cần có sự đồng thuận, góp sức từ ngư dân, chủ tàu, người sản xuất… Cụ thể, 
Chi hội nghề cá ở cơ sở, thôn, làng, xã là cầu nối tuyên truyền hoạt động hay phản 
ánh ý kiến từ hai chiều trung ương và địa phương. Với những Chi hội nghề cá được 
giao ngư trường, khu vực mặt nước NTTS cần phối hợp cùng lực lượng chức năng 
để quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác được tốt hơn. Bên cạnh đó, Tỉnh 
hội cần thành lập các trung tâm tư vấn giúp các chủ tàu, người kinh doanh lĩnh vực 
thủy sản về vấn đề thủ tục hành chính để được thông thoáng, thuận lợi hơn. 

ANH VŨ (Ghi)

>> Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch 
Hội Nghề cá Việt Nam: “Trung ương 
Hội cần nghiên cứu xây dựng mô hình 
hoạt động “Tư vấn dịch vụ của Hội”, 
kết nối với doanh nghiệp và hội viên; 
nhằm tạo nguồn công việc và kinh phí 
lâu dài, gắn với đổi mới hoạt động Hội 
trong thời kỳ mới”. 

Chuyên nghiệp hóa hoạt động
Để hướng tới chuyên nghiệp hóa trong 

hoạt động, Ban Chấp hành Hội đã đưa 
ra nhiệm vụ trong thời gian tới cần đẩy 
mạnh đổi mới hoạt động công tác Hội, 
từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động 
từ văn phòng trung ương và một số Tỉnh 
hội trọng điểm. Tăng cường vận động để 
phát triển thêm nhiều hội viên tập thể là 
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ tham gia Hội. Xây dựng cơ chế  
phối hợp hoạt động giữa Trung ương Hội 
với các đơn vị hội viên nhằm đẩy mạnh sự 
phối hợp hoạt động. Tăng cường sự phối 
hợp, chia sẻ thông tin nhằm tạo sự gắn kết 
giữa các tổ chức Hội. 

Thực hiện hiệu quả các hoạt động 
hướng đến việc tập hợp, đoàn kết và 
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên, 
doanh nghiệp; tạo điều kiện để họ liên 
kết và hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh 
doanh, đóng góp cho sự phát triển của 
ngành và đất nước. Phấn đấu trở thành 
một tổ chức xã hội được Nhà nước 
đánh giá cao, được giao thực hiện nhiều 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Giữ vai trò quan trọng trong xây dựng 
mối liên kết và chuỗi giá trị trong ngành 
nhằm nâng cao hơn giá trị gia tăng 
trong sản xuất, kinh doanh của hội viên. 
Cùng đó, phát huy thế mạnh và giá trị 
cốt lõi trong kiến tạo môi trường phục 
vụ hội viên. Trở thành Hội ngành hàng 
có trình độ phát triển ngang với các hội 
ngành hàng khác. Xây dựng Hội vững 
mạnh về quản trị, bền vững về nguồn 
lực tài chính đảm bảo thu nhập khá cho 
cán bộ, nhân viên Hội.

BÙI ĐỊNH
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Nhiều thành tựu nổi bật
Một là: Thời gian qua, công nghiệp 

chế biến thủy sản đã phát triển nhanh, 
góp phần vào sự tăng trưởng chung của 
nền kinh tế. Giai đoạn 2010 - 2019, giá 
trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt tốc 
độ tăng trung bình 6,1%/năm. Năm 2020, 
GDP ngành thủy sản tăng 3,08%, cao hơn 
mức tăng 2,8% của năm 2015 và năm 
2016 trong giai đoạn 2011 - 2020.

Hai là: Hình thành và phát triển hệ 
thống công nghiệp chế biến thủy sản có 
công nghệ và thiết bị tương đối hiện đại, 
gắn kết với vùng nguyên liệu. Cả nước 
hiện có 815 cơ sở chế biến thủy sản quy 
mô công nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu 
và trên 3.200 cơ sở chế biến quy mô nhỏ 
phục vụ chế biến, tiêu thụ nội địa đang 
hoạt động; với tổng công suất chế biến 
lên đến 6 triệu tấn nguyên liệu/năm, 
tạo ra trên 2,1 triệu tấn sản phẩm/năm. 
Tính đến tháng 12/2020, sản phẩm thủy 
sản của Việt Nam đã được xuất khẩu đến 
trên 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể cả 
những thị trường khó tính như: EU, Mỹ, 
Hàn Quốc, Brazil, Australia… và ngày 
càng được mở rộng, gia tăng.

Ba là: Công nghiệp chế biến thủy sản 
góp phần định hướng và thúc đẩy phát 
triển sản xuất thủy sản, tạo ra nguồn 
cung cấp nguyên liệu cho chế biến tiêu 
thụ nội địa và xuất khẩu. Năm 2020, sản 
lượng thủy sản ước đạt 8,4 triệu tấn, kim 
ngạch xuất khẩu 8,4 tỷ USD.

Bốn là: Công nghiệp chế biến thủy sản 
góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt nông 
thôn. Toàn ngành chế biến thủy sản đã 
giải quyết trực tiếp trên 435.000 lao động 
với mức thu nhập bình quân 5 - 7 triệu 
đồng/tháng và hàng triệu lao động sản 
xuất nguyên liệu và dịch vụ cho ngành; 
góp phần to lớn cho công cuộc xóa đói 
giảm nghèo ở nông thôn. Từ sản xuất tiểu 
nông nhỏ lẻ, gia đình tự cung tự cấp, hiện 
nay ở nông thôn đã hình thành các trang 
trại NTTS, các khu chế biến thủy sản tập 

trung với quy mô công nghiệp, hiện đại 
trên phạm vi cả nước, góp phần thay đổi 
bộ mặt nông thôn Việt Nam.

Năm là: Lĩnh vực chế biến thủy sản 
đã chủ động hội nhập sâu rộng vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu, tạo ra vị thế vững chắc 
cho ngành thủy sản Việt Nam trên trường 
quốc tế. Việt Nam đã đàm phán, ký kết 
và đang triển khai 16 FTAs, bao gồm cả 

một số các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP. 
Vị thế của ngành thủy sản Việt Nam được 
nâng cao trên trường quốc tế; Việt Nam 
nằm trong số các nước có ngành thủy sản 
phát triển với tốc độ nhanh và hiện đang 
là nước đứng thứ 3 thế giới về giá trị xuất 
khẩu thủy sản. Trong thời gian tới, kỳ vọng 
Việt Nam sẽ trở thành trung tâm chế biến 
thủy sản toàn cầu và giữ vững vị thế là một 
trong 5 quốc gia có nền công nghiệp chế 
biến thủy sản phát triển nhất thế giới.

Tháo gỡ lực cản phát triển
Bên cạnh những thành tựu đó, công 

nghiệp chế biến thủy sản còn gặp phải 
không ít những trở ngại cho sự phát triển 
cần tiếp tục được giải quyết trong thời 
gian tới.

Một là, số lượng và chất lượng 
nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến 
chưa đảm bảo đã làm giảm hiệu quả sản 

Ngày 4/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ 
thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ giới hóa 
sản xuất nông nghiệp. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 
nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển 
nhất thế giới; trong đó, ngành chế biến nông sản đứng 
trong số 10 nước hàng đầu thế giới, là một trung tâm chế 
biến sâu và logistics của thương mại nông sản toàn cầu.

KHƠI MỞ TIỀM NĂNG 
CHẾ BIẾN THỦY SẢN
 TS ĐÀO TRỌNG HIẾU
Chuyên gia lĩnh vực chế biến và phát triển thị trường thủy sản

Trong những năm gần đây, chế biến thủy sản đã phát triển thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, với quy mô 
sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, ngành hàng này vẫn còn những thách thức, trở ngại 
không nhỏ; cần có sự nhìn nhận đúng về sự cạnh tranh của hàng hóa thủy sản Việt Nam trên thị trường, đưa ra những giải 
pháp đồng bộ để từ đó giúp ngành chế biến phát triển.

Dây chuyền chế biến cá tra hiện đại tại ĐBSCL  Ảnh: LHV
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Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản 
đặt mục tiêu đến năm 2030

Tốc độ tăng trưởng bình quân 
hàng năm trên 10%, 

năng suất lao động 
chế biến thủy sản 

7%

 Tỷ trọng giá trị sản phẩm thủy sản 
xuất khẩu thông qua chế biến      

  trên 45%

Kim ngạch xuất khẩu 

18 - 20 tỷ USD, 
chế biến tiêu thụ nội địa 

31.500 tỷ đồng

Nhìn lại chục năm qua, ngành thủy sản 
hội nhập sớm và sâu rộng thị trường quốc 
tế. Xuất khẩu năm 2010 chỉ trên 150 quốc 
gia và vùng lãnh thổ đến nay trên 170, giá 
trị từ 5 tỷ USD, đến năm 2019 gần 8,6 tỷ 
USD và năm 2020 đại dịch COVID-19 
nhưng cũng giữ được vị trí thứ 3 về xuất 
khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, sau Trung 
Quốc và Na Uy. “Dù cả sản lượng và kim 
ngạch xuất khẩu tăng liên tục trong thời 
gian qua, nhưng xu hướng biến động của 
giá xuất khẩu bình quân lại theo hướng 
ngược lại là giảm dần”, báo cáo của Viện 
Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản. 

Một số nguyên nhân chính là chất lượng 
nguyên liệu, sản phẩm thủy sản chế biến 
còn thấp, tính cạnh tranh kém, luôn tiềm 
ẩn nguy cơ không đảm bảo ATTP.

Thống kê của các doanh nghiệp chế 
biến tại ĐBSCL, mới 14,6% chủ động 
được nguyên liệu. Phần lớn nguyên liệu do 
thương lái cung cấp với 67,5% sản lượng, 
còn lại là các hộ và trang trại liên kết. Khá 
nhất là cá tra mới khoảng 70% doanh 
nghiệp chủ động được nguyên liệu, tiếp 
theo là tôm được 15 - 20%, các mặt hàng 
khác dưới 10%. Kém nhất là chế biến hải 
sản, hầu hết do các vựa và nhập khẩu, rất 
ít doanh nghiệp chế biến có đầu tư đội tàu 
khai thác. Tỷ lệ tổn thất trong khai thác hải 
sản lại cao, khoảng 20%.

Tổng số cơ sở chế biến thủy sản xuất 
khẩu cả nước hiện nay là 784, gồm 644 cơ 
sở chế biến thủy sản đông lạnh; còn lại chế 
biến đồ hộp, hàng khô, nước mắm và mắm 
các loại, dịch vụ kho lạnh. Trong 644 cơ sở 
chế biến đông lạnh xuất khẩu, hơn 300 cơ 

sở chế biến tôm, gần 200 cơ sở chế biến hải 
sản, khoảng 130 cơ sở chế biến cá tra. Bên 
cạnh là 3.280 cơ sở/hộ gia đình chế biến 
thủy sản tiêu thụ nội địa. Tổng công suất 
chế biến theo thiết kế một năm khoảng 3 
triệu tấn sản phẩm, thực tế hoạt động 70% 
công suất.

Đánh giá của Viện Kinh tế và Quy hoạch 
Thủy sản: Chế biến xuất khẩu, công nghệ 
phần lớn cũ và lạc hậu, hệ số đổi mới thiết 
bị trung bình mỗi năm 7%, chỉ bằng 1/2 - 
1/3 các nước khác. Cơ sở chế biến thủy sản 
tiêu thụ nội địa hơn 90% thuộc loại nhỏ và 
siêu nhỏ.

 Sản xuất cơ bản là manh mún, nhỏ lẻ; 
thiếu hợp tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm cả chiều ngang lẫn chiều 
dọc. Sản phẩm chế biến còn đơn điệu, cá tra 
fillet đông lạnh vẫn chiếm 90%, tôm giá trị 
gia tăng cũng chỉ đạt 30 - 40%. Kết quả là 
năng suất thấp, chất lượng sản phẩm chưa 
cao, hạn chế khả năng cạnh tranh dẫn đến 
giá xuất khẩu liên tục đi xuống.

Dự báo của FAO, từ nay đến năm 2030, 
nhu cầu thủy sản và các sản phẩm thủy sản 
trên thế giới dùng làm thực phẩm tăng liên 
tục với tốc độ bình quân hàng năm 2,1%/
năm. Trong tổng lượng tăng, có 46% do 
tăng dân số, còn lại do kinh tế phát triển và 
nhân tố khác. Thị hiếu tiêu thụ chuyển sang 
thủy sản tươi sống, có giá trị cao, tiện dụng 
và đặc biệt ATTP không ngừng tăng lên. 
Thủy sản nước ta còn có cơ hội từ các hiệp 
định thương mại thế hệ mới như CPTPP, 
EVFTA, UKVFTA. 

NGỌC DUYÊN

Chế biến nâng cao giá trị
Năm mới này đã cấp bách đòi hỏi công nghiệp chế biến thủy sản tăng giá trị sản phẩm để vượt 
qua hạn chế trong xuất khẩu thời gian qua “thường thấp hơn giá thị trường thế giới cùng loại 
10 - 15%” như đánh giá của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, cùng đất nước phát triển tương 
xứng tiềm năng.

xuất, kinh doanh. Đặc biệt là nguồn nguyên liệu 
hải sản khai thác ngày càng suy giảm cả về số 
lượng và chất lượng, tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 
vẫn đang ở mức cao (ước tính 20 - 25%) dẫn đến 
tình trạng thiếu nguyên liệu xảy ra phổ biến ở 
nhiều nơi, đặc biệt là ở phía Bắc và Duyên hải 
miền Trung (hiện hiệu suất sử dụng công suất 
thiết kế chỉ đạt trung bình 40 - 50% tổng công 
suất). Bên cạnh đó, tình trạng tiêm chích tạp chất 
vào nguyên liệu, lạm dụng sử dụng thuốc, kháng 
sinh, hóa chất bị cấm trong bảo quản nguyên liệu 
thủy sản vẫn còn là nguy cơ hiện hữu, cần được 
quản lý chặt chẽ và quyết liệt hơn.

Hai là, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 
thủy sản hiện nay chủ yếu vẫn sản xuất theo đơn 
đặt hàng của nước ngoài với trên 50% mặt hàng sơ 
chế đơn giản, bán thành phẩm với giá trị gia tăng 
thấp, giá bán thấp… Tỷ trọng sản phẩm thủy sản 
chế biến giá trị gia tăng còn rất thấp. Cụ thể, đối 
với mặt hàng tôm chỉ đạt 38,5%; cá ngừ đạt 42,3%; 
mực và bạch tuộc đạt 12,3% và đặc biệt là sản phẩm 
cá tra xuất khẩu chỉ đạt 1,2% tỷ trọng giá trị các 
sản phẩm chế biến mã HS16 trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu của từng nhóm sản phẩm, còn lại là các 
sản phẩm sơ chế, bán thành phẩm. Đến nay, vẫn 
chưa xây dựng được thương hiệu riêng cho hàng 
thủy sản Việt Nam, phần lớn sản phẩm thủy sản 
Việt khi bán trên thị trường quốc tế vẫn phải mang 
tên thương hiệu của công ty nước ngoài. Việt Nam 
vẫn chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu thô, bán thành 
phẩm cho các nhà nhập khẩu về chế biến tạo ra sản 
phẩm giá trị gia tăng trên thế giới.

Ba là, đối với các cơ sở chế biến thủy sản truyền 
thống, tiêu thụ nội địa như nước mắm, mắm tôm, 
thủy sản khô... đang được sản xuất phổ biến ở quy 
mô nhỏ hộ gia đình với điều kiện sản xuất thủ 
công, đầu tư khiêm tốn dẫn đến vấn đề chất lượng 
và vệ sinh ATTP chưa được cải thiện rõ rệt.

Bốn là, tăng trưởng của ngành chế biến thủy 
sản vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố về tài nguyên, 
lao động giá rẻ trình độ thấp, chưa dựa nhiều vào 
khoa học ngành. Các cơ sở chế biến nước ta phần 
lớn là quy mô nhỏ và vừa chiếm trên 90% số cơ 
sở, trình độ công nghệ một số ngành hàng còn 
thấp; trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp đều 
thiếu vốn, các nguồn vốn cho vay hiện nay đều 
có lãi suất cao nên hiệu quả kinh tế thấp, chưa 
hấp dẫn các nhà đầu tư. Chính vì vậy, các doanh 
nghiệp chế biến thủy sản còn chậm đổi mới máy 
móc, thiết bị, công nghệ và vẫn sử dụng nhiều 
lao động phổ thông dẫn đến năng suất lao động 
không cao, chỉ bằng 1/2 năng suất lao động bình 
quân của toàn ngành kinh tế Việt Nam (2018). 
Mặt khác, nguồn nhân lực, lao động trực tiếp 
phục vụ chế biến thủy sản ngày càng khan hiếm, 
khiến các doanh nghiệp rất khó tuyển dụng và 
luôn bị biến động.

Năm là, trong bối cảnh hội nhập, đặc biệt là khi 
FTAs được thực thi các rào cản thuế quan ngày 
càng được xóa bỏ, thay vào đó là các rào cản kỹ 
thuật (các quy định về dư lượng hóa chất, kháng 
sinh, bao bì nhãn mác, chống khai thác IUU, các 
chương trình thanh tra riêng biệt, truy xuất nguồn 
gốc, quy tắc xuất xứ, lao động, trách nhiệm xã hội, 
môi trường và phát triển bền vững…) đang ngày 
càng nhiều và tinh vi hơn khiến các doanh nghiệp 
chế biến thủy sản phải đáp ứng, tuân thủ đầy đủ, 
gây không ít khó khăn, tốn kém làm tăng giá thành 
sản xuất và giảm năng lực cạnh tranh. 
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Điểm nhấn tăng trưởng
Điểm lại mùa tôm năm 2020 

chúng ta sẽ thấy có một số điểm cần 
lưu ý và cũng để thấy hết ý nghĩa của 
con số 15% tăng trưởng. Đó là tình 
hình thời tiết thất thường, sau hạn 
hán xâm nhập mặn gay gắt, kéo dài 
là liên tiếp trên chục cơn bão; là bệnh 
vi bào tử trùng và phân trắng tấn 
công tôm nuôi mạnh mẽ; rồi dịch 
COVID-19 bùng phát trên toàn cầu 
khiến việc tiêu thụ tôm trở nên khó 
khăn, giá theo đó cũng lên xuống thất 
thường nhiều thời điểm trong năm… 

Tuy nhiên, tác động mạnh 
nhất phải kể đến đó là từ đại dịch 
COVID-19 khi nó khiến thu nhập 
người dân bị giảm sút cùng tâm lý 
âu lo, người tiêu dùng chú trọng sản 
phẩm có giá cả phù hợp túi tiền, dẫn 
đến tôm cỡ nhỏ lên ngôi, hút hàng. 

COVID-19 đã không lãng quên 
quốc gia nào, nhất là quốc gia chủ 
quan, coi nhẹ phòng dịch hoặc có cơ 
sở hạ tầng y tế yếu kém. Các cường 
quốc nuôi tôm như Ấn Độ, Ecuador, 
Indonesia… rơi vào khó khăn do 
chuỗi cung ứng nuôi tôm bị gãy 
hoặc gián đoạn bởi COVID-19. Ấn 
Độ có mức sụt giảm tôm nuôi mạnh 
nhất với 20 - 30% và các cường quốc 
còn lại, không nước nào có mức sản 

Các doanh nghiệp chế biến lớn 
hình thành mới, các doanh nghiệp 
hiện có đang mở rộng quy mô sản 
xuất… phát triển khá tốt, nhất là 
tại Sóc Trăng, sẽ góp phần nâng cao 
công suất chế biến chung, bảo đảm 
đồng bộ với phát triển nuôi tôm. Uy 
tín thương hiệu tôm Việt khá tốt, 
nhất là ở thị trường Nhật Bản và Hàn 
Quốc. Tổng quan, tôm Việt đang có 
uy tín tốt ở các thị trường lớn đang 
thâm nhập, chỉ có điểm bất lợi là giá 
cả tôm của chúng ta có cao hơn so 
sản phẩm tương đồng của các đối 
thủ. Cùng với đó, các doanh nghiệp 
còn lại trong chuỗi như con giống, 
thức ăn, chế phẩm… ngày càng có 
kinh nghiệm và giải pháp thiết thực 
phối hợp người nuôi để tăng tỷ lệ 
thành công, bảo đảm người nuôi có 
lãi và mức lãi tăng dần… 

Thông qua sự tương tác của các 
mắt xích đó và nhìn trên diện rộng 
có thể thấy, ngành tôm Việt đang vào 
giai đoạn thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa. Thiên thời là từ COVID-19 cho 
ngành tôm ta cơ hội bứt phá vì các đối 
thủ lớn đang khó khăn. Địa lợi là các 
mắt xích chuỗi giá trị con tôm đang 
chung tay chia sẻ tốt nhất so trước 
đây và trên đà tiến triển. Nhân hòa 
là Chính phủ, lãnh đạo ngành ngày 
càng quan tâm hơn con tôm, có sự 
đầu tư và hỗ trợ kịp thời, tốt hơn. Do 
vậy, từ cơ hội do COVID-19 mang lại, 
cộng với sự chuẩn bị từ Chính phủ, 
ngành; sự tham gia chia sẻ của các 
mắt xích chuỗi giá trị con tôm sẽ là cơ 
hội vàng để ngành tôm tôm Việt bứt 
phá, là cơ hội để chung tay nâng tầm 
tôm Việt.

Hy vọng nhận định trên là đúng, 
để xuân năm sau chúng ta chia sẻ, 
chung vui với những thành quả cao 
hơn; để mọi mắt xích trong chuỗi 
đều hân hoan hơn… tôm Việt sẽ phát 
triển ổn định và bền vững hơn.

HỒ QUỐC LỰC
Chủ tịch HĐQT Công ty CP  

Thực phẩm Sao Ta

COVID-19 VÀ THỜI CƠ 
NÂNG TẦM TÔM VIỆT
Năm 2020 đầy bất ổn đã đi qua. Kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước vẫn tăng khoảng 15% so năm 2019. Mức tăng trưởng 
cao này càng có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tàn phá kinh tế thế giới, khiến bao quốc gia có tăng trưởng 
âm, trong đó có các cường quốc nuôi tôm. 

lượng cao như năm cũ. Trong bối 
cảnh này, tôm Việt đã phục hồi ở 
thị trường Mỹ, thay thế số thiếu hụt 
nguồn cung từ Ấn Độ. Không những 
vậy, tôm Việt cũng đã tăng trưởng 
trở lại ở EU nhờ EVFTA có hiệu lực 
từ 1/8/2020 và một phần cũng nhờ 
sự giảm sút từ Ecuador… Sự tăng 
trưởng mạnh mẽ ở hai thị trường này 
là bệ đỡ cho ngành tôm Việt 2020 đạt 
con số ngoài kỳ vọng.

Xuất hiện chuỗi liên kết mới
Nếu yếu tố khách quan hình thành 

từ hệ quả tất yếu của cung cầu cục bộ, 
ngắn hạn như COVID-19 thì yếu tố 
chủ quan chính là sự kiên trì của đội 
ngũ nhà chế biến, sự cần mẫn của 
người nuôi tôm và sự tác động không 
nhỏ nhưng tích cực và hữu hiệu từ các 
mắt xích trong chuỗi giá trị con tôm; 
như các doanh nghiệp cung ứng con 
giống, thức ăn, chế phẩm nuôi tôm, 
thông qua các phương tiện truyền 
thông, mạng xã hội để hình thành các 
nhóm học hỏi về kỹ thuật nuôi tôm, 
như kênh của OPS, kênh thủy sản Bạc 
Liêu trên youtube… 

Lớn lao hơn, với quan điểm kinh 
doanh không chỉ bằng chất lượng mà 
còn bằng kỹ thuật, Công ty Cổ phần 
Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã và đang 

xây dựng hệ thống đại lý kiểu mẫu 
trở thành những điểm sáng thu hút 
các hộ nuôi tham gia. Bên cạnh C.P, 
hầu hết các doanh nghiệp cung ứng 
trong chuỗi đều có chương trình hỗ 
trợ tốt nhất đến người nuôi, từ nhà 
cung ứng thức ăn, con giống đến các 
chế phẩm phục vụ nuôi tôm. Ví dụ 
khi tôm nuôi bị vi bào tử trùng hoành 
hành, Grobest cung cấp ngay thức ăn 
có cơ cấu dinh dưỡng mới hỗ trợ tôm 
tốt nhất vượt qua khó khăn… Lâu 
dài, các doanh nghiệp này xây dựng 
cơ sở ngay vùng nuôi để giúp người 
nuôi giảm thiểu chi phí và nhận hàng 
hóa nhanh nhất.

Tóm lại, thời gian qua, trong lúc 
“tự bơi”, người nuôi tôm đã có sự hỗ 
trợ đáng kể từ các doanh nghiệp cung 
ứng; trong tương lai, mối liên kết này 
sẽ tốt hơn, bởi sẽ có lợi cho cả đôi bên.

Thời cơ để nâng tầm tôm Việt
COVID-19 năm 2020, trong nguy 

nhưng ngành tôm đã có cơ. Cơ hội 
đó là các cường quốc tôm bị gián 
đoạn chuỗi cung ứng. Nhờ Chính 
phủ có tầm nhìn và sách lược phòng, 
chống dịch bệnh hiệu quả, ngành 
tôm Việt Nam yên ổn phát triển và 
có sự tăng trưởng cao. Còn nếu nhìn 
về phía trước, có thể xem đây là thời 
cơ tốt để nâng tầm ngành tôm Việt. 
Theo nhận định, thế giới trở lại bình 
ổn sau khi có đủ vaccine COVID-19 
và người dân ổn định tâm lý. Sẽ phải 
mất khoảng 4 năm cho kỳ vọng này 
và bất lợi của đối thủ là thuận lợi của 
mình, nên xem đây là quãng thời gian 
vàng để ngành tôm toan tính vượt lên 
các đối thủ.

Cùng với đó, khi Chính phủ ban 
hành Chiến lược phát triển ngành 
thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 
2045, với hệ thống giải pháp lĩnh vực 
nuôi tôm sẽ có thuận lợi hơn trong 
tương lai, tạo dòng chảy mạnh để tôm 
Việt “bơi” lên kệ các hệ thống phân 
phối cao cấp, tăng sức cạnh tranh ưu 
thế hơn hẳn, nâng cao giá cả mua bán 
cũng như cơ hội nâng tầm tôm Việt. 
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Sản phẩm gắn với thị trường
Thống kê của VASEP cho thấy, 

năm 2020, xuất khẩu cá tra đạt 1,5 
tỷ USD, giảm 23% cùng kỳ năm 
2019. 5 doanh nghiệp hàng đầu là 
Vĩnh Hoàn với hơn 202 triệu USD, 
Biển Đông 87 triệu USD, Nam Việt 
71 triệu USD, IDI 69 triệu USD và 
Văn Đức 59 triệu USD. Còn về sản 
lượng xuất khẩu, 5 doanh nghiệp 
hàng đầu có khác, điều này cho 
thấy, giá xuất khẩu của các doanh 
nghiệp khá chênh lệch nhau. 

Ở thị trường Mỹ có 4 doanh 
nghiệp được ưu đãi về thuế là Vĩnh 
Hoàn với thuế suất 0%; Biển Đông 
0,19%; NTSF và Caseamex 0,15% 
(kim ngạch xuất khẩu trong 11 
tháng của NTSF là 40.016.711 USD, 
Caseamex 15.378.240 USD). Giá 
xuất khẩu bình quân của các doanh 
nghiệp này cũng chênh lệch nhau, từ 
hơn 2,3 USD/kg đến hơn 2,8 USD/
kg. Lãnh đạo một doanh nghiệp 
có giá xuất khẩu cao giải thích, sản 
phẩm chủ yếu là fillet đông lạnh 
nhưng chế biến theo tiêu chuẩn của 
hệ thống siêu thị để cung cấp vào hệ 
thống đó. “Nhiều năm rồi, chúng 
tôi tập trung nâng cao chất lượng 
sản phẩm theo đặt hàng của hệ 
thống siêu thị, đảm bảo ATTP, truy 
xuất nguồn gốc. Khi bùng nổ dịch 
COVID-19, công tác quản lý an toàn 
càng thắt chặt từ nuôi trồng đến chế 
biến, mấy nghìn công nhân hạn chế 
tiếp xúc bên ngoài, từ đó sản lượng 
và giá xuất khẩu vẫn ổn định, vượt 
được khó khăn”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Năm 2020 còn chứng kiến nhiều 
doanh nghiệp nỗ lực chiếm lĩnh 
thị trường nội địa bằng đa dạng 
sản phẩm, nâng cao chất lượng 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng Việt Nam. Vĩnh Hoàn trong 
lúc duy trì xuất khẩu, đã chế biến 
20 sản phẩm phục vụ thị trường 
trong nước với điểm chung là tiện 
dụng như Chủ tịch Trương Thị Lệ 
Khanh bày tỏ: Chỉ cần 1 - 2 phút 
với lò vi sóng là có bữa ăn ngon, 
đầy hương vị. Thông điệp Công ty 
Vĩnh Hoàn đưa ra: Chất lượng sản 
phẩm trong nước như xuất khẩu.

Phục vụ người tiêu dùng trong 
nước với sản phẩm chế biến theo 
tiêu chuẩn EU cũng là thông điệp 

Công ty CP Nam Việt đưa ra kèm 
lô cá tra đầu tiên có mặt ở Hà Nội 
vào ngày 6/10/2020 để lan tỏa 
miền Bắc. Đây là kết quả hợp tác 
giữa Nam Việt với Công ty CP Tập 
đoàn An Việt chuyên phân phối 
thực phẩm ở Hà Nội. Chủ tịch An 
Việt cho biết, sản phẩm chế biến 
phù hợp khẩu vị người dân phía 
Bắc được đưa tới các bếp ăn tập 
thể, trường học, khu công nghiệp 
và phân phối qua kênh thương mại 
điện tử. 

Bối cảnh cạnh tranh
Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra 

Võ Hùng Dũng phân tích, giá cá 
giảm đến 50% trong thời gian dài 
nhưng vẫn có một số doanh nghiệp 
lớn đầu tư thay đổi chiến lược kinh 
doanh, tận dụng công nghệ để làm 

chủ thị trường cho thấy nền tảng 
ngành hàng cá tra khá vững chắc. 
Giá cá giảm rồi lại tăng đã mang 
tính chu kỳ, độ dài thông thường 
một năm, lần này thời gian tăng 
giá kéo dài trên hai năm, biên độ 
tăng cao, giảm giá cũng kéo dài 
tính đến cuối năm 2020 đã hơn 18 
tháng. Dự báo, năm 2021 là thời kỳ 
phục hồi nhưng bắt đầu lúc nào thì 
còn tùy thuộc nhu cầu thị trường 
và vừa qua, các doanh nghiệp chú 
trọng đến thị trường nội địa là một 
bước xoay chuyển đúng hướng.

Bức tranh thị trường cá tra, 
theo ông Dũng, Mỹ chỉ còn chiếm 
15%, Trung Quốc đã đến 35% và 
dự báo còn tiếp tục tăng, EU và 
các nước Đông Nam Á ở dưới mức 
10%. Các quan sát đang tập trung 
vào thị trường Trung Quốc.

Theo VASEP, trong năm 2021, có hai việc cần phải làm để đưa ngành 
hàng cá tra phát triển bền vững. Đó là, phải khảo sát, xây dựng chiến 
lược cho thị trường Trung Quốc, thay đổi quan điểm trong vấn đề 
xuất khẩu, đưa ra những kế hoạch lâu dài và ổn định hơn. Thứ hai 
là, quảng bá hình ảnh cá tra tốt hơn, quy mô lớn hơn trên thị trường 
quốc tế, thậm chí là trên cả thị trường nội địa. 

CÁ TRA TÁI CẤU TRÚC THEO THỊ TRƯỜNG 
Hết năm 2020, ngành hàng cá tra trải qua thời kỳ mất giá kéo dài nhất trong các chu kỳ biến động giá trước nay, hơn 18 tháng và trong khó khăn đã xuất hiện sự 
tái cấu trúc mạnh mẽ theo thị trường, thể hiện một nền tảng khá vững chắc.

Theo phân tích của VCCI Cần 
Thơ, thị trường Mỹ và EU rất tiềm 
năng gia tăng lợi nhuận với các sản 
phẩm giá trị cao như nhóm hàng ăn 
liền và nấu sẵn vốn được ưa chuộng, 
tỷ suất lợi nhuận gộp của các sản 
phẩm này là 22 - 25%. Các doanh 
nghiệp đầu tư cơ sở vật chất và công 
nghệ để chế biến các sản phẩm giá 
trị gia tăng là một hướng đi có nhiều 
cơ hội. 

Sự đối lập đến từ sự tăng trưởng 
thị trường Trung Quốc. Mức nhu 
cầu cao của thị trường Trung Quốc 
trong ngắn hạn có thể là rủi ro 
tiềm ẩn với ngành hàng cá tra Việt 
Nam, bởi Trung Quốc đang phát 
triển các vùng nuôi để tự phục vụ. 
Trung Quốc hiện có 20 nhà máy 
chế biến cá tra với năng lực sản 
xuất ước tính 30.000 tấn và đang 
được đẩy mạnh.

Với thị trường nội địa, cá tra 
rất tốt để phục vụ khách hàng có 
thu nhập không cao. Dự báo quy 
mô tiêu dùng của ngành thủy sản 
nội địa có thể lên đến 1 tỷ USD 
và cá tra phát triển thị trường nội 
địa còn tạo vùng đệm an toàn cho 
xuất khẩu.  

SÁU NGHỆ

https://finance.vietstock.vn/CASEAMEX-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/CASEAMEX-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-can-tho.htm
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Kỹ sư Trần Thị Lưu, Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc giới thiệu công nghệ nuôi tôm tùm trong bể tuần hoàn nước (RAS)

>> Một số giải thưởng mà Đắc Lộc đã đạt được trong năm 2020 vừa 
qua:

- Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên: Đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 
- 2020;

- Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên: Đã có thành tích xuất sắc trong 
xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên;

- Bằng khen UBND tỉnh Phú Yên: Điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất 
sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2015 - 2020;

- Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Phú Yên: Đã có thành tích vì sự 
phát triển công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Phú Yên;

- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho ông Lê Hữu Tình, 
Phó Giám đốc Công ty đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp tuyên giáo;

- Biểu dương của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN: 
Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN;

- Chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 
2020 và Sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng năm 2020.

Ngày 11/12/2020, tại Trung tâm hội nghị Astop, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc phối hợp với Viện Nghiên cứu NTTS III tổ chức 
buổi hội thảo với chủ đề “Công nghệ và ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm trong bể trên bờ theo công nghệ RAS”; có thể hạn chế được các nhược 
điểm của quy trình nuôi truyền thống, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu ảnh hưởng môi trường. 

CÔNG NGHỆ NUÔI TÔM HÙM MỚI, 
HIỆU QUẢ CAO

Đến tham dự buổi Hội thảo 
có ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ 
tịch UBND thị xã Sông Cầu, các 
vị lãnh đạo địa phương, quý bà 
con nông dân nuôi tôm trên địa 
bàn cùng các cơ quan báo chí...

Thị xã Sông Cầu là “thủ phủ” 
của tỉnh Phú Yên trong nghề nuôi 
tôm hùm với sản lượng có thể đạt 
tới 500 - 600 tấn/năm. Tuy nhiên 
việc nuôi trồng tự phát, vượt quy 
hoạch cũng như áp dụng quy 
trình nuôi truyền thống bằng 
lồng bè ngoài biển ngày càng 
thể hiện nhược điểm như gây 
ô nhiễm nguồn nước, bị ảnh 
hưởng do thời tiết, dịch bệnh... 
Việc áp dụng quy trình nuôi như 
hiện nay, hàng ngày, người nuôi 
trút xuống biển hàng tấn thức ăn. 
Thức ăn tôm hùm là thức ăn sống 
như cua, ốc, cá. Ngoài phần thịt 
tôm hùm ăn, còn phần vỏ cua, ốc 
chìm xuống nước lâu ngày gây 
hôi thối.  Nguồn nước ô nhiễm 
dẫn đến dịch bệnh trên tôm hùm 
bùng phát. Các yếu tố thời tiết 
chi phối, mưa nhiều, bão lũ gây 
sốc nước ngọt với tôm hùm có 
thể làm tôm chết hàng loạt.

Với việc giới thiệu công nghệ 
nuôi tôm hùm trong bể tuần 

hoàn nước (RAS), Kỹ sư Trần Thị 
Lưu từ Công ty TNHH Thủy sản 
Đắc Lộc mong muốn mang đến 
cho bà con phương pháp nuôi tôm 
hùm mới, có thể hạn chế được các 
nhược điểm của quy trình nuôi 
truyền thống. Việc sử dụng thức ăn 
viên công nghiệp bên cạnh nguồn 
thức ăn tươi có thể khắc phục sự 
ô nhiễm môi trường, kiểm soát 
nguồn nước đưa vào nuôi và hạn 
chế sự ảnh hưởng của yếu tố thời 
tiết khắc nghiệt. 

 Giải đáp một số câu hỏi của bà 
con nông dân, TS Mai Duy Minh, 
đại diện Viện Nghiên cứu NTTS 
III cũng đã có những lý giải xung 
quanh vấn đề mật độ thả nuôi, chất 
lượng con giống, vốn đầu tư và kỹ 
thuật xây dựng ban đầu. Qua đó, 
giúp bà con nông dân có cái nhìn cụ 
thể hơn về mô hình nuôi mới này.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Hội 
thảo, ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ 
tịch UBND thị xã Sông Cầu đã gửi 
lời cảm ơn đến Công ty vì buổi Hội 
thảo hết sức thiết thực, giúp bà con 
nông dân được tiếp cận với việc ứng 
dụng công nghệ mới trong nuôi tôm 
hùm nói riêng và NTTS nói chung. 
Đồng thời, đề nghị Đắc Lộc tổ chức 
buổi tham quan để người nuôi được 

trực tiếp nhìn nhận, học hỏi kinh 
nghiệm áp dụng mô hình nuôi 
mới trong tương lai.

Thủy sản Đắc Lộc sau gần 15 năm 
hình thành và phát triển, trải qua 
bao khó khăn, vất vả, đến nay, tổng 
tài sản của Đắc Lộc đã lên đến hàng 
trăm tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 
hàng trăm lao động địa phương, đưa 
Đắc Lộc trở thành một trong những 
công ty thủy sản hàng đầu khu vực 
Nam Trung bộ. Với hơn 300 công 
nhân viên lao động, Đắc Lộc hàng 
năm cung cấp ra thị trường khoảng 

3,5 tỷ con giống TTCT sạch 
bệnh, chất lượng cao; xây dựng 
hoàn thiện quy trình nuôi tôm 
hùm công nghệ RAS; phân phối 
gần 2.000 tấn thức ăn và các loại 
khoáng, vi sinh, thuốc thú y thủy 
sản. Ước tính, mỗi năm Đắc Lộc 
thu mua và cung ứng cho các 
nhà máy, khu chế biến thủy sản 
hơn 10.000 tấn TTCT nguyên 
liệu, đóng góp vào ngân sách nhà 
nước hàng tỷ đồng.

VIỆT ANH
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Ưu việt từ mô hình mới
Từ năm 2012, Thăng Long đã thành lập bộ 

phận kỹ thuật ứng dụng nhằm tìm hiểu về nghề 
nuôi thủy sản và phát triển các mô hình nuôi phù 
hợp với từng điều kiện và từng khu vực cụ thể tại 
Việt Nam. Trong những năm qua, những cán bộ 
kỹ thuật của Công ty không ngừng tìm hiểu, cải 
tiến và thử nghiệm các phương án kỹ thuật tại các 
trại nuôi thực nghiệm ở các tỉnh Ninh Thuận, Tiền 
Giang, Sóc Trăng; đến năm 2020 Công ty chính 
thức triển khai mô hình nuôi TLSS (Thang Long 
Smart System). 

Mô hình nuôi mới của Thăng Long mang lại 
các ưu điểm như: Đội ngũ kỹ sư thủy sản có đủ 
kinh nghiệm từ khâu tư vấn thiết kế đến vận hành 
quy trình; mô hình có thể áp dụng được với những 
trang trại có diện tích không lớn, chi phí đầu tư 
ban đầu thấp; các công trình hệ thống nuôi được 
thiết kế đảm bảo tính an toàn sinh học; quá trình 
nuôi được chia ra nhiều giai đoạn nên thuận tiện 
cho khâu chăm sóc quản lý và đặc biệt là mô hình 
TLSS giúp người nuôi giảm thấp chi phí giá thành 
sản xuất so với nhiều phương pháp nuôi hiện tại. 
Dưới đây là một vài điểm chính trong mô hình 
nuôi TLSS.

Lựa chọn vùng nuôi và phân bổ diện tích
Khi lựa chọn khu vực xây dựng trang trại nuôi 

áp dụng mô hình cần lưu ý 3 điểm quan trọng nhất 
đó là:

- Phải đảm bảo nguồn nước sạch dồi dào, độ 
mặn không thấp hơn 10 ppt trong suốt quá trình 
nuôi;

- Tổng diện tích đất để quy hoạch bố trí công 
trình nuôi tốt nhất không nhỏ hơn 1,5 ha;

- Hệ thống giao thông thuận lợi, có nguồn điện 
lưới tốt.

Trong mô hình nuôi phần lớn diện tích được 
bố trí cho khâu chứa lắng, xử lý và chuẩn bị nước 
sạch cung cấp cho ao nuôi. Tổng diện tích nuôi 
tôm chỉ chiếm khoảng 15 - 20%.

Quy trình xử lý nước
Kỹ thuật xử lý nguồn nước được xem là khâu 

quan trọng bậc nhất, đây được coi là “xương sống” 
trong quy trình nuôi TLSS. Trong quy trình nguồn 
nước được chia ra làm 4 cấp độ xử lý trước khi 
được đưa vào ao nuôi tôm.

- Cấp độ 1 (chứa lắng): Nước từ ngoài được 
cấp vào trong hệ thống ao chứa, trong quá trình 
này toàn bộ các sinh vật tạp như cá, động vật thân 
mềm, 2 mảnh vỏ được loại bỏ ra khỏi nguồn nước.

- Cấp độ 2 (xử lý diệt khuẩn lần 1 và lắng trong 
nước): Tùy theo mức độ đục, nhiễm phèn của 
nguồn nước mà sử dụng thuốc tím với nồng độ 
2 - 4 ppm. Trong giai đoạn này có thể xây dựng 
hệ thống lưới chắn để giảm bớt độ đục của nước 
trong quá trình lưu chuyển dòng nước.

- Cấp độ 3 (xử lý diệt khuẩn lần 2): Đây là khâu 
diệt khuẩn, khử trùng chính trong quy trình xử 
lý nước. Nước sau khi ở cấp độ 2 qua được diệt 
khuẩn bằng Chlorine với nồng độ 10 - 15 ppm.

- Cấp độ 4 (nước sạch): Qua 3 cấp độ nguồn 
nước đến hệ thống chứa nước sạch và trong, 
không có chất lơ lửng và sẵn sàng để đưa vào trong 
hệ thống ương hoặc nuôi của tôm.

Giai đoạn ương gièo tôm
Trong giai đoạn đầu tiên, tôm được ương nuôi 

trong hệ thống bể bạt tròn, được che chắn cẩn 
thận với hệ thống lưới bao quanh. Mật độ ương 
thường dao động 2.000 - 3.000 con/m3, sau thời 
gian 20 - 25 ngày, tôm đạt size 1.500 - 2.500 con/
kg tiến hành chuyển sang giai đoạn nuôi thương 
phẩm chính thức.

Quản lý cho ăn ở giai đoạn tôm post được đánh 
giá là cực kỳ quan trọng, vì điều này không những 
đảm bảo tốc độ tăng trưởng ở giai đoạn ương gièo 
mà còn liên quan tới quá trình phát triển của tôm 
ở các giai đoạn nuôi thương phẩm sau này. Hiểu 
rất rõ điều này nên Thăng Long đã cho ra mắt 
sản phẩm Baccarat Fast; đây là thức ăn được xây 
dựng với nguồn nguyên liệu và công thức đặc biệt 
chuyên dùng cho giai đoạn ương gièo. 

Sản phẩm với những ưu điểm vượt trội:
 Sản xuất bằng công nghệ ép đùn giúp tôm 

hấp thu dinh dưỡng tốt nhất;

 Công thức dinh dưỡng đặc biệt giúp tôm 
phát triển nhanh;
 Độ tan phù hợp hạn chế làm dơ nước trong 

suốt quá trình ương;
 Tôm phát triển đồng đều, hạn chế hiện tượng 

phân đàn.

Giai đoạn nuôi thương phẩm
Đây được xem là giai đoạn nuôi thúc tôm và 

chiếm phần chính chi phí sản xuất trong thời gian 
này. Do đó, kỹ thuật viên cần phải lựa chọn nguồn 
thức ăn, chế phẩm sinh học và các chất bổ sung 
phải đảm bảo chất lượng giúp tôm tăng trưởng tốt 
và tiết kiệm chi phí.

Mật độ nuôi ở giai đoạn này thường dao động 
khoảng 200 - 500 con/m2

 (Nếu mật độ nuôi trên 300 
con/m2 thường sẽ chuyển qua thêm giai đoạn nữa 
vào thời điểm tôm đạt cỡ trung bình khoảng 200 con/
kg). Giai đoạn này tôm được nuôi trên ao lót bạt 
HDPE, diện tích nuôi được khuyến cáo nên duy trì 
ở mức 800 - 1.200 m2/ao. Sau thời gian nuôi khoảng 
60 - 70 ngày, size tôm đạt khoảng 30 - 40 con/kg thì 
tiến hành thu hoạch.

NGUYỄN KHẮC HẢI

MÔ HÌNH NUÔI TÔM 
THANG LONG SMART SYSTEM

Là một trong những đơn vị hàng đầu về lĩnh vực thủy sản, nhiều năm qua, Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long đã tập trung việc sâu chuỗi chặt chẽ nguồn tài 
nguyên con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học và phục vụ kỹ thuật. Năm 2020, một trong những thành công nổi bật của Thăng Long đó là nghiên cứu và triển khai 
thành công mô hình nuôi TLSS (Thang Long Smart System).

>> Trong năm 2020, Thăng Long đã bắt đầu 
triển khai mô hình TLSS tại các trang trại nuôi 
của khách hàng ở khu vực ĐBSCL và mang lại 
hiệu quả rất tích cực với tỷ lệ thành công 83% 
cho hiệu quả kinh tế cao. Kế tiếp những thành 
công ban đầu rất nhiều khách hàng đã và đang 
cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Thăng 
Long thực hiện thiết kế, quy hoạch trại nuôi và 
sẽ tiến hành triển khai mô hình nuôi tôm TLSS 
trong vụ mùa của năm 2021 tới đây.
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 Năm 2020 với rất nhiều ảnh 
hưởng và biến động từ dịch bệnh 
đến thiên tai, không chỉ tác động 
xấu đến nền kinh tế của Việt Nam 
mà trên toàn cầu, trong bối cảnh đó, 
Dương Hùng đã nỗ lực những gì để 
vượt qua khó khăn này, thưa ông?

2020 là năm gặp muôn vàn khó 
khăn, từ dịch bệnh COVID-19 ảnh 
hưởng đến lượng tiêu thụ tôm, giá 
tôm xuống quá thấp khiến bà con 
bỏ nuôi nhiều… Ban Lãnh đạo đã 
phát động toàn Công ty tăng cường 
thêm sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết 
lên gấp đôi, luôn dùng tâm huyết, 
tình yêu của mình sát cánh cùng 
bà con để có thể vượt qua chặng 
đường khó khăn đang diễn ra.

 Được biết, vừa qua, Công ty 
mới khánh thành Khu sản xuất 

>> Với 30 năm kinh nghiệm trong sản xuất tôm giống, hiện Dương Hùng 
có 114 trại sản xuất, 2.184 hồ nuôi ấu trùng, 32 chi nhánh bán tôm trên 
các tỉnh, thành; cung ứng ra thị trường 3 - 7 tỷ con giống chất lượng cao 
mỗi năm. Công ty đạt chứng chỉ BAP, 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 
4 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng trao tặng (trong khi 
toàn ngành tôm giống có 5 giải tính đến năm 2018), 4 Giải Vàng Thủy 
sản Việt Nam; 3 Giải thưởng Thương hiệu uy tín Đông Nam Á…

“CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN”
Với triết lý kinh doanh “làm từ tâm”, mang sản phẩm tâm huyết của mình phục vụ bà con, lấy thành công của bà con là niềm hạnh phúc và sự động viên cho mình; 
mặc dù 2020 là năm khó khăn chung của toàn ngành nhưng Dương Hùng đã nỗ lực và gặt hái được rất nhiều thành công, từng bước, từng bước, chậm mà chắc, 
mà bền vững. Nhân dịp chào đón Xuân Tân Sửu 2021, Thủy sản Việt Nam có dịp được trò chuyện với TGĐ Công ty Dương Hùng để được nghe ông chia sẻ về những 
thành công cũng như định hướng của Công ty.

>> Ông Dương Văn Hùng, Tổng 
Giám đốc Công ty Dương Hùng: 
“Năm cũ sắp qua, năm mới 
đang tới, Công ty Dương Hùng 
xin kính chúc Quý đối tác, bạn 
hàng, bà con nuôi tôm một năm 
mới sức khỏe dồi dào, an khang 
thịnh vượng, vạn sự như ý; luôn 
mang trong mình quyết tâm cao 
độ để thành công lớn trong vụ 
mùa nuôi tôm sắp tới, giúp làm 
giàu cho mình và phát triển kinh 
tế - xã hội”.

giống tại Quảng Nam, việc mở rộng 
quy mô hoạt động trong lúc nền kinh 
tế đang gặp nhiều khó khăn có phải 
là điều mạo hiểm với doanh nghiệp, 
thưa ông?

Trong lúc khó khăn mà Công 
ty Dương Hùng khánh thành Chi 
nhánh tại Quảng Nam vừa được xây 
dựng xong cũng là điều không dễ 
dàng gì và có phần khá mạo hiểm. 
Nhưng với tâm niệm luôn hết lòng 
vì con tôm giống tốt, khỏe, giúp cho 
bà con làm giàu, nên Dương Hùng 
tin, với sự gia hộ của ơn trên, cùng 
sự tin yêu của bà con nuôi tôm khắp 
cả nước, Dương Hùng sẽ thành công 
và thành công rực rỡ với bước đi của 
mình. Sắp tới, trại giống tại Quảng 
Nam bước vào hoạt động từ tháng 
Giêng (sau Tết Âm lịch). Công ty sẽ 
tổ chức chặt chẽ đưa chất lượng lên 
đỉnh cao hàng đầu của cả nước nhằm 
phục vụ bà con nuôi tôm đạt hiệu quả 
cao, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện, Công ty đã cung cấp tôm 
giống siêu mau lớn (superior siêu 
nhanh lớn…) có đặc điểm lớn 
nhanh vượt trội, sạch bệnh và có sức 
đề kháng cao với mức giá ưu đãi. 
Xin ông chia sẻ rõ hơn về chương 
trình này?

Khu sản xuất giống tại Quảng Nam mới được khánh thành và chuẩn bị đi vào hoạt động

Dương Hùng lúc nào cũng đam 
mê tìm tòi đầu tư các giải pháp mới. 
Nay có thêm dòng tôm thẻ bố mẹ 
của Công ty SIS Hawaii của Mỹ, loại 
“SUPERIOR siêu nhanh lớn” ra đời 
lúc bà con nuôi tôm đang gặp muôn 
vàn khó khăn đặc biệt là giá cả xuống 
thấp. Do đó, Công ty ưu đãi bán giá 
125 đồng/con so giá thị trường 140 
đồng/con. Đồng thời, tặng thêm 30 
- 50% tôm giống trên từng lô hàng 
cho bà con. Với triết lý kinh doanh: 
“Có tôm tốt có đức không gì bằng, 
tôm không tốt mà bán cho dân, mất 
đức không gì bằng”. Từ đội ngũ lãnh 
đạo đến các kỹ sư, cán bộ công nhân 
viên luôn ý thức được điều này và 
nghiêm túc thực hiện tốt các công 
việc trong từng khâu mình đảm nhận, 
để đưa đến cho bà con những dòng 
sản phẩm tốt nhất, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Cụ thể, hộ nuôi Mai Quốc 

Phục, tại Đông Hải, Bạc Liêu nuôi 
TTCT, thời gian nuôi 85 ngày, 
trọng lượng size 24 con/kg, mật độ 
khi thu hoạch 130 con/m2; hộ nuôi 
Nguyễn Chí Linh, tại Giá Rai, Bạc 
Liêu nuôi TTCT, thời gian nuôi 97 
ngày, trọng lượng size 21 con/kg, 
mật độ khi thu hoạch 72 con/m2.

Để tìm cho mình những người 
thực sự có tài, có đức, cống hiến cho 
sự phát triển của doanh nghiệp, 
phát triển kinh tế địa phương, 
Dương Hùng đã hợp tác với các 
đơn vị trường, cục, vụ, viện nào và 
việc đó đã có kết quả ra sao? 

Để phát triển kinh tế và sự lớn 
mạnh của Công ty, Dương Hùng 
kết hợp với trường ĐH Bạc Liêu, 
ĐH Cần Thơ nhằm tuyển chọn 
những kỹ sư, lựa chọn người 
đủ tài, đủ đức để đào tạo nghề 
nuôi tôm. Đồng thời, mở 2 điểm 
nuôi thực nghiệm tại Bạc Liêu và 
Quảng Nam. Từ năm 2021, mỗi 
vùng nuôi sẽ mời bà con đến tham 
quan, ở lại để được các kỹ sư luyện 
nghề nuôi tôm 1 tháng 1 lần vào 
thứ 7 tuần cuối cùng trong tháng. 
Công ty cũng ưu tiên đào tạo 
nghề nuôi tôm cho hộ nghèo, cận 
nghèo và có giải pháp giúp các hộ 
gia đình trở thành gia đình giàu 
có nếu có niềm đam mê nuôi tôm. 
Đối với mỗi giám đốc sản xuất 
giỏi, đạt thành tích cao trong lao 
động, sản xuất, Công ty sẵn sàng 
tặng thưởng 1 ô tô. 

Trân trọng cảm ơn ông!

VŨ NGA (Thực hiện)
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Chú trọng chất lượng
Để có nguồn tôm giống chất lượng cao, Uni-

President Việt Nam đã đầu tư đồng bộ vào tất cả 
các nhân tố chính trong quy trình sản xuất con 
giống. Đầu tiên chính là nguồn nước được áp 
dụng công nghệ xử lý nước tân tiến nhất hiện nay, 
nguồn nước được kiểm tra thường xuyên để loại 
bỏ hết tạp chất, hóa chất; cùng đó, hệ thống xử lý 
nước thải được đầu tư bài bản.

Tôm bố mẹ, đây là yếu tố có vai trò rất quan 
trọng, quyết định lớn đến hiệu suất và chất lượng. 
Chính vì vậy, Công ty đã lựa chọn nguồn tôm bố 
mẹ SIS (Hawaii) của Mỹ có chất lượng cao nhất, 
điều kiện và môi trường sản xuất tốt nhất, tôm bố 
mẹ SIS cho tỷ lệ trứng cao (trên 30%), chất lượng 
Nauplius cao hơn. Nguồn tôm bố mẹ của SIS 
lớn nhanh, chất lượng, khỏe mạnh, kháng bệnh 
và phù hợp với điều kiện sản xuất tại Việt Nam. 
Tôm giống bố mẹ sau khi nhập về được kiểm tra 
chất lượng, vi khuẩn, virus, nấm, bệnh và tuân 
thủ quy định sản xuất hiện hành của Chính phủ 
Việt Nam.

Sử dụng nguồn thức ăn cho tôm bố mẹ là rươi 
đảm bảo chất lượng, giá trị dinh dưỡng cao và 
sạch bệnh. Còn thức ăn cho tôm giống là thức 
ăn chất lượng, có giá trị dinh dưỡng cao phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển; trong đó, Công ty 
đã đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại tân tiến 
với các phòng nuôi cấy tảo (tảo gốc, tảo nuôi) làm 
nguồn thức ăn cho tôm giống. Tôm giống được 
kiểm tra sức khỏe theo từng giai đoạn trong suốt 
quá trình phát triển về các yếu tố như vi khuẩn, 
virus, chất lượng nguồn nước bằng phương pháp 
hóa học, sinh học.

Tôm giống trước khi xuất bán cần được kiểm 
tra chất lượng, chiều dài, sự phát triển của gan và 
cá loại bệnh theo quy định như vi bào tử trùng, 
đốm trắng, tôm chậm lớn, hội chứng Taura… Sau 
khi kiểm tra đáp ứng chất lượng để xuất bán thì 
tôm giống được chuyển từ bể nuôi sang thùng 
nhựa để điều chỉnh trạng thái tôm trước khi đóng 
gói, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp trong quy trình 
vận chuyển. Nước sử dụng đóng tôm là nước 
sạch, được kiểm tra chất lượng và các mầm bệnh 
theo quy định.

Vượt trội dòng tôm giống mới
Ông Chen Jiun Jhang, Giám đốc Công ty 

TNHH Giống Thủy sản Uni-President Việt Nam 
tại Ninh Thuận cho biết, UP Superior là dòng 
tôm giống mới có rất nhiều ưu thế cạnh tranh so 
với các dòng tôm giống khác đó là: Chất lượng 
siêu lớn (khả năng cạnh tranh tốt), có tốc độ phát 

triển rất nhanh, đạt trọng lượng về size lớn với 
tỷ lệ sống tối ưu trong ao. Với nhiều ưu điểm về 
nguồn tôm giống mới UP Superior cùng những 
đầu tư về thị trường kỳ vọng nguồn giống mới 
này sẽ được phát triển hơn, người nuôi có được 
nguồn giống tốt để sản xuất tốt hơn, thành công 
hơn, Công ty cũng tăng được sản lượng tôm 
giống. Việc đưa vào thử nghiệm nguồn tôm giống 
mới này trong năm 2020 sẽ là bước đệm nâng tầm 
hơn nữa về chất lượng cũng như phát triển nguồn 
tôm giống của Uni-President trong năm 2021; với 
mục tiêu khoảng 1,5 - 2 tỷ con để đáp ứng thêm 
nhu cầu nuôi của người nuôi và khách hàng.

Ông Phan Duy Hòa (tại huyện Ninh Phước, 
tỉnh Ninh Thuận), là người nuôi tôm có nhiều 
kinh nghiệm đồng thời cũng là khách hàng thân 
thuộc của Uni-President cho biết, tình hình nuôi 
tôm ngày một khó khăn hơn, do khí hậu thay 
đổi, môi trường nuôi bị tác động nhiều, nên chất 

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TÔM GIỐNG
Năm 2020, ngành tôm được coi là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh ngành thủy sản, đóng góp vào sự phát triển này có vai trò hết sức quan trọng của lĩnh vực 
sản xuất con giống từ những tập đoàn, doanh nghiệp, trang trại trong cả nước. Uni-President Việt Nam không chỉ khẳng định được thương hiệu về sản xuất thức ăn, 
thuốc, vi sinh; năm qua, Công ty đã cho ra đời nguồn tôm giống thế hệ mới UP Superior lớn nhanh, siêu tăng trưởng.

>> Năm 2021, 100% tôm giống của Công ty 
TNHH Uni-President Việt Nam sẽ sử dụng 
nguồn tôm bố mẹ mới Superior của SIS. Sau quá 
trình cải tiến kỹ thuật trong sản xuất giống cho 
thấy, tôm giống tới ao luôn đạt chất lượng, sức 
sống tốt. Với những cải tiến về chất lượng tôm 
giống, kỳ vọng mang lại thành công nhiều hơn, 
giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận cho khách hàng.

lượng con giống cần được nâng cao hơn nữa, 
thích ứng với thời tiết hơn, sức đề kháng cao, tăng 
trưởng cao hơn. Ông rất kỳ vọng vào giống tôm 
mới UP Superior của Uni-President Việt Nam sẽ 
mang lại thành công bền vững cho người nuôi tại 
nhiều vùng miền trong cả nước.

Thành công trong xuất khẩu mặt hàng tôm 
năm 2020 thực sự là cú hích, tạo đà cho các doanh 
nghiệp xuất khẩu gia tăng sản lượng, giá trị trong 
năm 2021; theo đó, để có được vụ mùa thành 
công, tạo nguồn tôm nguyên liệu chất lượng, 
phục vụ chế biến xuất khẩu thì rất cần phải có 
nguồn tôm giống chất lượng. Đây cũng là cơ hội 
cho các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, cải tiến 
cho ra đời những lô tôm giống chất lượng nhất, 
hiệu quả nhất. Điều này cũng là hướng đi mà 
Uni-President lựa chọn khi đầu tư tại thị trường 
Việt Nam.

HẢI LÝ
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Elanco - Vị thế số 1 về sức khỏe thủy sản
Tập đoàn Elanco có quy mô với tổng gần 

10.000 nhân viên, có mặt trên 90 quốc gia, hệ 
thống 20 nhà máy sản xuất tiêu chuẩn, luôn giữ 
vị trí top 4 ở các thị trường trọng điểm của thế 
giới. Tập đoàn quan niệm rằng vật nuôi khỏe 
mạnh có thể được xem là một giải pháp cho 
những vấn đề nghiêm trọng toàn cầu. Vật nuôi 
khỏe mạnh sẽ mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn 
cho mỗi chúng ta. Vậy nên, vật nuôi và người 
chăm sóc vật nuôi luôn là mối quan tâm chính 
của Elanco để định hướng các hoạt động, dịch 
vụ và giải pháp của mình.

Về thủy sản, Elanco tin rằng NTTS sẽ đóng 
góp tích cực vào việc tạo ra nguồn đạm thực 
phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe người 
tiêu dùng toàn cầu trong bối cảnh khai thác tự 
nhiên ngày càng bị thu hẹp và nhu cầu về nguồn 
đạm an toàn đáp ứng cho dân số thế giới ngày 
càng tăng cao. Elanco đã thành công trong xây 
dựng trị trí số 1 toàn cầu ở chăm sóc sức khỏe của 
các đối tượng thủy sản nước lạnh (cá hồi). Sau 
khi mua lại lĩnh vực chăm sóc sức khỏe động vật 
của Bayer ngày 1/8/2020, nhờ vào vị thế thủy sản 
nước ấm của Bayer trước đây, Elanco trở thành 
tập đoàn dẫn đầu thế giới về chăm sóc sức khỏe 
thủy sản bao gồm cả nước lạnh và nước ấm.

Elanco cam kết đầy nhiệt huyết cho sự phát 
triển bền vững của ngành NTTS nói chung và 
nuôi tôm nói riêng thông qua đội ngũ kỹ thuật 
giàu kinh nghiệm, danh mục sản phẩm hoàn 
thiện, dịch vụ và công nghệ quản lý tiên tiến để 
hỗ trợ khách hàng và các nhà nuôi thủy sản duy 
trì điều kiện môi trường nuôi tối ưu, tối đa hóa 
sức khỏe cũng như điều kiện sống và năng suất 

nuôi từ tôm, cá, đến các loài nhuyễn thể trong mọi 
giai đoạn và bền vững về sau.

Duy trì các giá trị của Bayer về chất lượng  
sản phẩm

Tiếp tục phát triển mạnh mẽ bộ sản phẩm an 
toàn sinh học, cải thiện môi trường đã nhận được sự 
ủng hộ, tin dùng và trở nên rất quen thuộc với các 
nhà nuôi tôm, cá cả nước trong những năm qua bởi 
độ an toàn và tính hiệu quả cao như về sát trùng, diệt 
khuẩn có Virkon® A, Aquasept® A, Complex Iodine 
Solution; về vi sinh cải thiện môi trường, giảm ô 
nhiễm, giảm khí độc có Proquatic®PondPlus, 
Proquatic® PondDtox; về diệt vật chủ trung gian 
mang mầm bệnh có Aquabosso® 50; về bổ sung 
nguồn khoáng đa - vi lượng cần thiết có ProteAQ™ 
Stomi®, ProteAQ™ MineralFix

Ngoài ra, nâng cao sức khỏe của tôm cá là nội 
dung không mới nhưng gia tăng sự tiếp cận với các 
nhà nuôi thủy sản để cùng nhau sử dụng hiệu quả 
và cùng khai thác lợi thế để tối đa hóa năng suất 
nuôi là chiến lược Elanco muốn tập trung mạnh mẽ 
hơn khi sẵn có bộ sản phẩm dinh dưỡng hoàn chỉnh 
và khác biệt như bộ sản phẩm giúp tôm cá hấp thu 
dinh dưỡng tốt, lớn nhanh, khỏe mạnh Coforta® A, 
Mivisol®, Growmix® Shrimp, Baymix® Aqualase 
Plus; bộ sản phẩm trị ký sinh trùng Hadaclean® 
A, Latisan®, Probai® A; bộ sản phẩm tăng sức đề 
kháng, giảm stress, phòng dịch bệnh: Oli-Mos 
Extra, Mivisol®, Coforta® A, ProteAQ™ Stomi®.

Cam kết đồng hành cùng khách hàng
Luôn đồng hành và hiểu được khách hàng nuôi 

thủy sản, trong năm 2021 Tập đoàn Elanco nhận 
thấy cần đẩy mạnh thương hiệu mới Elanco sau gần 

20 năm khách hàng đã đồng hành với thương 
hiệu Bayer. Tiếp đến là triển khai mạnh mẽ bộ 
giải pháp nuôi hoàn chỉnh trong dự án Demo 
Farm đã được thực hiện ở nhiều địa phương 
trên cả nước và bước đầu nhận được đánh giá 
cao của khách hàng về hiệu quả vượt trội với tỷ 
lệ thành công cao, giảm rủi ro về dịch bệnh, tỷ 
lệ sống cao; hiệu quả kinh tế cao do tôm, cá lớn 
nhanh, thời gian nuôi ngắn, chi phí đầu tư thấp; 
tạo được nguồn thực phẩm đạt chuẩn an toàn, 
chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu ở 
các thị trường khó tính.

Hiện nay, dự án Demo Farm đã xây dựng 
hoàn chỉnh bộ quy trình và giải pháp áp dụng 
trong sản xuất tôm giống, nuôi tôm thương 
phẩm và ương cá giống chất lượng cao. Trong 
mỗi quy trình, Elanco luôn chú trọng đưa vào 
các giải pháp tiên tiến về ứng dụng công nghệ 
số 4.0 trong quản lý, chăm sóc và theo dõi sức 
khỏe tôm, cá; đẩy mạnh áp dụng an toàn sinh 
học và hệ thống trại giống, ao nuôi, bể vèo; khai 
thác ứng dụng các chức năng đột phá của các 
sản phẩm thông qua sự kết hợp cộng hưởng hiệu 
quả của từng bộ sản phẩm cho từng mục đích sử 
dụng. Elanco cam kết luôn duy trì những giá trị 
cốt lõi nhất, bền vững nhất để mang đến những 
thành quả vượt trội nhất cho quý khách hàng 
của mình.

THANH PHƯƠNG

>> Nhân dịp đầu xuân, Elanco xin kính 
chúc Quý bạn đọc, các đối tác và khách 
hàng, người nuôi cả nước một năm mới 
mạnh khỏe, công việc thuận lợi và các 
vụ nuôi thành công. Kính chúc ngành 
thủy sản Việt Nam năm 2021 đạt hiệu 
quả cao và giữ vững vị thế là một trong 
những nước cung ứng nguồn thực 
phẩm thủy sản quan trọng của thế giới.

ELANCO - CAM KẾT VÌ SỰ  
PHÁT TRIỂN NTTS BỀN VỮNG

Là tập đoàn đứng thứ 2 toàn cầu về chăm sóc sức khỏe động vật, Elanco cam kết việc duy trì tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm, luôn đồng hành cùng khách 
hàng để cung cấp các giải pháp đột phá nhằm giải quyết các thách thức trong ngành thú y, thủy sản tại Việt Nam.
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Sáng kiến táo bạo, đột phá
Từ một doanh nghiệp nhỏ khởi 

nghiệp ở Cà Mau, Minh Phú đã vươn 
mình mạnh mẽ để phát triển thành một 
doanh nghiệp đứng đầu trong ngành 
thủy sản tại Việt Nam và tự hào là Tập 
đoàn xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới. 
Với gần 30 năm kinh nghiệm, Tập đoàn 
Minh Phú tự tin là chuyên gia đi đầu 
trong ngành chế biến thủy sản tại Việt 
Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm từ việc 
sản xuất tôm giống và nuôi tôm, Minh 
Phú tự tin với những kiến thức vốn có và 
nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm để sản 
xuất ra tôm sú và TTCT chất lượng cao.

Về đường ống cấp nước biển từ khơi 
xa,  trực  tiếp  vào  ao nuôi mà Minh Phú 
đã triển khai thành công. Đây là một 

sáng kiến táo bạo, đột phá và là chìa 
khóa cho sự thành công của mô hình 
nuôi tôm công nghệ cao 2-3-4, bởi 
những lợi ích to lớn như: Ao nuôi được 
cung  cấp  nguồn nước biển chất lượng 
cao, trong sạch, đầy đủ ôxy, khoáng chất; 
nước trong ao có độ  pH, độ kiềm ổn 
định, độ mặn được đảm bảo đạt từ 25‰ 
trở lên và điều quan trọng là tất cả những 
yếu tố trên được duy trì ổn định trong 
suốt 12 tháng, phục vụ hiệu quả cho tất 
cả mùa vụ sản xuất trong năm. Bên cạnh 
đó, Minh Phú còn xây dựng và thiết lập 
các khu xử lý nước biển đầu vào, để một 
lần nữa đảm bảo loại bỏ các thành phần 
chất bẩn gây ảnh hưởng đến chất lượng 
tôm nuôi, cũng như không tốt cho sức 
khỏe người tiêu dùng.  Sau đó, nguồn 

nước sạch mới được dẫn đến các ao 
nuôi tôm.  Nói cách khác, tôm được 
nuôi dưỡng trong môi trường lý tưởng 
quanh năm, vì vậy, tôm lớn nhanh, đạt 
tỷ lệ sống cao và hoàn toàn không cần 
sử dụng bất kỳ sản phẩm công  nghiệp 
nào như: hóa chất, khoáng chất, kháng 
sinh… Trại giống hiện tại của Minh Phú 
có công suất 2 tỷ PL/năm và công suất 
đang được nâng lên tới 10 tỷ PL/năm tới 
năm 2025.

Sau nhiều năm nghiên cứu và thử 
nghiệm, Minh Phú đã xây dựng thành 
công “Mô hình  nuôi tôm công nghệ cao 
2-3-4”:

- 2 là nuôi 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 
tôm được ương (vèo) trong hồ nhỏ 25 - 
30 ngày để chăm sóc được tốt hơn. Giai 

“Trong một năm đầy thách thức và khó khăn như 2020, Minh Phú đã đặt một mốc son trong lịch sử công ty bằng việc xây dựng thành công: Mô hình nuôi tôm công 
nghệ cao 2-3-4 và công trình đường ống cấp nước biển dài 4,5 km đầu tiên tại Việt Nam. Đây là thành quả của một quá trình dài nghiên cứu, đầu tư, với tất cả tâm 
huyết, sự sáng tạo và lòng kiên định của tôi cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Minh Phú” - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú Lê Văn Quang tự 
hào chia sẻ.

MỐC SON LỊCH SỬ 
TRONG GIAN KHÓ

Mô hình nuôi tôm 
2-3-4, niềm tự 
hào trong nuôi tôm 
sạch, thân thiện môi 
trường, hiệu quả kinh 
tế cao của Minh Phú.



XUÂN TÂN SỬU 2021   41 
TSVN SỐ 3+4 (346+347)

đoạn 2 tôm được chuyển sang hồ lớn và 
nuôi đến khi thu hoạch.

- 3 là thu tỉa 3 lần: Thu ở những size 
phù hợp với nhu cầu của khách hàng 
và của thị trường. Minh Phú  đã thử 
nghiệm thành công thu tỉa nhiều lần, 
thậm chí có thể nâng lên tới 30 lần để 
đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng, 
phong phú của khách hàng, mà vẫn đạt 
được sản lượng cao.

- 4 là 4 sạch: Tôm giống sạch bệnh, 
nước ao nuôi sạch,  môi trường sạch và 
không sử dụng kháng sinh/hóa chất. 

Cuối  cùng nhưng rất quan trọng, là 
hệ thống xử lý nước thải đầu ra được đầu 
tư xây dựng bài bản và quản lý chuyên 
nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo 
việc nuôi trồng thân thiện nhất với môi 
trường. Sự thành công của Mô hình 2-3-
4 được thể hiện qua những con số thống 
kê như: tỷ lệ sống đạt trên 90%, sản lượng 
đạt 450 tấn/năm/ha, tốc độ tăng trưởng 
của tôm đạt 2,70 g/tuần, thời gian nuôi 
rút ngắn và chi phí nuôi giảm trên 30%.

Vì thế, Minh Phú luôn tự hào khi giới 
thiệu tôm Minh Phú đến thị trường toàn 
cầu, bởi sản phẩm của Minh Phú mang 
trong mình những giá trị vượt trội như: 
an toàn, giàu dinh dưỡng, vị thơm ngon, 
màu sắc đẹp và giá cả phù hợp với số 
đông người tiêu dùng toàn cầu.

Hiện  tại,  toàn  bộ  chuỗi cung ứng 
tôm Minh Phú có thể cung cấp cho nhà 
máy Minh Phú hơn 100.000 tấn tôm 
nguyên liệu mỗi năm. Trong đó, 15% đến 
từ  900 ha  vùng nuôi ở Lộc An và Kiên 
Giang. Ngoài ra, Minh Phú còn có thêm 
sản lượng tôm hữu cơ đến từ 50.000 ha 
rừng ngập mặn sinh thái  và 10.000 ha 
tôm - lúa;  cùng hơn 100.000 ha farm 
nuôi liên kết phủ rộng khắp khu vực 
ĐBSCL.  Minh Phú sẽ tăng tỷ lệ nguồn 
nguyên liệu tự cung lên 20% vào cuối 
năm 2020 và kỳ vọng đạt 50% vào năm 
2025 bằng việc mở rộng diện tích vùng 
nuôi công nghệ cao lên 3.100 ha.

Ứng dụng công nghệ cao - chìa khóa 
vàng trong chiến lược mở rộng

Ứng dụng công nghệ cao vào vùng 
nuôi chính là chìa khóa vàng trong chiến 
lược mở rộng này, nó sẽ thay đổi căn bản 
sự phát triển của Minh Phú trong tương 
lai gần. Điển hình như ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo AI và sensor trong quản lý ao 
nuôi; Xây dựng kho  dữ liệu Big data 
cho ngành tôm Việt Nam; Thử nghiệm 
công nghệ Blockchain cho việc truy suất 
nguồn gốc. Đặc biệt là Công ty công 
nghệ Otanic Minh Phú đang xây dựng 
app mobi kết nối hộ nuôi tôm với ngân 
hàng, Công ty bảo hiểm và nhà máy chế 
biến, giải quyết bài toán vốn cho nuôi 
tôm công nghệ cao. 

Song song với sự đầu tư trong khâu 
nuôi trồng, Minh Phú có quy trình chế 
biến thành phẩm tự động và tiên tiến 
với 4 nhà máy lớn tại Cà Mau và Hậu 

CHỦ TỊCH LÊ VĂN QUANG 
Luôn trăn trở sản xuất sản phẩm vì sức khỏe người 
tiêu dùng và môi trường bền vững

Chúng tôi luôn kiểm soát an toàn sinh học tuyệt đối, đảm bảo 
tôm giống sạch bệnh EMS, EHP và các bệnh khác. Đặc biệt, chúng 
tôi đang cùng RIA 2 gia hóa tôm sú kháng bệnh và thích nghi. Kể từ 
sau đại dịch EMS năm 2013 - 2014, tôi và đội ngũ của mình luôn trăn 
trở với bài toán tìm ra một mô hình nuôi tôm bền vững: vừa đạt năng 
suất cao, vừa tiết kiệm chi phí, mà vẫn phải đảm bảo tính thân thiện 
với môi trường. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, chúng 
tôi đã xây dựng thành công “Mô hình nuôi tôm công nghệ cao 2-3-
4”. Vì thế, Minh Phú luôn tự hào khi giới thiệu tôm Minh Phú đến 
thị trường toàn cầu, bởi sản phẩm của Minh Phú mang trong mình 
những giá trị vượt trội như: an toàn, giàu dinh dưỡng, vị thơm ngon, 
màu sắc đẹp và giá cả phù hợp với số đông người tiêu dùng toàn cầu. 

Tại Minh Phú, chúng tôi không chỉ là nhà sản xuất thức ăn. Hơn thế, chúng tôi chăm lo và phát triển 
nguồn thực phẩm sạch, vì sức khỏe và sự hài lòng của khách hàng, vì niềm tin của đối tác; vì một 
môi trường bền vững và vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Giang. Với tổng công suất thành phẩm 
năm 2020 là 54.000 tấn và đang trên đà 
phát triển tới năm 2025 là 150.000 tấn. 
Các nhà máy của Minh Phú được trang 
bị những công nghệ tiên tiến nhất trong 
từng công đoạn để đảm bảo vệ sinh 
ATTP, truy xuất nguồn gốc, cũng như 
môi trường làm việc an toàn cho người 
lao động. Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam 
sở hữu dây chuyền công nghệ cấp đông 
siêu tốc, Minh Phú tự tin xây dựng và gìn 
giữ niềm tin của khách hàng bằng cam 
kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm và 
tính minh bạch trong kinh doanh.

Minh Phú có thể chế biến đa dạng các 
mặt hàng tôm theo nhu cầu của khách 
hàng và thị trường, bằng chứng là số 
SKU của Minh Phú tới nay đã đạt trên 
7.000 mặt hàng khác nhau. Minh Phú 
luôn chú trọng và phấn đấu để đạt chất 
lượng hoàn hảo, với Hệ thống Quản lý 
theo dõi và kiểm soát chất lượng theo 
thời gian thực ở tất cả các khu vực trong 
từng giai đoạn: chọn lựa con giống, nuôi 
trồng, thu hoạch, chế biến, lưu trữ và 

kiểm soát khâu đầu ra. Tất cả các khu vực 
sản xuất và chế biến đều được trang bị 
phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị hiện 
đại và các chuyên gia có trình độ kiểm 
soát kỹ lưỡng, liên tục nhằm đảm bảo 
an toàn tuyệt đối cho tất cả sản phẩm. 
Không những thế, Tập đoàn Minh Phú 
còn thành lập viện nghiên cứu với tên 
Minh Phú Aqua Mekong, hợp tác với các 
tiến sĩ đầu ngành chuyên nghiên cứu về 
bệnh tôm, cách phòng và trị bệnh cho 
tôm, kiểm soát an toàn sinh học, quy 
trình sản xuất tôm giống, xây dựng quy 
trình chuẩn nuôi tôm, các chế phẩm và 
dinh dưỡng cho tôm. 

Hiện nay, Minh Phú hợp tác với 
Gemadept xây dựng kho lạnh Mekong 
Logistics lớn nhất Đông Nam Á với công 
suất 50.000 pallets (tương đương 38.000 
tấn) và đang nâng dần công suất lên tới 
100.000 pallets vào năm 2025. Mseafood 
và EbiSumo là 2 công ty thành viên phụ 
trách hỗ trợ việc logistics và chăm sóc 
khách hàng tại 2 thị trường lớn nhất là 
Mỹ (30%) và Nhật (30%).

Minh Phú tự hào đạt được những 
chứng nhận toàn cầu như: BAP, ASC, 
GlobalGAP, ISO 14000, ISO 22000, 
BSCI, WRC, HALAL, EUROBIO, 
Canada Organic… Tập đoàn Minh Phú 
luôn quan tâm đời sống của tất cả cán bộ 
công nhân viên với giá trị cốt lõi “Chia 
sẻ, quan tâm, kết nối mọi người”.

Bên cạnh việc phát triển thị trường, 
Minh Phú còn chia sẻ trách nhiệm đối 
với cộng đồng. Tập đoàn tích cực đẩy 
mạnh hoạt động tài trợ các chương trình 
bảo tồn rừng ngập mặn thiên nhiên, tài 
trợ các chương trình an sinh xã hội, các 
hoạt động giáo dục. Minh Phú tin rằng 
doanh nghiệp thành công là một doanh 
nghiệp biết chia sẻ và đóng góp cho sự 
phát triển chung của xã hội.

NGUYỆT NGA

Dây chuyền chế biến thành phẩm tự động và tiên tiến bậc nhất thế giới mà Minh Phú đang sở hữu
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Vượt thử thách, vững bước  
thành công

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã 
hội bị tác động sâu rộng bởi dịch 
COVID-19, diễn biến thị trường và giá 
tôm nguyên liệu có nhiều biến động; 
nhưng bằng chiến lược kinh doanh 
đúng đắn, C.P. Việt Nam đã từng bước 
vượt qua những khó khăn, thử thách 
và gặt hái được nhiều thành công to 
lớn, đáng kể nhất đó là sự lan tỏa mạnh 
mẽ của mô hình nuôi tôm công nghệ 
cao CPF-Combine đến sâu rộng khắp 
cả nước. Nếu như tính hết năm 2019 
số lượng ao tôm thuộc mô hình CPF-
Combine là 8.266 ao thì đến hết tháng 
11/2020 con số này đã lên tới là 12.459 
ao. Sự gia tăng về số lượng ao mô hình 
CPF-Combine cũng đồng nghĩa với các 
vụ mùa năng suất, lợi nhuận cao cho 
người đầu tư được nhân rộng. Không 
những vậy, mô hình CPF-Combine còn 
giúp sản xuất ra nguồn tôm sạch phục 
vụ cho thị trường, góp phần nâng cao 
giá trị tôm Việt Nam. 

Tạo giá trị khác biệt cho  
khách hàng

Năm 2020 chứng kiến sự tham gia 
rất tích cực của các ngân hàng cùng 
đồng hành hỗ trợ nguồn vốn vay cho 
người đầu tư nuôi tôm theo mô hình 
CPF-Combine của C.P. Việt Nam. Đây 
có thể coi là một thước đo cho tính 
hiệu quả thực tiễn mà mô hình CPF-
Combine đã mang lại, đồng thời cũng 
mở ra cơ hội giúp cho ngày càng nhiều 
nông hộ tiếp cận được công nghệ nuôi 
tôm hiện đại.

Cũng trong năm 2020, trên thị 
trường bắt đầu xuất hiện tôm kích cỡ 
lớn 15 con/kg được sản xuất từ mô 
hình CPF-Combine. Chiến lược thúc 
đẩy nuôi tôm kích cỡ lớn đã được C.P. 
Việt Nam triển khai nhiều năm qua, lần 
lượt các cột mốc 30 con/kg rồi đến 20 
con/kg được vượt qua thì năm nay xuất 
hiện các ao nuôi về cỡ lớn không tưởng 
15 con/kg. Kết quả này là minh chứng 
sống động cho thấy hiệu quả từ mô hình 
CPF-Combine và các sản phẩm tôm 
giống, thức ăn tôm C.P mang lại.

Nâng tầm dịch vụ khách hàng
Với định hướng “Nâng tầm dịch vụ”, 

mô hình kinh doanh Đại lý kiểu mẫu 
CPF-Dealer Model được C.P. Việt Nam 
triển khai từ đầu năm 2019 và tiếp tục 
nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ 
hệ thống phân phối toàn quốc trong 
năm 2020. Các Đại lý kiểu mẫu không 
chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm mà 
còn là cầu nối hỗ trợ kỹ thuật cho khách 
hàng. Thực tế cho thấy, trang trại CPF-
Combine của các Đại lý kiểu mẫu luôn 
là địa điểm tiên phong áp dụng các kỹ 
thuật mới của C.P và sau đó sẽ chuyển 
giao đến khách hàng. Việc trang bị 

phòng họp ở các Đại lý kiểu mẫu cũng 
giúp phổ biến thông tin, kỹ thuật mới 
đến với khách hàng được nhanh chóng 
và dễ dàng hơn.

Hợp lực - Vươn xa
Khẩu hiệu “Hợp lực - Vươn xa” được 

C.P. Việt Nam đưa ra tại Hội nghị khách 
hàng toàn quốc cuối tháng 10/2020, đây 
cũng là chiến lược hành động xuyên 
suốt của C.P. Việt Nam trong thời gian 
tới. Với mong muốn đổi mới ngành tôm, 
C.P. Việt Nam sẽ không đi một mình mà 
chủ động liên kết, phối hợp cùng các cơ 
quan, đơn vị trong ngành.

C.P. Việt Nam đóng vai trò là nhà sản 
xuất, cung ứng nguồn đầu vào chất lượng 
cao theo tiêu chuẩn quốc tế (tôm giống, 
thức ăn tôm, chế phẩm sinh học…) cùng 
với đó là giải pháp kỹ thuật nuôi tôm tiên 
tiến theo mô hình CPF-Combine. Nhiều 
loại sản phẩm mới như tôm giống chuyên 
dùng độ mặn thấp, thức ăn chuyên dùng 
độ mặn thấp, mô hình nuôi tôm công 
nghệ cao độ mặn thấp CPF-Combine 
Fresh, mô hình nuôi tôm công nghệ cao 

HỢP LỰC - VƯƠN XA
Năm 2020 khép lại, đánh dấu thêm một mốc son chói lọi của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam trong chặng đường thúc đẩy ngành nuôi tôm Việt Nam theo 
hướng hiệu quả và bền vững.

Ngành tôm đang chứng kiến nhiều sự đổi mới; với các chiến 
lược đúng đắn, kịp thời, C.P. Việt Nam sẽ nỗ lực giữ vững 
vai trò cánh chim đầu đàn trong sự phát triển của ngành 
tôm Việt Nam, tiếp tục là người bạn đồng hành, là đối tác 
đáng tin cậy của mỗi bà con nông dân trong cả nước.

Mô hình kỹ thuật và sản phẩm C.P tạo sự khác biệt lớn: Nuôi tôm kích cỡ 15 con/kg
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cho người ít vốn CPF- Combine Mini sẽ 
được giới thiệu trong năm 2021. Các sản 
phẩm và giải pháp kỹ thuật mới kết hợp 
cùng các sản phẩm và giải pháp kỹ thuật 
hiện tại sẽ đóng vai trò giúp nhân rộng 
hiệu quả nuôi tôm theo công nghệ hiện 
đại được mạnh mẽ hơn.

Dịch vụ kỹ thuật vốn được coi là một 
trong những thế mạnh của C.P. Việt 
Nam với đội ngũ kỹ sư giỏi về chuyên 
môn, tận tâm trong công việc. Đội ngũ 
nhân sự của C.P. Việt Nam luôn được 
tăng cường cả về số lượng lẫn chất 
lượng để phục vụ khách hàng được tốt 
nhất. Ngoài ra, các chương trình đào 
tạo kỹ thuật cũng liên tục được tổ chức 
để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho 
nhân viên. 

Theo định hướng phát triển ngành 
tôm của Việt Nam, C.P. Việt Nam sẽ 
chủ động liên kết với Sở, ban, ngành các 
cấp trong các hoạt động khuyến nông, 
khuyến ngư, phổ biến kỹ thuật, nâng 
cao tay nghề cho người nông dân. Với 
việc cung cấp một giải pháp nuôi tôm 
sạch, khép kín, C.P cũng đang thể hiện 
trách nhiệm đối với sự phát triển bền 
vững của ngành tôm tại Việt Nam.

Đại lý phân phối là một mắt xích 
quan trọng trong chuỗi giá trị nghề tôm, 
các nhà phân phối của C.P vừa là nơi hỗ 
trợ tín dụng cho khách hàng, vừa là cầu 
nối chuyển giao kỹ thuật. Mô hình Đại 
lý kiểu mẫu CPF-Dealer Model sẽ được 
đẩy mạnh, đặt lợi ích của người nuôi lên 
đầu tiên.

Ngân hàng đóng vai trò là nơi cung 
cấp nguồn vốn vay cho nhà đầu tư bị 
thiếu vốn. Sự hiệu quả từ mô hình CPF-
Combine và dịch vụ kỹ thuật của C.P 
tại trang trại nuôi tôm sẽ là sự đảm bảo 
tốt nhất, giúp tạo sự kết nối giữa người 
nuôi tôm với ngân hàng.

NGUYỄN LONG AN Mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine ngày càng phổ biến trên toàn quốc

Nhân rộng mô hình đại lý kiểu mẫu CPF-Dealer Model theo mục tiêu “Nâng tầm dịch vụ”

Hoạt động liên kết giữa C.P. Việt Nam - Ngân hàng - Đại lý - Người nuôi tômSản phẩm C.P giúp khách hàng thành công ngoài mong đợi
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Thu hoạch tôm tại Tập đoàn Việt - Úc  Ảnh: Phan Thanh Cường

Khác với việc nuôi tôm chỉ có 1 giai 
đoạn (con giống thả thẳng xuống ao) hay 
2 giai đoạn (con giống được ương một 
thời gian rồi chuyển qua ao nuôi đến khi 
thu hoạch), mô hình nuôi tôm STC 3 giai 
đoạn gồm: 1 giai đoạn vèo (20 ngày) và 
2 giai đoạn nuôi thương phẩm (50 ngày/
giai đoạn). 

Hệ thống ao nuôi được thiết kế gồm 3 
ao: 1 ao ương giai đoạn 1, 1 ao ương giai 
đoạn 2 và 1 ao nuôi giai đoạn 3. Ao thiết 
kế tròn khung sắt nổi (cao triều) an toàn 
sinh học tốt hơn ao đất lót bạt, vì nước 
bên ngoài không thấm vào ao nuôi được. 
Ngoài ra, còn có hệ thống xử lý nước đầu 
vào và khu xử lý nước thải, đảm bảo môi 
trường nước nuôi bên trong và không 
ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài.

Tôm nuôi được cho ăn theo nguyên lý 
khí động học. Máy được thiết kế với bộ 
định lượng có thể đo lường thức ăn chính 
xác, giá trị hiệu chuẩn của định lượng 
giúp người sử dụng biết được chính xác 
khối lượng thức ăn phun trên mỗi giây, 
giúp việc tính toán và cài đặt các thông 
số thiết lập được nhanh hơn, chính xác 
hơn. Ngoài ra, bộ định lượng này còn có 

VƯỢT TRỘI QUY TRÌNH NUÔI TÔM 
SIÊU THÂM CANH 3 GIAI ĐOẠN

Tập đoàn Việt - Úc được biết đến là đơn vị dẫn đầu mảng tôm giống và nuôi tôm siêu thâm canh (STC) công nghệ cao với nhiều mô hình hiện đại như nuôi trong nhà 
kính, nhà màng bong bóng. Mới đây, Tập đoàn đã triển khai nuôi tôm 3 giai đoạn mang lại hiệu quả cao tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

lắp cảm biến giúp phát hiện thức ăn bị kẹt 
và cảnh báo cho người sử dụng biết qua 
đèn báo. Ứng dụng nguyên lý hoạt động 
của bộ ventury cho việc vận chuyển thức 
ăn từ thùng chứa nguyên liệu đến vị trí 
đặt bộ phun thức ăn thông qua ống nhựa 
PVC, hoàn toàn có thể sử dụng nguồn 
khí chung với hệ thống sục khí đáy ao 
(tiết kiệm chi phí đầu tư máy khí riêng).

>> Ngày 4/11/2020, Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thuộc 
Công ty TNHH Việt - Úc Phù Mỹ đã được chứng nhận là Doanh nghiệp Nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ. Đây là dấu mốc quan trọng để Tập đoàn Việt - Úc tự tin đẩy mạnh hoạt động sản xuất, 
từng bước hiện thực hóa chiến lược trong việc xây dựng các công ty theo hướng công nghệ cao, hướng 
đến mục tiêu xây dựng thương hiệu tôm Việt vươn tầm thế giới.
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Với những nỗ lực 
trong gần 20 năm qua, Tập đoàn  

Việt - Úc nhận được các chứng nhận 
quốc tế lớn như BAP, ASC; cơ sở sản xuất đạt 
chuẩn an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của 
Tổ chức Thú y Thế giới… Việt - Úc thành công 

bước đầu khi triển khai tại tỉnh Bạc Liêu từ tôm 
giống đến nuôi thương phẩm và sắp tới đây là 

khép kín chuỗi tôm bằng nhà máy chế biến 
xuất khẩu. Tỉnh Bạc Liêu sẽ là trung tâm công 

nghiệp ngành tôm, là hạt nhân cho việc lan 
tỏa thương hiệu tôm Việt trên toàn thế giới, 

là cơ sở để Tập đoàn Việt - Úc hiện thực 
hóa khát vọng “Nâng tầm tôm Việt”.

Ông LƯƠNG THANH VĂN
Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc 

Tập đoàn Việt - Úc

“

Ao tròn nổi 1.600 m2 tại Công ty Việt - Úc Nhà Mát

Phần mềm được cài đặt trên điện thoại Android cho phép 
người dùng có thể tính nhanh được các thông số như: tỷ lệ thức 
ăn hàng giờ, thời gian phun và thời gian ngưng phun thức ăn 
dựa vào tổng lượng thức ăn cần cho ăn trong ngày hôm đó. Các 
thao tác chỉ mất vài giây để kết nối điện thoại với máy cho ăn 
qua Bluetooth.

Với việc sử dụng quy trình 3 giai đoạn, sử dụng con giống thế hệ 
mới của Việt - Úc (sạch bệnh, sức đề kháng và tốc độ tăng trưởng 
cao); đặc biệt, toàn bộ quy trình nuôi của Tập đoàn đều không sử 
dụng kháng sinh, chỉ sử dụng vi sinh nhằm đảm bảo tôm đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu sang bất cứ thị trường nào; kết quả nuôi 115 ngày, 
tôm đạt kích cỡ lớn (24 con/kg); sản lượng gần 10 tấn. 

Mô hình nuôi tôm trong nhà kính với quy trình 3 giai đoạn 
cộng với việc áp dụng các công nghệ cao, góp phần tăng tỷ lệ 
sống với hơn 90%, tiết kiệm chi phí đầu tư từ 20 - 25% so với 
nuôi trực tiếp truyền thống. Một ưu điểm lớn của quy trình này 
sẽ giúp cho bà con tăng số vụ thả nuôi (xoay vụ nhanh hơn các 
quy trình khác), tiết kiệm lượng nước sử dụng và đặc biệt là hạn 
chế tối đa tác động tới môi trường xung quanh. Với hiệu quả đó, 
Tập đoàn Việt - Úc sẵn sàng lan tỏa công nghệ, tư vấn và hỗ trợ 
để người nuôi tôm nhân rộng các mô hình, quy trình nuôi hiệu 
quả, thúc đẩy ngành tôm phát triển bền vững.

VIỆT ANH

Cấu tạo máy cho ăn theo nguyên lý khí động học
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Cùng nhau vượt khó
Vinhthinh Biostadt được 

biết đến là công ty hàng đầu ở 
Việt Nam chuyên sản xuất kinh 
doanh thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học phục vụ NTTS, tôm 
giống và sản phẩm phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật phục vụ 
cho nông nghiệp. Trong hơn 20 
năm hoạt động của Vinhthinh 
Biostadt, chia sẻ với khách hàng 
luôn là tôn chỉ hoạt động của 
Công ty.

2020 là một năm đặc biệt khó 
khăn khi đại dịch COVID-19 
hoành hành trên thế giới. Điều 
này đã ảnh hưởng không nhỏ 
tới giao thương thủy sản trong 
và ngoài nước. Giá cả thấp dẫn 
đến tâm lý người nuôi lo lắng 
không thả nuôi, đại lý không 
đầu tư, đi cùng với đó là dịch 
bệnh trên tôm càng khiến bà con 
hoang mang. Nhận thấy điều đó, 
Vinhthinh Biostadt đã cùng tìm 
cách giải quyết, chia sẻ và đồng 
hành với khách hàng đi qua 
thời kỳ khó khăn. Có thể kể đến 
chương trình “Bạn đồng hành” 
đưa ra những ưu đãi trong sản 

HƯỚNG TỚI CHUỖI 
CUNG ỨNG BỀN VỮNG

Là doanh nghiệp đã đồng hành cùng ngành nông nghiệp nói chung và thủy sản nói riêng trong hơn hai thập kỷ qua, Vinhthinh Biostadt luôn tìm kiếm những giải 
pháp mới hiệu quả và đồng bộ hơn cho bà con nông dân; từ đó doanh nghiệp và người nuôi cùng song hành phát triển. 

phẩm, giúp người nuôi giảm chi phí 
sản xuất và đã nhận được nhiều sự 
ủng hộ và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Vinhthinh Biostadt 
còn đưa ra các giải pháp kỹ thuật hỗ 
trợ khách hàng trong quá trình nuôi 
từ giai đoạn con giống đến thu thành 
phẩm. Năm 2020, Công ty đã giới 
thiệu thành công đến bà con chương 
trình chuỗi cung ứng Vinhthinh 
Biostadt nhằm hướng đến mục tiêu 
vì một ngành tôm bền vững.

Chuỗi cung ứng bền vững
Đây là sự kết hợp thống nhất 

toàn bộ chuỗi cung ứng đầu vào 
từ con giống, chế phẩm sinh học 
và chất cải tạo môi trường, thức 
ăn ương vèo đến dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật và xét nghiệm toàn diện của 
Vinhthinh Biostadt. Người nuôi 
sẽ được nhân viên kỹ thuật của 
Vinhthinh Biostadt hướng dẫn, 
tư vấn từ thiết kế, thi công công 
trình ương vèo, cung cấp quy trình 
nuôi sau ương cùng phác đồ phòng 
bệnh hiệu quả đến việc nhân viên 
Vinhthinh Biostadt sẽ cùng ở lại, 
cùng làm việc để hướng dẫn khách 
hàng nắm vững kỹ thuật này. Thực 

>> Ông Nguyễn Trần Nghiêm Cung, 
Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc 
Vinhthinh Biostadt: “Đây là một 
chương trình “Cùng thắng”, mang 
lại lợi ích lâu dài và bền vững cho 
cả người nuôi, đại lý và Công ty. 
Vinhthinh Biostadt cam kết sẽ cung 
cấp cho các đại lý và quý bà con 
những sản phẩm chất lượng tốt 
nhất với giá thành phù hợp nhất và 
sẽ đồng hành cùng quý bà con trên 
chặng đường phát triển ngành tôm 

này. Đầu xuân Tân Sửu 2021, chúc bà con có một năm giành 
nhiều thắng lợi và đầm ấm bên gia đình”.

tiễn mô hình ương vèo và nuôi 3 giai 
đoạn này của Vinhthinh Biostadt 
đã đem lại kết quả ương vèo thành 
công đến hơn 95% và hơn 86% ao 
nuôi vượt qua 60 ngày nuôi trên hơn 
8 tỉnh, thành tại khu vực ĐBSCL.

Vinhthinh Biostadt đã đầu tư trại 
giống gần 3 triệu USD để sản xuất 
giống tôm thẻ, tôm giống sạch bệnh 
(không EHP, EMS, WSSV…) và đã 
đạt chứng nhận BAP và GlobalGAP. 
Ngoài ra, trại giống còn thực hiện 
chương trình giám sát nghiêm ngặt 
về cơ sở an toàn dịch bệnh của Tổ 
chức Thú y Thế giới (OIE) nhằm 
kiểm soát các mầm bệnh nguy hiểm 
trong toàn bộ trại giống.

Hiệu quả lâu dài
Được biết, khi tham gia chuỗi 

cung ứng, người nuôi tôm sẽ được 
đảm bảo những lợi ích sau: Từng sản 
phẩm và dịch vụ trong chuỗi cung 
ứng được lựa chọn đảm bảo chất 
lượng tốt nhất; được ưu đãi cao hơn 
về khuyến mãi từ con giống đến vật 
tư nuôi tôm giúp giảm chi phí; được 
tư vấn và thiết kế hệ thống ương, 
nuôi phù hợp với từng khách hàng; 
được cung cấp quy trình ương, nuôi, 

phác đồ phòng bệnh, giải pháp xử 
lý tình huống nuôi; được truy xuất 
nguồn gốc dễ dàng từng khâu; đặc 
biệt luôn có nhân sự kỹ thuật phục 
vụ từ ương vèo đến nuôi tôm thịt. 
Những lợi ích này sẽ giúp bà con 
giảm thiểu chi phí sản xuất, xoay 
vòng vụ nuôi tốt hơn và mang lại 
nhiều lợi nhuận hơn.

Nhà nước và người dân đều 
nhìn thấy lợi ích của hợp tác 
trong chuỗi sản xuất, Vinhthinh 
Biostadt có đầy đủ và cung cấp 
đồng bộ hơn, việc truy xuất dễ 
dàng hơn và bảo đảm về chất 
lượng. Khách hàng có được chất 
lượng đầu vào tốt, chi phí sản xuất 
giảm, việc nuôi sẽ thành công 
hơn. Điều này có lợi cho người 
nuôi, cho ngành và cho cả doanh 
nghiệp.

Trong năm 2021, Vinhthinh 
Biostadt sẽ triển khai chương trình 
chuỗi cung ứng trên toàn hệ thống, 
mở rộng thị trường, đem chương 
trình chiến lược chuỗi cung ứng đi 
xa hơn, mang lại hiệu quả lâu dài 
hơn cho bà con nông dân. 

HẢI PHONG
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Hành trình tạo khác biệt
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học 

Trúc Anh (tiền thân là Công ty TNHH 
SX&TM Trúc Anh được thành lập năm 
2004), là đơn vị chuyên sản xuất vi sinh, 
chế phẩm sinh học, thuốc thú y thủy 
sản; tư vấn, phát triển vùng nuôi... Mọi 
sản phẩm của Công ty trước khi đến tay 
người tiêu dùng đều được đăng ký công 
bố tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn hàng 
hóa theo quy định của Bộ NN&PTNT, 
thương hiệu Trúc Anh được Cục Sở hữu 
trí tuệ cấp bằng bảo hộ; các sản phẩm này 
đều được nghiên cứu, thử nghiệm tại mô 
hình của Công ty.

Không chỉ vậy, Trúc Anh còn được 
công nhận là doanh nghiệp khoa học 
công nghệ, nên năm 2016, được sự hỗ trợ 
của Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công 
thương, Công ty có điều kiện tiếp cận với 
Đề án “Phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế 
biến đến năm 2020” và được tham gia 
một nhiệm vụ “Sản xuất chế phẩm vi 
sinh bằng công nghệ lên men chìm để 
nâng cao chất lượng nước nuôi tôm ở quy 
mô công nghiệp”. Và năm 2018, Trúc Anh 
tiếp tục với nhiệm “Sản xuất protease và 
amylase từ vi khuẩn ứng dụng làm thức 
ăn bổ sung nuôi tôm công nghiệp”.

Trong chăn nuôi nói chung và NTTS 
nói riêng sức khỏe đàn vật nuôi và khả 
năng sinh trưởng phát triển nhanh chóng 
là những yếu tố vô cùng quan trọng, là 
yếu tố tiên quyết đến sự thành công trong 
chăn nuôi. Chính vì thế trong quá trình 
nghiên cứu và thực nghiệm Trúc Anh 
luôn tìm ra các vi khuẩn có hoạt tính 
kháng khuẩn, hoạt tính enzyme để xử lý 
tái tạo môi trường ao nuôi, tăng sức đề 
kháng cho tôm; góp phần giảm ô nhiễm 
môi trường, giảm chi phí, giảm rủi ro, 
mang lại sự phát triển bền vững cho nghề 
nuôi tôm Việt Nam.

Công nghệ sinh học đang là một 
hướng nghiên cứu rất thực tiễn, đem 
lại hiệu quả thực sự; đặc biệt là với Trúc 
Anh, sản xuất vi sinh chế phẩm sinh 

học phục vụ NTTS, sản xuất vi sinh 
chế phẩm sinh học là một lĩnh vực kinh 
doanh mới và thực sự rất nhiều tiềm 
năng. Trong quá trình Trúc Anh chinh 
phục bà con nông dân, tư vấn nuôi tôm 
sạch, định hướng bà con sử dụng các chế 
phẩm sinh học để thay đổi tập tục nuôi 
tôm truyền thống, đem lại nguồn lợi lớn 
hơn cho bà con; Công ty đã nhìn thấy 
bà con thực sự rất vui mừng khi hiểu 
ra giá trị mang lại của những ứng dụng 
khoa học công nghệ đối với đời sống của 
họ. Cần phải quảng bá nhiều hơn cho 

bà con tiếp cận với chế phẩm sinh học, 
nuôi tôm “sạch” hơn, xây dựng hình ảnh 
cộng đồng người nông dân nuôi tôm 
Việt Nam hiện đại, thông thái.

Trúc Anh mang đến những sản phẩm 
chất lượng là kết tinh của khoa học và 
thực tiễn cùng các quy trình Trúc Anh 
Biotech; lấy sự tận tâm phục vụ khách 
hàng trách nhiệm với môi trường và 
nghiên cứu khoa học để tạo ra chế phẩm 
chất lượng cao mang lại giá trị bền vững 
cho người NTTS; qua đó cùng người nuôi 
cung cấp cho thị trường trong và ngoài 
nước những sản phẩm tốt cho sức khỏe.

Nhiều thành tựu
Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến 

lược phát triển bền vững, Trúc Anh hướng 
đến là đơn vị hàng đầu Việt Nam trong 
lĩnh vực sản xuất vi sinh, chế phẩm sinh 
học, giống thủy sản thuốc thú y - thủy 
sản, tư vấn và chuyển giao công nghệ nuôi 
tôm. Đến nay, Trúc Anh là doanh nghiệp 

“Trúc Anh - Giá trị một niềm tin” là kim chỉ nam trong mọi 
hoạt động của Công ty; niềm tin ấy được sự gửi gắm từ các Quý 
ân nhân, Quý khách hàng, Quý đại lý. Tập thể cán bộ, công 
nhân viên Trúc Anh nguyện lao động bằng cả trái tim và trách 
nhiệm của mình để giữ vững và bồi đắp giá trị niềm tin ấy.

GIÁ TRỊ TỪ KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ

Năm 2021, Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Trúc Anh (Trúc Anh Biotech) vừa tròn 17 tuổi; đây cũng là khoảng thời gian đủ dài để Trúc Anh ghi dấu ấn của mình 
bằng những sản phẩm cũng như dịch vụ cung cấp cho khách hàng và người nuôi tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Với việc chọn hướng đi từ đầu tư nghiên cứu 
khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm mang hàm lượng khoa học cao đã ngày càng khẳng định được thương hiệu của Trúc Anh trên thị trường Việt Nam.
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khoa học công nghệ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
được Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2013, Giải Vàng 
chất lượng Quốc gia năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng và 
Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ không chỉ trong hoạt 
động kinh doanh mà còn là nghiên cứu khoa học; năm 2020, 
Trúc Anh tiếp tục vinh dự là một trong 21 doanh nghiệp được 
tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Giải thưởng là một hình 
thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia của Thủ 
tướng Chính phủ cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành 
tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của 
Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội 
nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn 
hóa, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh 
nghiệp nhằm đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã 
hội của đất nước. Việc tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia giúp doanh nghiệp có điều kiện học hỏi, đánh giá và cải 
tiến một cách toàn diện các hoạt động quản lý, chất lượng sản 
phẩm… Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp đạt giải 
thưởng quảng bá thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao 
khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Cùng với đó, Giám đốc Lê Thế Xuân cũng đã bảo vệ thành 
công Luận án tiến sĩ khoa học cấp trường ngành NTTS, mã 
số 62620301; với đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu ứng dụng 
vi khuẩn Bacillus sp. đối kháng với Vibrio Parahaemolyticus 
trong nuôi tôm công nghiệp; đề tài với mục đích nhằm phân 
lập, ứng dụng các chủng vi khuẩn Bacillus sp. có tính đối 
kháng mạnh của Vibrio parahaemolyticus để nhằm chống 
bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trong nuôi tôm công 
nghiệp. Luận án được đánh giá cao khi có tính thực tiễn cao 
trong nghề NTTS ở Việt Nam, có giá trị về mặt khoa học và 
giá trị thực tế; Luận án đã phân lập được các chủng Bacillus 
sp. giúp bảo vệ tôm khỏi bệnh AHPND.

Không chỉ chú trọng vào nghiên cứu, sản xuất để cung 
cấp đến người nuôi và khách hàng những sản phẩm có hàm 
lượng khoa học có tính ứng dụng, mang lại thành công bền 
vững; Trúc Anh còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội, 
hằng năm trích một phần lợi nhuận từ kinh doanh để thực 
hiện các hoạt động như xây cầu, nhà tình thương, ủng hộ 
người nghèo, hỗ trợ các sinh viên nghèo… 

NGỌC ANH

>> Ông Lê Thế Xuân, 
Giám đốc Công ty 
TNHH Công nghệ Sinh 
học Trúc Anh: “Năm 
2021, Công ty tiếp tục 
thực hiện các chương 
trình hỗ trợ cho bà 
con bằng việc triển 
khai các mô hình nuôi 
tôm siêu thâm canh 2 

giai đoạn; hỗ trợ các sản phẩm của Công ty như 
thuốc, con giống; cùng đó, sẽ cho ra nhiều dòng 
sản phẩm có tính đặc trị bệnh hơn. Ngoài ra, Công 
ty sẽ ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp 
nhằm mang lại sự chuyên nghiệp hóa trong hoạt 
động cũng như những tiện lợi cho khách hàng; từ 
đó, nâng tầm thương hiệu và tạo niềm tin cho bà 
con; giúp giảm rủi ro để doanh nghiệp phát triển 
bền vững hơn, bà con sản xuất thành công hơn”.
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THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN HÀNG ĐẦU

Theo VASEP, năm 2020, trong top 10 thị trường hàng đầu nhập khẩu thủy sản của Việt Nam, thì chỉ có Mỹ và Trung Quốc còn duy trì được tăng trưởng dương so với 
năm 2019, lần lượt là 13% và 5%. Xuất khẩu sang các thị trường khác đều sụt giảm, do tác động của đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thủy 
sản và hoạt động giao dịch với các thị trường này.

10 
1. Mỹ 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, kể 
từ khi Hiệp định thương mại Việt Nam 
- Mỹ được ký kết vào năm 2000, cơ cấu 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã thay 
đổi đáng kể. Nếu trước đây, Việt Nam 
xuất khẩu chủ yếu vào Mỹ là các nhóm 
hàng như: Dệt may, da giày… thì nay đã 
có thêm nhóm hàng nông, thủy, hải sản 
tham gia vào danh mục các nhóm hàng 
xuất khẩu quan trọng. Đơn cử như mặt 
hàng cá tra, Việt Nam có thể cạnh tranh 
ngang bằng với nhóm sản phẩm hàng 
đầu về đáp ứng quy trình sản xuất, quy 
định khắt khe của Mỹ. Hay xuất khẩu 
mặt hàng tôm, nếu Việt Nam tận dụng 
tốt cơ hội, con tôm của Việt Nam có thể 
vươn lên trên các đối thủ khác và giành 
được ưu thế gia tăng thị phần tại đây. 
Năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ 
từ tháng 6 tăng mạnh với mức tăng cao 
hơn qua các tháng, lũy kế 11 tháng năm 
2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường 
này đạt trên 1,5 tỷ USD, tăng 11% so cùng 
kỳ năm 2019; ước cả năm, giá trị này đạt 
1,66 tỷ USD, tăng 13% so năm 2019.

2. EU
Trước đây, hàng năm EU tiêu thụ 

12,85 triệu tấn thủy sản, trong đó 62 
- 63% là nhập khẩu. Giai đoạn 2010 - 
2019, thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào 
thị trường EU về cá ngừ đứng thứ 2 sau 
Mỹ, tôm đứng thứ 4 sau Mỹ, Nhật, Trung 
Quốc; tốc độ tăng bình quân hàng năm 
kim ngạch cá ngừ và tôm đều đạt 8,7%. 
Còn tổng kim ngạch thủy sản Việt Nam 
xuất khẩu vào EU năm 2019 đứng thứ 
3 sau Mỹ, Nhật. Năm 2020, khi dịch 
COVID-19 xảy ra và kéo dài, tiêu thụ 
thủy sản ở EU giảm mạnh, ảnh hưởng 
ngay tới các mặt hàng nhập khẩu. VASEP 
ước tính, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
vào thị trường EU năm 2020 đạt 991 triệu 
USD, giảm 2,5% so năm 2019. Có 5 mặt 
hàng thủy sản tiêu thụ nhiều nhất ở thị 
trường EU là cá ngừ, cá tuyết, cá hồi, cá 
minh thái và tôm, chiếm 44% tổng sản 
lượng tiêu thụ. 

3. Trung Quốc
Với dân số đông, chiếm 18,7% tổng 

dân số toàn thế giới, nhu cầu nhập khẩu 
các sản phẩm nông, thủy sản của thị 
trường Trung Quốc phục vụ nhu cầu tiêu 
dùng nội địa cũng như sản xuất chế biến 
hàng xuất khẩu rất lớn và đa dạng, phong 
phú. Theo thống kê của Vụ Thị trường 
châu Á - châu Phi (Bộ Công thương), với 
nhóm hàng nông, thủy sản, Trung Quốc 
là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt 
Nam, chiếm bình quân 27% tổng kim 
ngạch xuất khẩu nông, thủy sản của cả 
nước và chiếm 30% tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa các loại sang thị trường 
này. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản sang Trung Quốc đạt 1,48 tỷ 
USD, tăng 5% so năm 2019.  

4. Nhật Bản
Trong 5 năm trở lại đây, nhóm hàng 

nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất 
khẩu sang Nhật Bản tăng đều đặn, như 

tôm chiếm trên 25% tổng giá trị nhập 
khẩu mặt hàng này vào Nhật Bản và là thị 
trường nhập khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt 
Nam. Năm 2019, xuất khẩu nông, thủy 
sản sang Nhật Bản đạt 1,81 tỷ USD, tăng 
3,2% so năm 2018, trong đó mặt hàng 
xuất khẩu lớn nhất là thủy sản đạt 1,46 
tỷ USD, tăng 5,8%. 11 tháng năm 2020, 
Việt Nam là thị trường cung cấp thủy 
sản lớn thứ 3 về giá trị cho Nhật Bản sau 
Trung Quốc và Chile đạt 120.800 tấn với 
trị giá 1,032 tỷ USD, giảm 12,9% về lượng 
và 12% về giá trị so cùng kỳ năm 2019. 
Ước năm 2020 xuất khẩu thủy sản sang 
thị trường này đạt 1,4 tỷ USD, giảm 3% 
so năm 2019.

5. Hàn Quốc
Theo đánh giá của Bộ Công thương, 

bên cạnh Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, 
Hàn Quốc là một trong  4 thị trường 
nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt 
Nam. Được biết, 4 thị trường nhập khẩu 
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này chiếm khoảng 60% tổng giá trị xuất 
khẩu thủy sản của nước ta. Năm 2020, do 
ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, 
xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang 
Hàn Quốc giảm nhẹ. Tính đến hết tháng 
11, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tại Hàn 
Quốc ước 700 triệu USD, giảm gần 2%. 
Cả năm 2020, xuất khẩu thủy sản sang 
thị trường này ước 770 triệu USD, giảm 
1,6%. Việt Nam là nguồn cung tôm lớn 
nhất cho Hàn Quốc chiếm thị phần lớn 
gần 52% trong khi các đối thủ khác (Thái 
Lan 11%, Ecuador 10%, Trung Quốc 
5,3%). Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ tận 
dụng ưu đãi mà Hiệp định VKFTA mang 
lại, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng 
cao ý thức chủ động tiếp cận thông tin về 
hiệp định để lựa chọn các ưu đãi phù hợp 
với điều kiện của doanh nghiệp.

6. ASEAN
Thủy sản được nhận định là một 

trong những mặt hàng có nhiều tiềm 
năng tại thị trường các nước ASEAN. 
Như Thái Lan là nước nhập khẩu cá tra 
lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN 
còn mặt hàng tôm đang chiếm ưu thế tại 
Singapore…

Theo các chuyên gia,  doanh nghiệp 
nên đẩy mạnh phát triển thị trường 
ASEAN và đây cũng là phương án tốt cho 
việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tránh 
lệ thuộc vào một vài thị trường cố định. 
Để khai thác hiệu quả thị trường ASEAN, 
các doanh  nghiệp cần cấu trúc lại chủng 
loại hàng hóa cho phù hợp với tình hình 
mới, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng 
công nghệ tiên tiến; cần áp dụng công 
nghệ số vào quản lý, tiếp cận thị trường 
cũng như giao dịch với khách hàng. Năm 
2020, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang 
thị trường ASEAN ước đạt 569 triệu 
USD, giảm 18% so năm 2019.

7. Anh
Nhu cầu nhập khẩu thủy sản bình 

quân của Anh khoảng 4,1 - 4,5 tỷ USD 
trong giai đoạn 2016 - 2020, một phần 
để tiêu thụ nội địa, một phần để tái xuất 
khẩu sang các nước trong khu vực EU27. 
Thị trường Anh hiện chiếm trên 4% 
trong tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam. Năm 2020 dù Anh đã ra khỏi 
EU, nhưng xuất khẩu các sản phẩm thủy 
sản sang thị trường này vẫn được hưởng 
thuế theo cơ chế của Hiệp định EVFTA 
đến hết 31/12/2020. Đặc biệt với Hiệp 
định UKVFTA đã được ký kết, sẽ tạo 
nhiều thuận lợi và được coi là cú hích cho 
xuất khẩu sản phẩm thủy sản Việt sang 
thị trường này. Năm 2020, xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam sang Anh đạt khoảng 
355 triệu USD, trong đó, tôm, cá tra, cua, 
ghẹ và các loại cá biển là những sản phẩm 
đạt mức tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, 
sản phẩm cá tra chế biến tăng trưởng tốt, 
gấp hơn 15 lần so năm 2019. 

8. Canada
Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương 

mại lớn nhất của Canada trong ASEAN 
và Canada là đối tác thương mại lớn 
thứ ba của Việt Nam tại khu vực châu 
Mỹ.  Các mặt hàng xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam đang có thế mạnh tại thị 
trường này, nhiều chủng loại đã chiếm 
thị phần rất cao như tôm, cá basa, cá 
ngừ.  Theo ông Paul Lansbergen, Chủ 
tịch Hội đồng Thủy sản Canada, Việt 
Nam là quốc gia xuất khẩu thủy sản và 
cá lớn thứ tư vào Canada. Kim ngạch 
nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam tăng 
trung bình 21% từ năm 2015 - 2019. 
Tôm thương phẩm tăng 10%, cá chế 
biến hoặc bảo quản, cá tươi hoặc cá ướp 
lạnh đều tăng hơn 3 lần, cá  tươi, cá  khô, 
muối, hun khói cũng tăng gấp đôi. Năm 
2020, theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu 
thủy, hải sản vào hầu hết các thị truờng 
đều giảm, nhưng riêng Canada là thị 
trường hiếm hoi tăng trưởng 12% trong 
9 tháng đầu năm, dự kiến sẽ đạt mức 
20%, với kim ngạch ước đạt 264,3 triệu 
USD trong năm 2020. 

9. Australia 
Với  dân số trên 24 triệu người (dự 

kiến tăng lên 40 triệu người vào năm 
2050), Australia là một trong những quốc 
gia có tiêu chuẩn sống cao nhất trên thế 
giới. Ý thức về sức khỏe đã hỗ trợ tích cực 
cho việc tiêu thụ thủy sản tại Australia, 
nhu cầu tiêu thụ thủy sản bình quân đầu 
người của Australia liên tục tăng trưởng. 
Điều này tạo nhiều thuận lợi cho sản 
phẩm thủy sản Việt Nam thâm nhập vào 

thị trường này. Được biết, Việt Nam là 
một trong 4 nước cung cấp thủy sản cho 
Australia nhiều nhất thế giới, thị phần 
chỉ chiếm 11,2%, như vậy, ngành thủy sản 
Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội cạnh 
tranh với các quốc gia khác để mở rộng 
thị phần của mình. Đặc biệt, Hiệp định 
RCEP đã được ký kết, Việt Nam là một 
trong những quốc gia nhận nhiều lợi ích. 
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt sang 
thị trường này năm 2020 ước đạt 218,7 
triệu USD.

10. Nga
Với dân số gần 150 triệu người, mặc 

dù trong vòng vài năm gần đây tăng 
trưởng kinh tế không cao nhưng Nga 
vẫn là một thị trường tiêu dùng lớn; 
trong đó có nhu cầu nhập khẩu cao 
các mặt hàng nông, lâm, thủy sản mà 
Việt Nam có lợi thế. Trong những năm 
qua, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt 
Nam đã duy trì chất lượng tốt, cải tiến 
mẫu mã, xây dựng và đăng ký thương 
hiệu với những mặt hàng đã có uy tín tại 
thị trường Nga. Theo Bộ NN&PTNT, 
Việt Nam và Nga là đối tác chiến lược, thị 
trường Nga rộng lớn, tiềm năng. Do đó, 
bên cạnh các thị trường xuất khẩu trọng 
điểm như EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật 
Bản…, doanh nghiệp Việt cần chú trọng 
tiếp tục mở rộng thêm thị trường Nga. 
Tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam sang Nga năm 2020 ước đạt 143,9 
triệu USD.

NGỌC NGỌC
(Tổng hợp)

Năm 2021, 
ngành thủy sản 
đặt mục tiêu xuất 
khẩu đạt 8,6 tỷ 
USD, tăng 2,6%
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2020 được cho là một năm “sóng 
gió” với xuất khẩu thủy sản Việt 
Nam, ông có thể chia sẻ về điều này?

Đầu tiên phải kể đến vấn đề 
giãn cách xã hội, nhu cầu tiêu thụ 
giảm mạnh khi các ngành hàng 
dịch vụ như nhà hàng, khách sạn… 
phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. 
Kết quả là, cá tra đã giảm 25%, cá 
ngừ giảm 26%, tôm sú giảm 16%. 
Thứ hai, COVID-19 cũng đã làm 
thay đổi thói quen tiêu dùng của 
khách hàng khi lựa chọn mua sắm 
trên các sàn thương mại điện tử 
(TMĐT). Đây được xem như phao 
cứu sinh của các giao dịch thương 
mại nói chung. Tuy nhiên, đối với 
ngành thủy sản, việc chuyển đổi 
sang sàn TMĐT không phải là điều 
đơn giản và có thể thực hiện ngay 
lập tức trong thời gian ngắn bởi 
các vấn đề như kho lạnh lưu trữ, 
nhân lực phục vụ... Thứ ba, vấn đề 
logistics trong thời kỳ dịch bệnh 
cũng làm cho việc giao thương bị 
đứt đoạn. Qua đó, việc sụt giảm 
sản lượng xuất khẩu thời kỳ đại 
dịch COVID-19 là điều không thể 
tránh khỏi.

Tuy nhiên, Việt Nam là một quốc 
gia may mắn khi Đảng và Chính phủ 
đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra những 
phương án phòng, chống dịch hiệu 
quả nên các doanh nghiệp có thể 
nhanh chóng quay lại tái sản xuất, 
bao gồm ngành thủy sản. Trong khi 
các nhà xuất khẩu các quốc gia khác 
vẫn còn chìm đắm trong dịch bệnh 
thì Việt Nam có thể tận dụng cơ hội, 

>> Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư 
ký VASEP: “Các FTA rất có hiệu quả 
và tác động đáng kể trong thời gian 
tới; việc của các doanh nghiệp là luôn 
trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng và kỹ 
lưỡng, tận dụng tối đa cơ hội này để 
đẩy mạnh xuất khẩu”.

THỦY SẢN 2021

HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN
Những tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, tới cuối năm thương mại thủy sản có nhiều kết 
quả tích cực, đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm 8,4 tỷ USD. Tuy nhiên, năm 2021 thị trường xuất khẩu thủy sản sẽ được dự báo như thế nào? Phóng viên Tạp chí Thủy 
sản Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

xuất khẩu và cung ứng cho các thị 
trường trên thế giới. 

Các doanh nghiệp thủy sản 
Việt đã bám chặt theo tinh thần 
vừa chống dịch vừa phát triển kinh 
tế, chuẩn bị tốt các khâu liên quan. 
Khi thị trường có những dấu hiệu 
tốt thì ngay lập tức có thể đáp ứng 
nhu cầu và quan trọng hơn là tuân 
thủ đầy đủ những vẫn đề liên quan 
đến chất lượng và sản xuất an toàn 
trong quá trình chống dịch, tránh 
làm gián đoạn khi xuất khẩu.

Chính vì vậy, ngành thủy sản 
năm 2020 vẫn đạt giá trị xuất khẩu 
tương đương với năm 2019.

Khác với cá tra, ngành tôm năm 
nay vẫn tăng trưởng và đóng góp 
lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam, vậy ông cho biết triển vọng 
của ngành này trong năm 2021?

Hiện nay, ngành tôm cung cấp 
cho thế giới tập trung nhiều ở châu 
Á với các thị trường xuất khẩu như 
Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, 
Indonesia và Việt Nam. 

Ngành tôm Việt Nam được 
đánh giá đang đi trước Ấn độ trong 
mặt hàng tôm chế biến và vẫn giữ 
được ưu thế, tính cạnh tranh tốt 
trên trường quốc tế. Tuy nhiên, 
với những bất ổn thị trường khó 
đoán như năm qua, để ngành này 
tiếp tục phát triển thì các doanh 
nghiệp vẫn cần phải thận trọng về 
giá thành và chất lượng.

Ổn định về chất lượng và truy 
xuất nguồn gốc là những vấn đề 
phải lưu ý trong việc xuất khẩu. 
Doanh nghiệp và người nuôi cần 
khéo léo áp dụng những công nghệ 
mới nhất để sản phẩm đạt năng 
suất, chất lượng. Trên cơ sở đó, có 
thể tính được giá thành ở mức cạnh 
trạnh; tức là phải quan tâm đến 
chuỗi cung ứng đồng bộ để giảm 
chi phí sản xuất ở mức tối ưu. 

Ngoài ra, chính quyền địa 
phương cần phải có phương án bảo 
vệ người nuôi, kiểm soát các nhà thu 
mua đến vùng nuôi nhằm tránh rủi 
ro cho người nông dân. 

Mặc dù thị trường thế giới có 
nhiều biến động, nhưng năm qua, 
Việt Nam đã có nhiều FTA được ký 
kết và thực thi, liệu đây có phải là 
những tín hiệu sáng đối với ngành 
thủy sản trong thời gian sắp tới 
không, thưa ông? 

Có thể nói 2020 là một năm hội 
nhập sâu rộng khi EVFTA có hiệu 
lực từ ngày 1/8/2020 và theo sau đó 
là CPTPP, UKVFTA … Các FTA 
mang đến lợi thế rất lớn về thuế 
quan cho các mặt hàng xuất khẩu 
thủy sản, đặc biệt là EVFTA. 

Để biến các FTA này thành tín 
hiệu sáng trong năm 2021, doanh 
nghiệp cần chú trọng đến chất lượng 
sản phẩm, tuân thủ chất lượng theo 
các chứng nhận quốc tế về truy 
xuất nguồn gốc; bên cạnh đó, nhà 
xuất khẩu cũng cần nâng cao khả 
năng bán hàng, giữ uy tín trong các 
thương vụ, dựa trên cơ sở đó mới 
cân nhắc quyết định ký kết lâu dài. 

Với mục tiêu đưa xuất khẩu 
thủy sản quay lại đà tăng trưởng 
10% với tổng kim ngạch trên 9,4 
tỷ USD trong năm 2021, giải pháp 
nào để thực hiện được điều này, 
thưa ông?

Điều này phụ thuộc nhiều vào 
từng doanh nghiệp. Trong thời gian 
tới, chúng ta cần đảm bảo các chính 
sách đó được thực thi đầy đủ, áp 
dụng có hiệu quả và doanh nghiệp 
Việt tự tin tăng trưởng vì năng lực 
chế biến của chúng ta đang cao hơn 
mức xuất khẩu. 

Với mức tăng trưởng 10%, để nói 
đến giải pháp đột phá thì khó nhưng 
mỗi doanh nghiệp, mỗi cơ sở, mỗi 
người nuôi tham gia đóng góp vào 
chuỗi tăng trưởng một chút, “năng 
nhặt chặt bị” thì chắc chắn bức 
tranh thủy sản Việt Nam 2021 sẽ có 
nhiều khởi sắc. 

Trân trọng cảm ơn ông!

LINH NGUYỄN  
(Thực hiện)
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Quy hoạch phát triển toàn diện và 
đồng bộ

Ngành thủy sản Việt Nam đã phát 
triển mạnh, mang lại hiệu quả cao, góp 
phần thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, 
giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói 
giảm nghèo. Việt Nam đã trở thành một 
trong những quốc gia có sản phẩm thủy 
sản đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, quy mô 
còn chưa tương xứng với tiềm năng phát 
triển, hệ thống hạ tầng còn thiếu đồng bộ, 
việc tổ chức sản xuất chưa hiệu quả… 

Theo đó, để phát triển NTTS bền 
vững cần có giải pháp phát triển toàn 
diện, đồng bộ từ trung ương tới địa 
phương, nhằm nâng cao giá trị gia tăng 
cho sản phẩm thủy sản. Cần tổ chức tốt 
việc thực hiện quy hoạch NTTS đảm bảo 
tuân thủ các quy định về điều kiện sản 
xuất, bảo đảm vệ sinh ATTP; đồng thời 
tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nuôi trồng 
với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các 
địa phương cũng cần xây dựng kế hoạch 
để thực hiện các quy hoạch cho từng giai 
đoạn, trong đó cần xác định rõ nguồn 
vốn để thực hiện và xây dựng các dự án, 
các nhiệm vụ ưu tiên để huy động nguồn 
vốn cho đầu tư phát triển. Quy hoạch 
phát triển các vùng nuôi thâm canh tập 
trung, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư 
cơ sở hạ tầng đồng bộ, áp dụng khoa học 
- kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến để 
mở rộng sản xuất.

Nuôi trồng bền vững
Hoạt động NTTS đã ảnh hưởng không 

nhỏ đến môi trường, hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học. Hiện nay ở nhiều vùng 
nuôi môi trường bị ô nhiễm; đây là một 
trong các nguyên nhân cơ bản dẫn đến 
dịch bệnh bùng phát, cá tôm chết hàng 
loạt và ảnh hưởng đến tính bền vững của 
NTTS. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu ảnh 
hưởng tới nuôi trồng bởi sự gia tăng các 
hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lũ, 
hạn hán bất thường và kéo dài, mùa mưa 
và lượng mưa thay đổi, nước biển dâng 
cao, hay diễn biến bất thường của nhiệt 
độ. Để tránh rủi ro do môi trường và biến 
đổi khí hậu, cần có chiến lược sản xuất 
bền vững hơn như: điều chỉnh mùa vụ 
hợp lý, thay đổi đối tượng nuôi, cập nhật 
các công nghệ nuôi tiên tiến thân thiện 
với môi trường; nhằm khai thác, sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm 
cân bằng hệ sinh thái. Áp dụng, đẩy mạnh 
nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ 

tiên tiến vào giải quyết các vấn đề từ sản 
xuất giống, xử lý nguồn nước, nuôi và thu 
hoạch đạt hiệu quả cao nhất cả về kinh 
tế lẫn bảo vệ hệ sinh thái, phục hồi môi 
trường. Hoàn thiện hệ thống nghiên cứu, 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 
thiết yếu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong 
sản xuất, cung ứng giống thủy sản các đối 
tượng nuôi chủ lực (tôm sú, TTCT, cá 
tra, tôm càng xanh, rô phi, nhuyễn thể) là 
giống chất lượng cao, sạch bệnh. 

Khai thác có trách nhiệm
Vấn đề “thẻ vàng” của EC là một trở 

ngại trong phát triển thủy sản, mặc dù, 
các cơ quan quản lý từ trung ương tới 
địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp 
nhằm chấm dứt tình trạng vi phạm của 
ngư dân và tàu cá Việt Nam nhưng hiện 
tượng này vẫn còn tiếp diễn. Cùng với 
đó, khai thác bừa bãi và quá mức dẫn 
tới nguồn lợi thủy sản suy giảm, giảm 
đa dạng sinh học, mất cân bằng sinh 
thái và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 
Để khai thác thủy sản có trách nhiệm và 
bền vững, giữa các địa phương cần triển 
khai và thực hiện nghiêm các quy định 
của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho người dân; vận 
động, giám sát ngư dân để triển khai tốt 
các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 
các khuyến nghị của EU, góp phần nâng 
cao uy tín, thương hiệu cho thủy sản Việt 
Nam. Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin vào giám sát hành 
trình trên tàu cá, truy xuất nguồn gốc, xác 
minh tính bền vững, cải thiện tính minh 
bạch của sản phẩm. 

Nhìn nhận nhu cầu thị trường
Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng 

phát đã dẫn đến hoạt động nuôi trồng, 
chế biến và tiêu thụ bị đình trệ. Tất cả các 
ngành nghề liên quan như vận chuyển, 
xuất, nhập khẩu… đều bị ảnh hưởng 
bởi các quy định nghiêm ngặt do dịch 
COVID-19 gây ra. Đại dịch lần này cũng 
là cơ hội để nhìn nhận và có cơ sở đánh 
giá đầy đủ vai trò cũng như nhu cầu thị 
trường trong nước và thế giới. 

Theo dự báo, nhu cầu thủy sản và các 
sản phẩm thủy sản sẽ cao hơn, do đó, bên 
cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu thì việc tăng 
cường tiêu thụ nội địa cũng rất cần được 
quan tâm. Với hơn 97 triệu dân Việt Nam 
(đến tháng 12/2020), đây là thị trường 
quan trọng để tiêu thụ các sản phẩm thủy 
sản, đặc biệt là trong giai đoạn xuất khẩu 
gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Cùng 
đó, cần chú trọng đến vai trò của các chợ 
truyền thống, cửa hàng bán lẻ và các sản 
phẩm tươi sống phục vụ thị trường tiêu 
thụ nội địa; từ đó, cần có chính sách hỗ 
trợ nhà sản xuất trong quảng bá và tiêu 
thụ sản phẩm để kích cầu tiêu dùng trong 
nước.

TS NGUYỄN THỊ HẠNH TIÊN

CẦN CHIẾN LƯỢC DÀI HƠI CHO THỦY SẢN
Trong quá trình phát triển, ngành thủy sản còn tồn tại nhiều hạn chế và thách thức điển hình như biến đổi khí hậu, dịch bệnh và thị trường tiêu thụ không ổn định. 
Theo đó, để trở thành một ngành sản xuất hàng hóa, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới cần áp dụng một số chiến lược phù hợp.

Nuôi tôm ứng 
dụng công nghệ 
tiên tiến ngày một 
phát triển và là 
giải pháp hướng 
đến bền vững.
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THẾ GIỚI 365 NGÀY

NHỮNG SỰ KIỆN CHẤN ĐỘNG
2020 qua đi đã để lại cho thế giới những vết thương vẫn đang rỉ máu. Thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, xung đột, bạo động bao trùm nhiều nơi và biến 2020 trở thành 
một năm không thể nào quên trong những trang sử thế giới. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đắt giá nhất được ghi lại để thấy thế giới đã được và mất gì trong một 
năm đầy sóng gió.

Một người đàn ông nằm gục chết ở gần bệnh viện tại Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 30/1/2020 khi dịch COVID-19 mới bùng phát
COVID-19 được cho là khởi phát tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trước khi xuất hiện trên toàn thế giới và trở thành đại dịch 
toàn cầu. Thế giới hiện ghi nhận hơn 68 triệu ca nhiễm và hơn 1,5 triệu người tử vong.

Ám sát tướng Qassem Soleimani
Người dân Iran dự tang lễ tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds, tại Tehran ngày 6/1/2020. Soleimani thiệt mạng trong 
cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ gần sân bay Baghdad, Iraq.

Nổ lớn tại Beirut, Lebanon
Khói đen bốc lên từ vụ cháy nhà kho ở cảng Beirut, Lebanon, ngày 10/9/2020. Xung quanh cột khói là khung cảnh hoang tàn sau vụ nổ khủng khiếp khiến hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương một tháng trước đó.
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Toàn thế giới cách ly vì đại dịch COVID-19 
Hình ảnh cư dân của tòa nhà Copan đã tập trung tại các cửa sổ của họ để phản đối cách 
phản ứng với đại dịch của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã gọi COVID-19 chỉ 
là một “điều tưởng tượng”.

Đám cháy rừng bùng phát ở Oroville, California, Mỹ, thiêu rụi những quả đồi phía sau cầu Bidwell Bar ngày 9/9/2020 
Đó là một con số chưa từng có tiền lệ, một diện tích lớn hơn cả bang Connecticut (Mỹ) và cao hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó về diện tích đất bị cháy rừng thiêu đốt trong một 
năm ở California.

Lũ lụt lịch sử ở Trung Quốc 
Hình ảnh TP Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, bị ngập nhìn từ trên cao ngày 19/8/2020. 
Từ cuối tháng 5/2020, mưa lớn theo mùa bắt đầu gây ra lũ lụt ở Trung Quốc. Tính đến 
13/8, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 63,46 triệu người, 219 người chết hoặc mất tích và 54.000 
ngôi nhà bị sập.

Trong bài phát biểu trước cả nước Nga của Tổng thống Vladimir V. Putin, ông đã kêu gọi 
những thay đổi hiến pháp cho phép ông tiếp tục nắm quyền từ năm 2024. 
Quyền kiểm soát của ông Putin trên chính trường Nga hiện nay lớn đến mức ngay sau khi 
Tổng thống đề nghị sửa đổi Hiến pháp, Thượng viện và Hạ viện đều nhất trí thông qua 
việc sửa đổi.

Hệ thống y tế thế giới tê liệt 
Hình ảnh nhân viên y tế cúi xuống đỡ một đồng nghiệp bị ngất xỉu vì kiệt sức tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ ngày 27/4/2020.

Bầu cử Tổng thống Mỹ
Ông Joseph R. Biden Jr. và bà Kamala Harris nắm tay nhau ăn mừng trước cả nước với 
tư cách là Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử, sau khi cuộc kiểm phiếu của 
Pennsylvania đã mang lại cho ông Biden số phiếu Đại cử tri đoàn cần thiết để đảm bảo 
chiến thắng. 

NGHĨA DƯƠNG 
(Theo Reuters, Newyorktimes)

Người biểu tình và cảnh sát giữa lúc bế tắc trong cuộc biểu tình ở New York ngày 2/6/2020
Biểu tình chống phân biệt chủng tộc bùng phát và kéo dài nhiều tháng trên khắp nước Mỹ, 
sau đó lan ra nhiều quốc gia trên thế giới để kêu gọi công lý cho George Floyd, một người 
đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết ở Minneapolis hồi tháng 5/2020.
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COVID-19 phủ bóng 
Thảm họa virus corona bùng phát 

đầu tiên tại Trung Quốc khiến thị trường 
thủy, hải sản từng sôi động, nhộn nhịp 
nhất thế giới bắt đầu lao dốc từ Tết 
Nguyên đán Canh Tý. Dịch bệnh ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến thị trường nội 
địa và nhập khẩu tại quốc gia này. Nhiều 
công ty thủy sản tươi sống bế tắc vì hàng 
tồn kho chất đống và không tìm được 
đầu ra. Tháng 2/2020, 71 thị trường hạn 
chế hoặc cấm thủy sản Trung Quốc do lo 
sợ dịch bệnh lây lan.

Nửa cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, 
COVID-19 bắt đầu lan rộng toàn cầu. 
Hàng loạt nhà hàng, khách sạn - các 
kênh tiêu thụ thủy, hải sản chính tại các 
thị trường phương Tây đóng cửa. Hàng 

loạt sự kiện thương mại thủy sản quan 
trọng bị hủy hoãn làm mất đi cơ hội 
mở rộng kinh doanh của nhiều doanh 
nghiệp trên toàn thế giới. Sự thiếu hụt 
lao động và các thách thức kinh tế khác 
tác động tiêu cực lên sản xuất thủy sản 
toàn thế giới. Các vụ thu hoạch thủy 
sản nuôi trồng bị trì hoãn và mục tiêu 
thả nuôi vụ mới cũng giảm mạnh trong 
khi các đội tàu khai thác cá vẫn nằm bờ. 
Các hoạt động hạ nguồn gồm nhà chế 
biến cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng 
thiếu hụt nguyên liệu. Cùng đó, logistics 
đường biển bị trì trệ nhưng chi phí tăng 
đột biến và hàng loạt chuyến bay bị hủy 
bỏ cũng ảnh hưởng đến hoạt động giao 
dịch các mặt hàng thủy, hải sản tươi 
sống cao cấp.

Giá nhiều mặt hàng chạm đáy
2020 là năm chứng kiến số phận bấp 

bênh của rất nhiều mặt hàng thủy, hải 
sản chính trên thị trường toàn cầu. Giá 
tôm, cá hồi, rô phi đều tăng, giảm liên tục 
và có thời điểm chạm đáy. Tháng 4/2020 
dịch bệnh lan sang châu Âu và Mỹ, giá cá 
hồi giao ngay chạm đáy 4,46 EUR/kg tại 
Oslo - giảm 44% so mức 8,02 EUR/kg của 
hồi đầu tháng 1 dù giá mặt hàng này đã 
từng có dấu hiệu phục hồi. Cùng đó tại 
Chilê, giá cá hồi fillet trim D xuất khẩu 
sang Mỹ và cá hồi bỏ đầu ruột xuất sang 
Brazil cũng rơi tự do. 

Tại Andhra Pradesh, thủ phủ nuôi 
tôm của Ấn Độ, giá tôm tại cổng trại đã 
chạm đáy từ khi giá tôm toàn cầu lao dốc 
vào mùa hè 2018 vì người mua trên thị 

5 ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 
THỦY SẢN TOÀN CẦU 2020
COVID-19 đã làm mờ triển vọng của thị trường thủy sản thế giới năm 2020. Tiêu thụ suy yếu do các kênh dịch vụ ẩm thực sụp đổ và giá cả biến động liên tục khiến 
2020 trở thành năm bất ổn nhất của thị trường thủy sản toàn cầu. 

Một chợ cá tại Bắc Kinh, Trung Quốc Ảnh: Reuters
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trường quốc tế e ngại nhập hàng trong 
bối cảnh các kênh dịch vụ thực phẩm bị 
đóng cửa - nơi tiêu thụ một lượng lớn 
tôm nuôi với doanh số cao hơn cá hồi. 
Giá trung bình tôm mua tại cổng trại 
theo ngày của TTCT HOSO cỡ 50 con/
kg đã rớt xuống 260 INR/kg (3,45 USD/
kg). Mặc dù giá tôm có thời điểm phục 
hồi, nhưng người nuôi tại đây nhận định 
có thể phải mất nhiều năm để sản xuất 
trở về mức bình thường. Trong khi, giá 
tôm nước lạnh khai thác tại vùng biển 
Atlantic cũng đã giảm mạnh xuống 7 - 
8,4 bảng Anh/kg. 

Tôm Ecuador đã chạm đáy vào cuối 
tháng 7/2020 và tiếp tục duy trì ở mức 
thấp trong những tuần đầu tháng 8/2020. 
Giá tôm tháng 8/2020 của Ecuador ở mức 
thấp nhất trong vòng 20 năm qua khi tôm 
HOSO size 40/50 dưới 4 USD/kg giá FOB. 
Những tháng sau đó, giá tôm của Ecuador 
có thời điểm tăng nhẹ, nhưng đến cuối 
năm lại quay về mức thấp nhất thế giới. 

Kênh bán lẻ lên ngôi
Đợt bùng phát COVID-19 bắt đầu 

vào tháng 1/tháng 2 tại Trung Quốc và 
các đợt phong tỏa nghiêm ngặt sau đó 
đã đánh sập gần như hoàn toàn lĩnh 
vực dịch vụ ẩm thực tại nhiều nước 
châu Á. Tại Mỹ và châu Âu, lệnh phong 
tỏa và đóng cửa nhà hàng, khách sạn là 
giải pháp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả 
nhưng mặt trái đã khiến nhu cầu tiêu 
thụ thực phẩm từ các kênh dịch vụ ẩm 
thực biến mất. Tại Mỹ, Tập đoàn Pappas 
Restaurants có trụ sở tại Houston, Texas 

và Coastal Grille thuộc sở hữu của Rubio 
tại Carlsbad, California đang phải đóng 
cửa hàng loạt địa điểm kinh doanh; còn 
Pappas đã đóng cửa vĩnh viễn 5 địa điểm 
tại Houston, bao gồm Pappas Seafood 
House, Pappadeaux Seafood Kitchen và 
Pappas Shrimp Shack.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng vọt. 
Nikolik, một chuyên gia tại Rabobank cho 
rằng, phân khúc bán lẻ đã cứu sống nhiều 
công ty thủy, hải sản trước nguy cơ sụp 
đổ. Cũng trong năm 2020, phân khúc bán 
lẻ thắng lớn ở cả 2 nhóm mặt hàng đông 
lạnh và tươi; các chuỗi siêu thị tích cực 
tiếp thị để đẩy mạnh doanh số bán hàng. 
Food Lion, một chuỗi siêu thị tại Mỹ của 
Tập đoàn Ahold Dellhaize đã dùng kênh 
online và chiến lược “đồng tiếp thị” để giữ 
chân khách hàng và giúp họ duy trì thói 
quen tiêu dùng thủy sản tại nhà. 

Thay đổi xu hướng tiêu dùng 
Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đông 

lạnh và đồ hộp tăng vọt trong thời điểm 
dịch bệnh bùng phát; cùng đó, các kênh 
phân phối online cũng được chú ý nhiều 
hơn. Theo thống kê của Liên minh NTTS 
toàn cầu (GAA), xu hướng tiêu dùng thủy, 
hải sản tại nhà lan rộng khắp tại thị trường 
Mỹ và vẫn được duy trì kể cả khi dịch 
bệnh bớt căng thẳng. Trước đây, khách 
hàng chỉ ăn món fillet cá hồi tại nhà hàng, 
thì nay món này trở thành thức ăn quen 
thuộc trong các bữa cơm gia đình. Một 
chuỗi siêu thị tại Mỹ đã thống kê lượng 
tiêu thụ cá hồi và tôm tăng 40%, còn tiêu 
thụ cua và cá tuyết tăng gấp đôi. Cá hồi 
và tôm trở thành những từ khóa tìm kiếm 
nhiều nhất trên Google trong năm qua là 
bằng chứng cho thấy đại đa số người tiêu 
dùng ở những thị trường phương Tây bắt 
đầu quan tâm đến chế biến thủy, hải sản 
tại nhà. Ngoài những sản phẩm truyền 
thống như cá ngừ hộp, người tiêu dùng đã 
mua nhiều loại thủy sản khác để chế biến 
các món ăn cho gia đình. 

Khắp nơi, từ những người nuôi cá 
chẽm châu Âu đến nhà xuất khẩu tôm 
tại châu Á đều thực hiện chiến lược tăng 
nguồn cung sản phẩm giá trị gia tăng và 

tiếp thị trực tiếp sản phẩm qua kênh bán 
hàng trực tuyến mà không qua trung gian. 
Nhiều công ty đã nhanh chóng thay đổi 
như chuyển sang chế biến sản phẩm ăn liền 
để tiết kiệm thời gian chế biến cho người 
tiêu dùng. Như Blue Apron và HelloFresh 
đã tung ra sản phẩm bếp ăn tiện lợi - đây 
là những món ăn đa dạng được chế biến từ 
thủy, hải sản, có thể ăn liền mà không cần 
mất thời gian chế biến. 

Rào cản tại thị trường Trung Quốc
Bắt đầu từ việc Chính quyền Bắc kinh 

phát hiện virus corona trên thớt gỗ - 
dụng cụ làm cá hồi tại một chợ hải sản 
ở Bắc Kinh vào tháng 7/2020; đáng nói, 
cá hồi tại đây được nhập khẩu từ Na Uy. 
Tháng 8/2020, Trung Quốc tiếp tục phát 
hiện virus corona trên bao bì tôm đông 
lạnh nhập khẩu từ Ecuador. Ngay lập tức, 
chủ nhân của các lô hàng này gồm 3 công 
ty Industrial Pesquera Santa Priscila, 
Empacadora Del Pacifico Sociedad 
Anonima Edpacif và Empacreci của 
Ecuador đều bị tạm đình chỉ xuất khẩu 
tôm sang Trung Quốc. Ngày 8/12/2020, 
Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thủy 
sản đông lạnh của Indonesia sau khi phát 
hiện virus corona (SARS-CoV 2 gây ra 
COVID-19) trong các mẫu sản phẩm.

Sau đó, Trung Quốc đã siết chặt kiểm 
dịch hàng lạnh nhập khẩu bằng đường 
biển, đường hàng không và đường bộ gây 
tình trạng hàng hóa ùn ứ và tắc nghẽn tại 
các cảng biển, cửa khẩu. Quyết định này 
gây nhiều khó khăn cho các hãng xuất 
khẩu và ít nhiều ảnh hưởng đến dòng chảy 
hàng hóa trên thế giới; bởi Trung Quốc 
cũng là thị trường tiêu thụ lớn nhất của 
một số mặt hàng như cá tra Việt Nam, tôm 
Ấn Độ, cá hồi Na Uy hay tôm hùm Bắc 
Mỹ… Các nước xuất khẩu cá hồi và nhiều 
thủy sản khác có thể sẽ phải đối mặt với các 
quy định nghiêm ngặt hơn khi xuất khẩu 
sang Trung Quốc sau khi nhà chức trách 
nước này quyết định cấp giấy chứng nhận 
kiểm dịch mới với những yêu cầu khắt khe 
hơn và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2021. 

VŨ ĐỨC

Quy mô thị 
trường thủy sản 
bền vững toàn 
cầu dự kiến sẽ 
đạt 13,8 tỷ USD 
vào năm 2026, 
từ 11,7 tỷ USD 
vào năm 2020, 
với tốc độ tăng 
trưởng hàng 
năm kép là 2,8% 
trong giai đoạn 
2020 - 2026.

https://doanhnhanvn.vn/tags/thuy-san-690.tag
https://doanhnhanvn.vn/tags/thuy-san-690.tag
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Vượt thách thức
SIS đã có được sự công 

nhận từ việc cải tiến sản phẩm, 
đặc biệt là trong năm nay; khi 
Công ty ra mắt dòng tôm bố mẹ 
SIS Superior, đây là dòng tăng 
trưởng nhanh nhất từng được 
sản xuất. Với hy vọng đáp ứng 
kỳ vọng sản xuất giống tôm tăng 
trưởng nhanh hơn để phục vụ 
cho người nuôi, hướng đến đối 
tượng người nuôi tạo được điều 
kiện thuận lợi để tiềm năng thực 
sự của dòng SIS lớn nhanh này 
thể hiện.

SIS đã ghi nhận dòng SIS 
Superior phát triển vượt trội 
đến trọng lượng (MBW) 38,9 
g/con, trong 109 ngày nuôi, với 
tăng trưởng trung bình hàng 
ngày (ADG) là 0,357 g/ngày, thu 
hoạch 40 tấn/ha, với tỷ lệ sống 
(SR) đạt 75 - 85%. Cùng với đó, 
không thể không nhấn mạnh 
tầm quan trọng an toàn sinh 
học và quản lý ao nuôi trong 
suốt thời gian nuôi tôm. Chỉ với 
những quá trình tốt nhất, mới 
có kết quả tốt nhất. Ngoài ra, các 
vấn đề cần được cải thiện khác 
như tầm soát, phát hiện mầm 
bệnh tốt hơn cũng như sử dụng 
chế phẩm sinh học để duy trì sức 
khỏe tôm.

lại sự ổn định cho ngành tôm Việt 
Nam với các loại con giống được 
hướng đến mục tiêu cho các nhu 
cầu khác nhau.

SIS đã đưa ra giống High 
Tolerance (Hardy) ở Ấn Độ, với 
khả năng sống sót cao hơn trong 
điều kiện khắc nghiệt hơn và thậm 
chí không làm mất khả năng phát 
triển nhanh hơn. Theo đánh giá 
của người nuôi tôm tại Ấn Độ, SIS 
Hardy Line có khả năng phục hồi 
sau khi điều chỉnh và vẫn có thể 
phát triển. Tăng năng suất trong 
sản lượng nuôi, tỷ lệ xả bỏ ít hơn là 
những gì SIS Hardy Line đang đạt 
được ở thời điểm hiện tại. Dòng 
đặc biệt này đã được đón nhận và 
chắc chắn sẽ có mặt tại Việt Nam 
trong thời gian tới.

Dòng sản 
phẩm SIS

SIS Siêu lớn 
(Superior)

SIS Lớn nhanh 
tiêu chuẩn (Fast 

Growth Line)

SIS Thích nghi cao 
(High Tolerance)

Hiệu suất ao (DOC 100)
Kích cỡ 29 con/kg 34 con/kg 40 con/kg
MBW (g) 35 g 29 g 25 g
ADG (g/ngày) 0,350 g/ngày 0,290 g/ngày 0,25 g/ngày
Tỷ lệ sống (%) 75% 80% 89%
Sinh khối (mật 
độ 150 con/m2) 39 tấn/ha 35 tấn/ha 34 tấn/ha

Đặc tính

Loại hình tăng 
trưởng

Tăng trưởng 
vượt trội

Cân bằng giữa 
tăng trưởng 

nhanh và khả 
năng chịu đựng

Tăng trưởng trung 
bình với khả năng 
chịu đựng cao hơn

Điều kiện canh 
tác thích hợp

Ao lót bạt mật 
độ thấp đến siêu 
thâm canh đảm 

bảo an toàn 
sinh học tốt

Ao đất/lót bạt với 
mật độ thấp đến 
siêu thâm canh 

bảo đảm an toàn 
sinh học tốt

Ao đất/ao lót bạt mật 
độ thấp đến hệ thống 
nuôi thâm canh, an 

toàn sinh học

>> Ace Chua, Quản lý bán hàng và tiếp thị SIS: “Chúng tôi đã nỗ 
lực không ngừng để đưa ra một loạt các sản phẩm phù hợp với các 
nhu cầu khác nhau. Giờ đây, chúng tôi thậm chí còn tự tin hơn khi 
nói rằng, SIS có thể đáp ứng tất cả các loại nhu cầu trên thị trường 
và chắc chắn sẽ cố gắng duy trì như vậy”. 

DÒNG TÔM BỐ MẸ MỚI TỪ SHRIMP IMPROVEMENT SYSTEMS

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU 
TỪ CHẤT LƯỢNG

2020 là một năm đầy thử thách, đại dịch COVID-19 đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống, làm gián đoạn hoạt động ở khắp mọi nơi, Shrimp Improvement Systems 
(SIS) cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, SIS xem đây là cơ hội và đưa ra những thay đổi quan trọng để hoạt động hiệu quả hơn; cung cấp những sản phẩm chất 
lượng đến các đối tác và khách hàng của mình.

Then chốt từ con giống chất lượng
Để hướng tới mục tiêu xuất khẩu 

đến năm 2025, ngành tôm vẫn phải 
đối mặt với nhiều thách thức như 
các bệnh do virus, vi khuẩn, các loại 
nấm mới và hiện có, cũng như các 
vấn đề môi trường ngày càng xấu đi.

SIS hiểu rằng cần có một con 
giống khỏe mạnh có thể đối mặt với 
mọi loại điều kiện bất lợi và vẫn có 
thể phát triển nhanh với mức chuyển 
đổi thức ăn thấp. Trong các ao nuôi 
thương phẩm của các hệ thống 
quảng canh bị dịch bệnh, nguyên 
nhân thực sự của tỷ lệ chết thường 
rất nhiều và tùy từng trường hợp. 
Chúng là sự kết hợp cụ thể các mức 
độ khác nhau của các tác nhân gây 
căng thẳng, đôi khi có thể bao gồm 
sự thiếu hụt dinh dưỡng, kết hợp với 
yếu tố gây chết của mầm bệnh.

Chương trình di truyền thương 
mại của SIS với kỹ thuật tạo giống 
chọn lọc được thiết lập dựa trên các 
dòng thuần phát triển độc quyền 
cho các đặc điểm kinh tế phù hợp. 
Với hơn 30 thế hệ và dữ liệu được 
phân tích trong nhiều năm, SIS có 
thể lựa chọn các giống đặc trưng 
phục vụ cho các nhu cầu cụ thể.

                   
Chiến lược phát triển tương lai

Hướng tới tương lai sau 
COVID-19, SIS hy vọng sẽ mang 

SIS sẽ là thương hiệu dẫn đầu 
trong việc cung cấp nguồn tôm 
bố mẹ cho ngành tôm của Việt 
Nam với 3 dòng sản phẩm khác 
nhau phục vụ cho nhu cầu đa 
dạng của các mô hình nuôi.

Cùng với đó, kết nối cộng 
đồng cũng là chìa khóa quan 
trọng, SIS sẽ tổ chức nhiều hội 
thảo hơn nữa để chia sẻ kiến   thức 
với khách hàng trong tương lai, 
các chuyên gia của SIS sẽ tham 
gia và đưa ra những lời khuyên 
hữu ích cho người dùng. SIS cam 
kết sẽ thực hiện nghiêm túc việc 
cải tiến sản phẩm để khẳng định 
chúng tôi thực sự là nhà cung cấp 
tôm bố mẹ dẫn đầu thế giới.

TÙNG BÁCH
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Xu hướng của ngành NTTS hiện này là ứng 
dụng mạnh mẽ công nghệ sinh học trong sản 
xuất, đây được coi là giải pháp tháo gỡ nút 
thắt để phát triển bền vững, nhận định của 
ông về điều này?

Công nghệ NTTS luôn thay đổi, kỹ thuật 
nuôi phát triển ngày càng cao, dù là con giống, 
công nghệ thiết bị nuôi cũng không ngừng được 
nâng cao, do đó hiệu quả nuôi và lợi ích kinh 
tế cũng ngày càng cao vượt xa mong đợi của 
người dân. Nhưng đồng thời, nuôi công nghiệp 
cao cũng mang lại một số tác động tiêu cực, 
các dịch bệnh mới liên tục xảy ra và nhiều vấn 
đề ngày càng trở nên nổi trội như: bảo vệ môi 
trường, ATTP, kháng thuốc và các vấn đề khác 
ảnh hưởng đến ngành công nghiệp của chúng 
ta, tạo ra những thách thức lớn.

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Vland 
TP Hồ Chí Minh (Vland Biotech) tập trung 
vào sự phát triển của sức khỏe động vật và 
chúng tôi luôn cam kết đến từ   thiên nhiên, trở 
về với thiên nhiên, sử dụng công nghệ sinh học 
để phục hồi môi trường sinh thái, chi phí nuôi 
thấp, lợi ích kinh tế tăng, nuôi trồng xanh trở 
thành có thể, giúp bàn ăn của chúng ta trở nên 
an toàn hơn.

Đi theo xu hướng sản xuất các sản phẩm vi 
sinh được nhiều doanh nghiệp hướng đến, vậy 
cách lựa chọn của Vland Biotech là gì?

Vland Biotech đối với nghiên cứu và phát 
triển vi sinh vật không hề ngắn, lĩnh vực 
nghiên cứu cũng khá sâu rộng, bao gồm vi môi 
trường, động thực vật và sức khỏe con người, 

đã có những bước phát triển chuyên sâu và đạt 
được nhiều thành tựu tốt trong các lĩnh vực 
tương ứng. Chúng tôi rất coi trọng việc nghiên 
cứu và phát triển công nghệ của nền tảng vi 
sinh vật, tiếp tục phát triển các chức năng ứng 

Công nghệ sinh học được coi là xu hướng và chìa khóa phát triển của ngành thủy sản hiện nay, góp phần mang lại thành công bền vững. Lĩnh vực này cũng thu hút 
sự quan tâm đầu tư nghiên cứu ứng dụng và sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao; một trong những doanh nghiệp trẻ nhưng đã sớm tạo được thương hiệu 
trên thị trường đó chính là Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Vland TP Hồ Chí Minh. Cùng Thủy sản Việt Nam lắng nghe chia sẻ của ông Lâm Khoa Đạt, Tổng Giám 
đốc Công ty để hiểu hơn về những điều này.

CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN 
TỪ CÔNG NGHỆ SINH HỌC
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dụng và sử dụng công nghệ này để thúc đẩy 
sự phát triển trong việc: bảo vệ môi trường, 
ATTP và sức khỏe con người. Hiện tại, cơ sở 
sản xuất của chúng tôi tại Việt Nam chủ yếu 
tập trung vào các sản phẩm xử lý môi trường, 
hỗ trợ hệ tiêu hóa, dinh dưỡng và cải thiện 
năng suất nuôi.

Để làm nên thương hiệu của Vland Biotech 
chính là từ những ưu điểm và sự khác biệt của 
các dòng sản phẩm, chia sẻ của ông về điều 
này?

Trước hết, đối với Vland Biotech, lợi thế 
lớn nhất của chúng tôi nằm ở khả năng phát 
triển và ứng dụng công nghệ. Mỗi năm đầu 
tư vào nghiên cứu phát triển chiếm hơn 10% 
doanh thu của chúng tôi, điều này đảm bảo 
rằng chúng tôi có thể tiếp tục đổi mới và dẫn 
đầu về công nghệ.

Thứ hai, chúng tôi rất coi trọng việc hợp tác 
với các nhà khoa học và các cơ quan nghiên 
cứu khoa học trong nước, tiếp tục phát triển 

các sản phẩm tốt hơn, thích ứng hơn, đồng 
thời tiếp tục nâng cấp sản phẩm để nâng cao 
chất lượng và hiệu quả.

Thứ ba, chúng tôi nhấn mạnh vào việc con 
người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, 
không ngừng đào tạo sự tiến bộ và phát triển 
của nhân viên, đồng thời cũng quan tâm đến 
sự tiến bộ và phát triển của đối tác.

Thứ tư, chúng tôi có thiết bị và quy trình 
công nghệ tiên tiến nhất, để đảm bảo chất 
lượng của sản phẩm cũng như tiếp tục cung 
cấp cho khách hàng những sản phẩm chất 
lượng cao và ổn định.

Thị trường sản phẩm vi sinh hiện nay rất 
phát triển và có sự cạnh tranh rất lớn. Vậy 
Vland Biotech có gặp khó khăn nào và giải 
pháp tháo gỡ là gì, thưa ông?

Sự phát triển của vi sinh vật phải nói là 
tương đối nhanh, đặc biệt là ứng dụng trong 
NTTS, nhưng hiểu biết của chúng ta về vi sinh 
vật chưa nhiều, chưa toàn diện, không gian 

còn rộng lớn để khám phá, đặc biệt là vi khuẩn 
có lợi hoặc sự phát triển các chức năng có lợi 
của nó. Thị trường cạnh tranh gay gắt chủ yếu 
sự hiểu biết của người nuôi về vi sinh vật chưa 
được toàn diện, nhất là ở giai đoạn phát triển 
nhanh này, chủng loại vi sinh vật sử dụng trên 
thị trường không nhiều.

Đối với Vland Biotech:
Trước hết, tập trung nghiên cứu và phát 

triển (R&D), phát triển thêm sản phẩm, chức 
năng sản phẩm, kỹ thuật ứng dụng.

Thứ hai, kiên quyết tuân thủ việc tạo ra 
điểm mạnh của sản phẩm. Sản phẩm là nền 
tảng của doanh nghiệp. Vland Biotech trong 
việc đầu tư tạo ra điểm mạnh của sản phẩm là 
không tính toán chi phí. Đầu tư vào công nghệ 
nghiên cứu khoa học đảm bảo lợi thế hàng đầu 
của chúng tôi trong việc đổi mới công nghệ và 
đổi mới sản phẩm, cùng đó tạo ra lợi thế cho 
sản phẩm.

Thứ ba, chúng tôi nhấn mạnh vào đội ngũ 
nhân tài chất lượng cao, vì chúng tôi tin rằng 
chỉ những người chuyên nghiệp mới có thể 
làm những việc chuyên nghiệp, mới có sản 
phẩm chất lượng cao ổn định và đáng tin cậy 
hơn, đồng thời cung cấp dịch vụ tốt hơn cho 
khách hàng và người tin dùng sản phẩm của 
chúng tôi.

Thứ tư, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc 
“cùng chất lượng so về giá, cùng giá so về chất 
lượng” và nhấn mạnh vào việc cung cấp cho 
khách hàng sản phẩm tốt nhất với hiệu quả chi 
phí phù hợp nhất.

Thứ năm, chúng tôi tiếp tục cải tiến không 
ngừng và chúng tôi luôn cam kết cố gắng giảm 
giá thành sản xuất của người nuôi, để họ có 
được lợi ích kinh tế cao nhất.

Định hướng phát triển của Vland Biotech 
trong thời gian tới và những lời khuyên dành 
cho người nuôi là gì, thưa ông?

Vland Biotech có thế mạnh lĩnh vực vi 
sinh, thông qua sự tìm tòi và phát triển không 
ngừng, chúng tôi sẽ: 

- Vì chế phẩm sinh học cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật cốt lõi; 

- Vì ATTP cung cấp giải pháp xanh;
- Vì công nghiệp truyền thống cung cấp kỹ 

thuật tiết kiệm năng lượng sạch;
- Và lấy tối đa sự thành công của người 

nuôi làm mục tiêu lớn nhất, làm cho nền nông 
nghiệp xanh và thân thiện với môi trường trở 
thành có thể.

Có một số điểm quan trọng cho người nuôi:
- Không ngừng cải tiến nâng cao kỹ thuật 

nuôi;
- Cải tiến phương thức nuôi theo đặc điểm 

vùng miền;
- Cải thiện hiệu quả quy mô một cách thích 

hợp;
- Coi trọng ATTP;
- Chọn các sản phẩm có hiệu suất chi phí 

tốt nhất;
- Luôn theo đuổi chi phí nuôi trồng tốt nhất.
Trân trọng cảm ơn ông!

NGỌC HÂN
(Thực hiện)

Vland TP Hồ Chí Minh có một 
nền tảng nghiên cứu hùng 
mạnh. Mỗi năm, chúng tôi 
bỏ ra 10% tổng doanh thu 
để đầu tư vào nghiên cứu các 
công nghệ và sản phẩm mới.

“
Ông LÂM KHOA ĐẠT

Tổng Giám đốc Vland TP Hồ Chí Minh
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THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP
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Không ngừng nâng cao dịch vụ kỹ thuật 
Bên cạnh những giải pháp về dinh 

dưỡng và quản lý môi trường, Mô hình 
SUCCESS là một trong những giải pháp 
mới nhất của Skretting về quy trình nuôi 
tôm an toàn, bền vững. Với phương châm 
phòng bệnh hơn chữa bệnh, một mô hình 
nuôi được thiết kế và quản lý tốt sẽ giảm 
thiểu rủi ro dịch bệnh, đảm bảo nguồn 
tôm sạch, an toàn, có giá trị cao. Bộ giải 
pháp toàn diện của Skretting cung cấp cho 
người nuôi đầy đủ từ các sản phẩm dinh 
dưỡng, xử lý nước ao nuôi cho đến một 
mô hình nuôi hoàn chỉnh. 

Linh hoạt thích ứng với tình hình dịch 
COVID-19 trên toàn thế giới, Skretting 
đã liên tục tổ chức các sự kiện về kinh 
doanh (Hội nghị Thủy sản toàn cầu 
AquaVision) hay các hội thảo kỹ thuật 
như INFOFISH, Trends in Aquaculture 
Hatcheries trên nền tảng trực tuyến. 
Ngoài ra, Skretting cũng nhanh chóng tổ 
chức những buổi gặp mặt chia sẻ thông 
tin kỹ thuật tại Trung tâm AQUAmart 
cho bà con nuôi tôm và cá tại tỉnh Sóc 

Trăng ngay khi có thể, với mong muốn 
hỗ trợ bà con nhanh chóng ứng phó với 
những rủi ro từ từ biến động thị trường, 
thời tiết và dịch bệnh. 

Đầu tư phát triển nhân lực
Với mục tiêu liên tục cập nhật những 

kỹ thuật hữu ích trong NTTS, Skretting 
Việt Nam đã xây dựng Chương trình huấn 
luyện thực nghiệm dành cho đội ngũ Kinh 
doanh và Dịch vụ kỹ thuật. Giáo trình đào 
tạo bao gồm những buổi đào tạo lý thuyết 
xen kẽ với thực hành giúp học viên tiếp 
thu kiến thức mới một cách hiệu quả nhất. 
Phương pháp đào tạo khoa học, tiến bộ, 
kích thích tư duy sáng tạo, đa chiều và nâng 
cao nhiều kỹ năng hữu ích. “Học phải đi đôi 
với hành”, là tiêu chí của Skretting đưa ra 
để giúp đội ngũ có thể nắm vững lý thuyết 
và thực hành ngay tại farm nuôi đang áp 
dụng Mô hình SUCCESS với những kết 
quả rất khác biệt tại tỉnh Trà Vinh. Đây 
không chỉ là cơ hội để đội ngũ kinh doanh 
và kỹ thuật tiếp xúc với kỹ thuật mới, hoàn 
thiện kỹ năng, mà còn là khoảng thời gian 

SỨ MỆNH LỚN CỦA 
DOANH NGHIỆP ĐẦU TÀU

Là một trong những doanh nghiệp lớn, có uy tín cao trong ngành thức ăn thủy sản tại Việt Nam, Skretting không ngừng giúp người nuôi trồng thủy sản (NTTS) thu về 
nguồn lợi nhuận ngày một cao, giúp họ làm giàu một cách bền vững. Điều đó đã được ngành thủy sản và bà con nông dân ghi nhận. 

giúp các thành viên từ các khu vực giao lưu 
và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Trách nhiệm với cộng đồng
Không chỉ hoạt động tích cực trong lĩnh 

vực kinh doanh, Skretting còn là doanh 
nghiệp rất năng động trong công tác phát 
triển cộng đồng, điều này được ghi nhận ở 
rất nhiều các chương trình an sinh xã hội, 
hoạt động nhân đạo. 

Trong năm 2020, thông qua chương 
trình cộng đồng thường niên của Công ty 
với tên gọi “Skretting cùng bé tới trường’’- 
1.300 phần quà khuyến học cùng hàng trăm 
phần quà được đội ngũ Skretting Việt Nam 
quyên góp đã được trao đến các em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn tại 30 trường tiểu 
học đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước.

Đặc biệt hơn nữa, trong đợt lũ lụt lịch 
sử vừa qua tại miền Trung, Skretting đã 
nhanh chóng phát động chương trình 
quyên góp “Miền Trung ơi! Có chúng tôi 
đây”, với mong muốn hỗ trợ bà con nhanh 
chóng ổn định cuộc sống và khôi phục sản 
xuất. Chương trình này đã thu hút sự tham 

Skretting không 
ngừng cải tiến sản 
phẩm và nâng cao 
chất lượng dịch 
vụ, hướng đến 
thực hiện Sứ mệnh 
Nuôi dưỡng tương 
lai của mình.

https://www.facebook.com/hashtag/success?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUK_Qtt6VxMzZ-3RWlPSLKU1CK9zxjoz4CXzwNaaT3ra0Zvnx0l9vGhkDbuONN_iVSK7kSLTL9n8z0q7H_GNQ6Kpx2YuIFBBl4yaxIGF35kPzPEZ1e8tOexFmo3mfplab2PCDya1aIceJz1XvLJcBZb&__tn__=*NK-R
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Mô hình nuôi tôm bền vững SUCCESSChương trình Skretting cùng bé đến trường 2020

gia đóng góp của toàn thể đội ngũ Skretting cùng với 
130 khách hàng và đơn vị đối tác trong 7 ngày phát 
động. Ngoài số tiền quyên góp được, Skretting Việt 
Nam còn gửi đến bà con hàng trăm phần quà dưới 
hình thức hiện vật, với tổng giá trị lên đến 400 triệu 
đồng.

Vì những mục tiêu lớn lao
Skretting xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc 

đến Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành 
cùng Skretting. 2020 là một năm nhiều thách thức 
đối với ngành thủy sản Việt Nam, tuy nhiên Skretting 
vẫn đạt được những thành công đáng kể trong sản 
xuất kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội. Đó 
chính là nhờ sự tín nhiệm, hợp tác và đồng lòng của 
Quý khách hàng, cùng sự nỗ lực không ngừng của 
toàn thể đội ngũ Skretting trong suốt thời gian qua.

Bước sang thập kỷ mới, Tập đoàn Skretting đang 
tiếp tục hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng. 
Không ngừng củng cố niềm tin của Quý khách hàng 
về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Công ty là những 
gì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện trên chặng 
đường phía trước.

THANH TRÚC
(Skretting Việt Nam)

>> Bà Bùi Thủy Tiên, Tổng Giám đốc 
Skretting Việt Nam: “Không ngừng 
đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của ngành NTTS và nỗ lực tạo ra 
nhiều hơn nữa lợi ích cho khách hàng 
là sứ mệnh của Skretting Việt Nam. 
Với trọng tâm là sự thành công của 
người nuôi, Skretting Việt Nam đã liên 
tục cung cấp cho thị trường những sản 
phẩm vượt trội và dịch vụ chất lượng 

cao trong những năm qua. Đến với 2021, Skretting Việt Nam sẽ 
tiếp tục đổi mới và phát triển hơn nữa, thông qua việc giới thiệu 
đến bà con nuôi tôm và cá các sản phẩm dinh dưỡng cũng như 
quản lý môi trường ưu việt, nhằm đem lại hiệu quả rõ rệt trong sản 
xuất bền vững cùng lợi nhuận cho người nuôi.

Nhân dịp xuân mới, Skretting Việt Nam xin gửi lời chúc tốt đẹp 
nhất đến Quý khách hàng. Kính chúc Quý khách hàng một năm 
mới sức khỏe, an khang và thịnh vượng”.

Chương trình Miền Trung ơi! Có chúng tôi đây
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Quy tụ những công nghệ mới 
Hội chợ triển lãm lần này dự kiến thu hút 

khoảng 200 gian hàng của các doanh nghiệp, 
tổ chức trong nước và quốc tế. Theo thông lệ, 
những tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong 
nước và quốc tế liên quan đến tất cả các lĩnh 
vực của ngành tôm, từ con giống, thức ăn, 
thuốc, chế phẩm sinh học, máy móc, thiết bị, 
khoa học công nghệ, dịch vụ… sẽ tề tựu về 
đây để cùng giới thiệu những sản phẩm mới, 
những đột phá công nghệ tiên tiến nhất mà 
mình có. Đây không chỉ là dịp để chứng minh 
khả năng và tiềm lực của các doanh nghiệp mà 
còn cho thấy xu hướng thế giới trong tương 
lai gần sẽ dịch chuyển theo hướng nào; đặc 
biệt thế giới trong năm qua đang phải trải qua 
cuộc khủng hoảng lớn do dịch COVID-19 gây 
ra. Cùng đó, người tiêu dùng sẽ có dịp được 
tận mắt nhìn và trải nghiệm những sản phẩm, 
dịch vụ, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao 
năng suất và chất lượng cho chính trang trại 
của mình. 

Bên cạnh nhiều giải pháp, công nghệ tiên 
tiến ứng dụng trong ngành tôm được giới 
thiệu như: Ứng dụng công nghệ 4.0 để tăng 
hiệu quả chuỗi giá trị tôm Việt Nam; công 

nghệ Blockchain từ trang trại đến bàn ăn; ứng 
dụng IoT trong nuôi tuần hoàn TTCT; hệ thống 
giám sát chất lượng nước trực tuyến ao nuôi thủy 
sản nhằm tiết kiệm năng lượng; các giải pháp an 
toàn và tiết kiệm điện trong nuôi tôm; ứng dụng 
khoa học công nghệ biến phụ phẩm tôm thành 
các sản phẩm có giá trị cao; bể ương nuôi thông 
minh và năng lượng xanh… Những thay đổi và 
cải tiến của mỗi sản phẩm sẽ góp phần không nhỏ 
vào việc gia tăng vị thế hình ảnh doanh nghiệp 
thủy sản Việt Nam đối với thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Đích đến bền vững
Với chủ đề “Đích đến bền vững”, VietShrimp 

2021 hướng tới một ngành thủy sản bền vững 
gắn với an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ và 
gắn kết, chia sẻ các thông tin giữa các nhà quản 
lý, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, chủ 
trang trại và người nuôi xung quanh các vấn đề về 
kỹ thuật, thị trường, cũng như tiềm năng và các 
thách thức của ngành tôm Việt Nam; nắm bắt kịp 
thời xu hướng, khả năng sản xuất và nhu cầu tiêu 
thụ tôm của thị trường thế giới.

VietShrimp 2021 được tổ chức tại TP Cần Thơ 
- trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục 

>> VietShrimp 2021 do Hội Nghề cá 
Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Thủy 
sản tổ chức; giao Tạp chí Thủy sản Việt 
Nam và Công ty TNHH Truyền thông 
Vietnammedia thực hiện; nhằm nâng 
cao giá trị chất lượng - đổi mới, sáng 
tạo - năng lực tiên phong, góp phần xây 
dựng và quảng bá hình ảnh đất nước 
Việt Nam là quốc gia có ngành tôm phát 
triển bền vững, hiệu quả; sản phẩm tôm 
Việt Nam uy tín, chất lượng cao. Từ đó 
nâng cao vị trí cạnh tranh của ngành và 
vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. 

HỘI CHỢ VIETSHRIMP 2021 TẠI 
CẦN THƠ CÓ GÌ?
Với chủ đề “Đích đến bền vững”, VietShrimp 2021 mong muốn được chung tay đóng góp để cùng hành động, hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về phát 
triển ngành tôm, trở thành “diễn đàn” lớn của cả bốn nhà; giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới, mô hình tiên tiến, kết nối sản xuất, tiêu thụ; tăng cường quảng 
bá hình ảnh con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới... 

và cũng là trung tâm nghề cá của ĐBSCL; Ban 
tổ chức mong muốn tạo nhiều cơ hội và điều 
kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
quảng bá sản phẩm, kết nối kinh doanh, mở 
rộng thị trường. Trước đó, VietShrimp đã 
được tổ chức rất thành công 2 lần vào các năm 
2016 và 2018 tại tỉnh Bạc Liêu. Vietshrimp đã 
tạo được một dấu mốc quan trọng với ngành 
tôm Việt Nam khi lần đầu tiên trong nước 
xuất hiện một Hội chợ chuyên ngành về tôm 
mang tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Xác định được giá trị kinh tế to lớn từ con 
tôm, năm 2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc ban hành “Kế hoạch hành động 
quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến 
năm 2025”. Theo đó, mục tiêu phát triển ngành 
tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp 
sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi 
khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; nâng 
cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất và sức 
cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam, mang 
lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và nền 
kinh tế đất nước...

Trong khuôn khổ VietShrimp 2021, Ban tổ 
chức sẽ chú trọng xây dựng các chương trình 
hội thảo chuyên ngành, hội nghị bàn tròn, hội 
nghị giao thương, tham quan học tập các mô 
hình thành công…; từ đó tăng cường sự giao 
lưu, kết nối và chia sẻ. 

DƯƠNG NGHĨA
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Kiểm soát trúng đích
Nhằm tăng cường công tác giám sát tàu cá, 

Tổng cục Thủy sản chỉ đạo, hướng dẫn các địa 
phương thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình; đến nay, đã có gần 26.000 tàu cá lắp đặt 
(đạt 84%); đánh dấu 88.445/94.572 tàu cá (đạt 
94%), trong đó tàu có chiều dài từ 6 - 12 m là 
42.748 tàu; tàu từ 12 - 15 m là 16.357 tàu; tàu từ 
15 m trở lên là 29.340 tàu. Cùng đó, tổ chức trực 
ban 24/24, vận hành hệ thống, theo dõi, xử lý các 
tàu cá từ 24 m trở lên vượt ranh giới cho phép 
trên biển hay mất tín hiệu kết nối theo các quy 
trình quy định. 

Ngoài ra, thực hiện báo cáo EC về tình hình 
triển khai thực hiện khuyến nghị tại “Báo cáo 
giám sát” về chống khai thác IUU; cung cấp thông 
tin bổ sung theo yêu cầu của phía DG-MARE. 
Chưa kể, Việt Nam đã trình sáng kiến xây dựng 
Lộ trình chống khai thác IUU trong khu vực 
2021 - 2025 lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về 
nông, lâm nghiệp, nhằm tăng sức mạnh và hiệu 
quả trong chống khai thác IUU.

Chưa hết hạn chế
Theo đánh giá, công tác khắc phục “thẻ vàng” 

của EC vẫn được triển khai quyết liệt từ Trung 
ương đến địa phương. Một số địa phương đã vào 
cuộc tương đối tốt trong công tác lắp đặt thiết bị 
giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá và xử phạt 
hành vi vi phạm IUU. Đã chấm dứt tình trạng tàu 
cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở các quốc 
đảo Thái Bình Dương. Các kết quả triển khai đã 
được Đoàn thanh tra của EC đánh giá cao và ghi 
nhận sự cam kết, quyết tâm chính trị cũng như 
nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác 
IUU, triển khai các khuyến nghị của EC. 

Tuy nhiên, tình hình tàu cá khai thác hải sản 
trái phép ở vùng biển nước ngoài tiếp tục diễn 
biến phức tạp.  Cùng đó, mặc dù hạ tầng phục 
vụ phát triển thủy sản đã được quan tâm đầu 
tư nhưng chưa đảm bảo, chưa tương xứng với 
lợi thế và giá trị xuất khẩu hàng năm của ngành 
thủy sản. Hạ tầng cảng cá, khu neo đậu tránh trú 
bão còn thiếu hoặc xuống cấp, không đáp ứng 
được theo các khuyến nghị của EC về chống khai 
thác IUU, chưa đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh 
ATTP tại các cảng cá.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình 
Dũng, những kết quả đạt được sau thời điểm kiểm 
tra lần thứ hai của Đoàn thanh tra EC tại Việt 
Nam đến nay, phía EC đánh giá một số công tác 
vẫn còn chậm, chưa có chuyển biến rõ nét, cụ thể 
như: Việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành 
trình tàu cá, đánh dấu tàu cá theo lộ trình quy 
định chưa được đảm bảo theo tiến độ quy định; 
công tác xử phạt hành vi vi phạm khai thác hải sản 

ở vùng biển nước ngoài còn hạn chế, chưa tương 
xứng với số vụ việc vi phạm; đặc biệt tiếp tục xảy 
ra tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác 
hải sản ở vùng biển nước ngoài có giảm nhưng 
vẫn chưa vững chắc và diễn biến còn phức tạp. 

Gỡ khó từ địa phương
Theo ông Phùng Đình Toàn, Chi cục trưởng 

Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi, trước năm 2018, 
tình hình ngư dân Quảng Ngãi xâm nhập vùng 
biển nước ngoài rất là nhiều, nhất là tại các quốc 
đảo Thái Bình Dương. Nhưng từ khi thực hiện 
Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống 
chính trị của tỉnh tích cực vào cuộc nên từ năm 
2018 đến nay không có tàu cá nào của ngư dân 
Quảng Ngãi xâm phạm khai thác trái phép vùng 
biển nước ngoài. Cùng đó, nhận thức của cán bộ 
và ngư dân Quảng Ngãi về tác hại của “thẻ vàng” 
rất rõ, ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến đời sống 
của ngư dân, nên ngư dân chấp hành các quy 
định của Luật Thủy sản và các quy định mới tích 
cực hơn trước. Tuy nhiên, cái khó trong công 
cuộc gỡ “thẻ vàng” là hạ tầng nghề cá của tỉnh 
không đảm bảo. 

Cụ thể, tỉnh có 7 cảng cá được chỉ định nhưng 
cả 7 cảng này gần như không đáp ứng được tiêu 
chí cảng cá loại I, loại II theo quy định của Luật 
Thủy sản, sức chứa và năng lực bốc dỡ của các 
cảng cá này rất hạn chế nên theo mùa vụ cùng 
một lúc nhiều tàu cá vào cập cảng thì thời gian 
bốc dỡ bị chậm làm ảnh hưởng đến giá cả và thu 
nhập của bà con. Do vậy, hiện nay, nhiều tàu cá 
không vào cảng lên cá mà cập các bến tư, khiến 
cơ quan quản lý không kiểm soát được sản lượng 
thủy sản khai thác. Đây là khó khăn lớn nhất của 
tỉnh trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng”.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Phùng Đức Tiến cũng chia sẻ, trong cuộc khảo 
sát thực tế tại các địa phương, điều dễ nhận thấy 
là vấn đề cảng cá vẫn chưa được khắc phục. Hầu 
hết cảng cá tại các tỉnh chưa được đầu tư đúng 
mức để có thể đáp ứng theo yêu cầu của EC, chưa 
đảm bảo vệ sinh ATTP. Vậy nên, để sớm gỡ được 
“thẻ vàng”, cần quan tâm và tăng cường đầu tư lại 
hệ thống các cảng cá, đồng thời phải quản lý tốt 
hoạt động sản xuất của ngư dân.

BẢO HÂN

GIAN NAN CHỐNG KHAI THÁC IUU 
Việc bị Ủy ban châu Âu (EC) giơ “thẻ vàng” đã khiến cho xuất khẩu hải sản của nước ta gặp rất nhiều khó khăn và liên đới đến các sản phẩm thủy sản khác tại thị 
trường EU. Nhiệm vụ tháo gỡ cảnh báo này luôn được đặt ra cấp bách, không chỉ giúp xuất khẩu hanh thông sang EU mà còn để tránh những hệ lụy xấu có thể xảy đến.

>> Ông Phùng Đình Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi cho biết: Cảng cá 
loại I, II là Trung ương đầu tư 100%, nhưng lâu nay nguồn lực của Trung ương có hạn cho 
nên đầu tư nhỏ giọt, hầu như 5 cảng cá chỉ định của tỉnh chỉ đầu tư giai đoạn I, chủ yếu là 
các cầu cảng, còn lại nhà điều hành, nhà phân loại cá, các hệ thống cơ giới hóa để bốc dỡ 
gần như chưa được đầu tư. 
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ÔNG TRẦN ĐÌNH LUÂN, 
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN
Chung tay vì một nghề cá bền vững

 Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nói 
chung và rác thải nhựa thủy sản nói riêng đang ngày 
càng ở mức báo động, thậm chí có những nơi trở thành 
vấn nạn. Có lúc người dân thu hoạch rác thải nhựa 
nhiều hơn số lượng cá thu được. Cùng với nhiều quốc 
gia trên thế giới, Việt Nam đang quyết tâm đẩy lùi vấn 
nạn ô nhiễm rác thải nhựa nói chung và rác thải nhựa đại dương nói riêng. 
Tổng cục Thủy sản sẽ đồng hành cùng với ngư dân, tuyên truyền trên 28 tỉnh, 
thành ven biển, để chung tay giảm thiểu rác thải nhựa, chung tay vì một nghề 
cá phát triển bền vững.

BÀ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG, VỤ TRƯỞNG 
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC 
QUỐC TẾ (TỔNG CỤC THỦY SẢN)
Ngành thủy sản đã đặt ra mục tiêu cụ thể

Thủy sản vừa là ngành phát sinh rác thải nhựa đại 
dương, vừa là ngành chịu tác động của rác thải đại 
dương. Rác thải nhựa có thể được tìm thấy ở nhiều 
nơi như cảng cá, khu bảo tồn biển… Các loài sinh vật 
biển nhầm lẫn túi nilon là thức ăn dẫn đến ăn phải 
và bị chết hoặc mắc kẹt. Hiện nay, nhiều hoạt động 
chống rác thải nhựa trong cộng đồng, bộ, ngành… đã bắt đầu được triển khai.

Thực hiện theo Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
Chỉ thị 33/CT-TTg và các văn bản của Bộ NN&PTNT, ngành thủy sản đang 
xây dựng Kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa đại dương giai đoạn 
2020 - 2030. Cụ thể, đến năm 2025, giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển 
và đại dương; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu 
gom; 80% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa…; đến năm 2030, 
giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương; 100% ngư cụ khai thác 
thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ 
trực tiếp xuống biển, 100% các khu bảo tồn biển không còn rác thải nhựa…

ÔNG NGUYỄN VĂN CÔNG, GIÁM ĐỐC SỞ NN&PTNT QUẢNG NINH
Thực hiện rà soát và giám sát chặt chẽ

Ô nhiễm rác thải nhựa đại dương là một trong 
những vấn đề môi trường cấp bách nhất hiện nay. 
Hiện tại, lượng rác thải xốp sử dụng cho nuôi lồng 
bè tỉnh Quảng Ninh chiếm khoảng 50% số lượng 
lồng nuôi và số lượng phao xốp có thể lên đến hơn 
15.000 quả xốp. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu 
năm 2020 của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, số lượng 
rác thu gom được ngoài vịnh là hơn 350 tấn và nếu 
không có giải pháp hữu hiệu để thay thế phao xốp 
hoặc gia cố phao xốp thì vấn đề ô nhiễm rác xốp trên 
biển sẽ ngày càng trầm trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng việc giảm rác 
thải nhựa trong NTTS, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả 
nước ban hành Quy chuẩn địa phương về phao nổi cho ngành thủy sản. 
Trong thời gian tới, khi đã có công cụ quản lý, chúng tôi sẽ rà soát và giám 
sát chặt chẽ, giảm thiểu được rác thải từ các vật liệu không thân thiện, 
không bền vững trên vùng biển Quảng Ninh.

ÔNG JAKE BRUNNER, 
GIÁM ĐỐC IUCN KHU VỰC INDO-BURMA
Cùng hành động bảo vệ môi trường biển

Chúng tôi có nhiều sáng kiến về giảm thiểu rác 
thải nhựa đại dương đã và đang được thí điểm và 
triển khai ở các nước trên thế giới, trong đó có Việt 
Nam. Thay vì cấm đánh bắt cá, đẩy lùi các mô hình 
kinh doanh liên quan đến nhựa, chúng ta có thể 
ứng dụng những biện pháp mang tính hiệu quả 
hơn về mặt tài chính, đồng thời giảm rác thải nhựa, 
hướng đến phát triển bền vững cho ngành NTTS. 
Chúng tôi rất muốn đồng hành với Chính phủ Việt Nam để cùng nhau 
cố gắng bảo vệ môi trường biển, cùng nhau tìm kiếm những cơ hội kinh 
doanh gắn với bảo vệ môi trường biển.

BÀ TRẦN THỊ HOA, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XANH (GREENHUB)
Thí điểm mô hình mới

Từ năm 2018 - 2020, Greenhub triển khai dự án 
Vịnh xanh - Hướng đến các thành phố kiểu mẫu 
về quản lý rác thải ở khu vực ven biển phía Bắc 
Việt Nam. Dự án nằm trong Chương trình tái chế 
rác thải đô thị do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ 
(USAID) thông qua Tập đoàn Sáng tạo phát triển 
tài trợ. Dự án đã thí điểm mô hình phao xốp phủ vật liệu sơn line X tại các 
lồng bè NTTS tại HTX Vạn Chài ở vịnh Hạ Long, nhằm tăng độ bền của 
phao và hạn chế tác động đến môi trường nước biển trên vịnh. Việc thí 
điểm thành công mô hình đã góp phần thúc đẩy quản lý và giảm thiểu rác 
thải nhựa trên biển.

ÔNG LÊ CHIẾN, TRUNG TÂM CỨU HỘ  
SINH VẬT BIỂN SASA 
Cần thiết quản lý tốt lưới đánh cá

Trong những tấm lưới ma chúng tôi tìm thấy, 
số lượng san hô, cua, cá bị mắc vào và chết rất 
nhiều. Một tấm lưới chỉ vài trăm nghìn, nhưng để 
trồng lại được những phần san hô này chúng ta 
phải mất hàng chục năm với nguồn kinh phí hàng 
nghìn lần. Vậy nên, có thể gọi lưới ma là “thảm 
họa” đối với các loài thủy sản, đặc biệt tại các khu bảo tồn biển. Bởi khi 
san hô không còn thì nơi sinh sản của cá biển cũng mất. Thế nhưng, để 
thu gom hết tấm lưới ma dưới biển thì gần như không thể và việc xử lý 
nó cũng vô cùng khó khăn, do vậy, cần thiết phải quản lý tốt lưới đánh 
cá. Theo kinh nghiệm của Na Uy, tất cả ngư cụ đều được quản lý, tấm 
lưới nào cũng có hạn sử dụng, khi đến hạn thì không hỏng cũng phải 
trả lại. Trường hợp lưới bị mất thì ngư dân chủ động báo về, khi đó với 
kinh nghiệm thì họ đón bắt hải lưu để thu vớt lại. Còn tại Việt Nam, 
nên chăng xem lại chất lượng lưới, bởi tôi đã từng vớt những những tấm 
lưới có sợi rất nhỏ, nhưng rất khó gỡ. Điều này thì vô cùng nguy hiểm 
với sinh vật biển.

PHẠM THU

CHUNG TAY VÌ MỘT ĐẠI DƯƠNG XANH
Rác thải nhựa đang là vấn nạn toàn cầu, là nỗi bức bách trên các đại dương và ám ảnh đối với các sinh vật biển. Để tránh viễn cảnh “rác nhiều hơn cá” và bảo vệ đa 
dạng sinh học, ngành thủy sản đang tích cực vào cuộc xây dựng kế hoạch hành động giảm thiểu rác thải nhựa; đã có nhiều sáng kiến để chung tay cùng ngành thực hiện.

https://baotainguyenmoitruong.vn/giam-rac-thai-nhua-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/giam-rac-thai-nhua-ptag.html
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Biển đảo phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn mà còn 
đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh, quốc phòng; đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữa sóng nước Trường Sa, cuộc sống của quân và dân trên các xã đảo, điểm đảo thuộc quần đảo diễn ra bình 
dị và tràn ngập tiếng cười vui. Với phương châm “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, giữa trùng khơi xa cách đất 
liền, quanh năm sóng gió; những chàng trai lính đảo Trường Sa từ mọi miền Tổ quốc tựu trung dưới một mái 
nhà, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân và toàn vẹn lãnh thổ thiêng 
liêng của Tổ quốc.

Kể từ ngày được giải phóng, đã 45 năm trôi qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường 
Sa vẫn luôn vững vàng bám biển, bám đảo. Với biết bao hy sinh và nỗ lực của quân và dân, Trường Sa hôm 
nay đã có một diện mạo hoàn toàn mới, sức sống mới đang hiện diện khắp nơi.

Ấn phẩm Xuân Tân Sửu 2021, Tạp chí Thủy sản Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc gần xa 
những hình ảnh về cuộc sống của quân và dân trên quần đảo Trường Sa.

LÊ LÂM - QUANG TÚ - ĐỨC THÀNH

SỨC SỐNG MỚI TRƯỜNG SA
Chiến sĩ Hải quân hướng dẫn xuồng vào đảo Trường Sa

Phút bình yên của người lính đảo
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Tuần tra trên biển

Quà từ quê hương

Gói bánh chưng đón Tết

Trồng rau xanh cung cấp thêm thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày
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Phát triển kinh tế biển thành thế mạnh
Nghị quyết của tỉnh Kiên Giang đã nhấn mạnh 

như thế trong nhiệm vụ và giải pháp phát triển 
kinh tế thời gian tới. 

Những năm qua, kinh tế biển Kiên Giang phát 
triển khá toàn diện, chiếm tỷ trọng ngày càng cao 
trong GRDP của tỉnh (79,76% GRDP vào năm 
2020). Công tác quy hoạch, phát triển đô thị ven 
biển, quản lý tài nguyên, môi trường ven biển, hải 
đảo được quan tâm; các ngành nghề khai thác, 
NTTS tăng về sản lượng và giá trị. Đời sống của 
nhân dân ven biển và trên các đảo được cải thiện. 

Kiên Giang có vùng biển - đảo phát triển mạnh 
khai thác và nuôi trồng hải sản, dịch vụ - du lịch 
chất lượng cao; vùng U Minh Thượng phát triển 
NTTS, du lịch sinh thái. NTTS đa dạng theo quy 
hoạch đã hình thành một số vùng nuôi tôm công 
nghiệp. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 
755.000 tấn vào năm 2020. Công tác bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản và môi trường biển đạt kết quả tích cực, 
tổ chức lại việc khai thác hải sản theo hướng giảm 
dần tàu thuyền có công suất nhỏ khai thác ven bờ, 
phát triển tàu có công suất lớn, đánh bắt xa bờ.  

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến thủy 
sản. Công nghiệp đóng, sửa chữa tàu, thuyền tiếp 
tục là ngành công nghiệp chủ đạo và là động lực 
tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. 

đổi nghề cho ngư dân. Đầu tư các khu neo đậu 
trú bão tại các địa phương trọng điểm nghề cá. 
Xây dựng trung tâm nghề cá lớn Kiên Giang gắn 
với ngư trường biển Tây Nam tại huyện An Biên. 
Đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu thủy sản, xây 
dựng các doanh nghiệp chế biến mạnh, tạo ra 
các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương có 
chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường.

Hai là, phát triển du lịch và dịch vụ biển, trong 
đó tập trung đầu tư hạ tầng cho du lịch, nhất là 
các vùng du lịch trọng điểm, du lịch biển đảo, ven 
biển như: Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên, Kiên 
Lương, Hòn Đất, TP Rạch Giá.  

Ba là, phát triển công nghiệp năng lượng: Thúc 
đẩy đầu tư khai thác điện gió, điện khí, điện mặt 
trời... và năng lượng tái tạo khác. Ưu tiên đầu tư 
phát triển năng lượng tái tạo trên các đảo phục vụ 
sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm quốc phòng an ninh. 
Quan tâm phát triển một số ngành kinh tế dựa 
vào khai thác tài nguyên đa dạng sinh học biển 
như dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, 
tảo, cỏ biển.

Bốn là, phát triển kinh tế hàng hải: Đầu tư 
phát triển các cảng trọng điểm tại Phú Quốc, Kiên 
Lương, Hà Tiên, Kiên Hải. Trong đó, tập trung 
phát triển cảng Hòn Chông - Kiên Lương; cảng 
nước sâu Nam Du; cảng tổng hợp tại Mũi Đất Đỏ 
và cảng biển Vịnh Đầm; cảng hành khách quốc 
tế Dương Đông - Phú Quốc, mở rộng cảng Bãi 
Vòng, cảng hành khách Rạch Giá; cảng Bãi Nò 
- Hà Tiên, cụm cảng Hà Tiên, Kiên Lương. Xây 
dựng trung tâm cứu hộ phục vụ vùng biển Tây 
Nam. Xây dựng bến thủy Xẻo Nhàu quy mô cảng 
tổng hợp.

Thích ứng biến đổi, hướng tăng trưởng xanh
Cà Mau là tỉnh duy nhất ở nước ta có 3 mặt 

giáp biển với bờ biển dài, một trong 4 ngư trường 
khai thác hải sản trọng điểm của cả nước, có 3 
cụm đảo gần bờ (Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hòn 
Đá Bạc) nhiều tiềm năng. Nhiệm kỳ qua, tốc độ 
tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm 
4%, tập trung chủ yếu vào chế biến thủy sản; sản 
xuất điện, đạm, khí hóa lỏng. Sản lượng chế biến 
hàng thủy sản xuất khẩu 5 năm đạt 700.000 tấn. 
Tuy nhiên, quy mô còn nhỏ, sản xuất ngư nghiệp 
thiếu bền vững. 

Nghị quyết mới xác định “Chú trọng phát 
triển kinh tế biển; thích ứng với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ 

BỀN VỮNG TẦM NHÌN 
HƯỚNG BIỂN
Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương, Việt Nam xác định hướng mạnh ra biển, khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển toàn diện, bền vững. Ngành thủy sản càng phải 
hướng ra biển làm tương lai phát triển và định hướng này đã được đưa vào nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của một số địa phương ĐBSCL, điển hình 
là tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.

Tuy nhiên, ngành thủy sản phát triển chưa hợp 
lý, khai thác còn chiếm tỷ lệ trên 70%, chất lượng 
hải sản khai thác và giá trị gia tăng thấp. Nhất là 
chưa thực hiện tốt các quy định về khai thác và 
bảo vệ nguồn lợi. Kinh tế biển chưa phát huy hiệu 
quả tương xứng với tiềm năng, nguồn lợi kinh tế 
ven biển.

Nghị quyết mới đặt ra nhiệm vụ: “Tổ chức 
tốt việc xây dựng và quản lý quy hoạch không 
gian biển. Đẩy mạnh phát triển và nâng cao 
hiệu quả các ngành kinh tế biển”. Tập trung vào 
4 lĩnh vực: 

Một là, phát triển nuôi trồng, đặc biệt là nuôi 
biển, chế biến và đánh bắt hải sản. Chuyển mạnh 
nuôi hải sản theo phương thức công nghiệp, ứng 
dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch, 
bảo vệ môi trường biển; thu hút đầu tư sản xuất 
giống chất lượng cao, kháng bệnh, đồng thời 
nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng công nghệ nuôi 
biển hiện đại ở vùng khơi. Xây dựng các đội tàu 
mạnh, khai thác xa bờ và khai thác viễn dương 
theo chương trình hợp tác của Chính phủ, đi 
đôi với sắp xếp, cơ cấu lại nghề cá ven bờ; ngăn 
chặn, giảm thiểu và chấm dứt các hành vi khai 
thác IUU. Tăng cường bảo vệ, tái sinh, phục hồi 
nguồn lợi hải sản gần bờ, đi đôi với thực hiện 
đồng bộ, có hiệu quả công tác đào tạo, chuyển 

Mũi Cà Mau giàu tiềm năng tôm - rừng và nuôi biển  Ảnh: Trần Út
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môi trường, hướng đến tăng trưởng xanh”. Giải 
pháp ưu tiên tập trung vào lợi thế phát triển kinh tế 
biển, du lịch. 

Trong đó, tập trung thực hiện Đề án nâng cao 
hiệu quả và phát triển bền vững ngành tôm; Đề án 
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quy 
hoạch, phát triển nông nghiệp trên 2 vùng hệ sinh 
thái (mặn - lợ, ngọt). Phát triển mạnh nuôi tôm 
thâm canh, siêu thâm canh, quảng canh cải tiến, 
nuôi tôm sinh thái; từng bước phát triển nuôi ven 
biển, ven sông ở những nơi có điều kiện; NTTS, đặc 
biệt là nuôi tôm sinh thái, cua biển. Phấn đấu tổng 
sản lượng thủy sản 5 năm tới đạt 3,3 triệu tấn, bình 
quân tăng 3% một năm.

Quan điểm phát triển kinh tế biển nhanh, bền vững 
với các ưu tiên như sau: 

Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo 
hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác 
tại các vùng biển xa bờ phù hợp với từng vùng biển, 
không vi phạm vùng biển các nước; đẩy mạnh 
NTTS ven bờ gắn với bảo vệ rừng phòng hộ. Thúc 
đẩy các hoạt động nuôi trồng, khai thác hải sản bền 
vững, tăng cường bảo vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản, 
nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính hủy 
diệt. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên 
tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến 
hải sản, phát triển các nhà máy chế biến thủy sản sử 
dụng công nghệ hiện đại, tạo ra các sản phẩm chủ lực, 
có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường.

Quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng, tổ chức khai 
thác đồng bộ, có hiệu quả các cảng biển tổng hợp, 
cảng chuyên dùng vận chuyển hàng hóa, khách du 
lịch (Hòn Khoai, Năm Căn, Sông Đốc…) gắn với 
phát triển hạ tầng logistics và các tuyến đường giao 
thông kết nối các cảng với khu vực nội địa, quốc tế.

Hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân ven biển 
chuyển đổi nghề từ các hoạt động có nguy cơ xâm 
hại, tác động tiêu cực đến biển sang bảo vệ, bảo tồn, 
tạo sinh kế bền vững, việc làm mới ổn định, nâng cao 
thu nhập cho người dân. 

Đột phá chiến lược: “Tập trung đầu tư phát triển 
rõ nét các đô thị động lực là TP Cà Mau, Sông Đốc, 
Năm Căn”. Đó là các trung tâm của ngành thủy sản 
Cà Mau.

NGỌC HUYỀN

>> Ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Bí thư 
Tỉnh ủy Bình Ðịnh chia sẻ: Cần sớm đầu 
tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven 
biển bảo đảm thông thương giữa các tỉnh 
ven biển. Trong kêu gọi đầu tư phát triển 
kinh tế vùng ven biển cần hết sức lưu ý 
lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực thật 
sự, quan tâm đến yếu tố bảo đảm an ninh, 
chủ quyền biên giới, hải đảo. Vươn khơi 
bám biển, khai thác thủy sản là phát triển 
kinh tế gắn bảo vệ an ninh quốc phòng, 
rất cần những đoàn tàu đánh cá đủ mạnh 
với công nghệ hiện đại để tạo những sản 
phẩm cao cấp xuất khẩu.

Đánh thức tiềm năng 
đô thị biển

Về mặt tiềm năng, có thể khẳng định 
biển nước ta giàu và đẹp, có hơn 3.000 
đảo lớn nhỏ, tập trung ở vùng biển ven 
bờ và các vùng biển ngoài khơi thuộc 
chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền 
tài phán quốc gia. Cảnh quan vùng ven 
biển và các đảo phong phú, đa dạng và 
nhiều kiểu loại, đặc biệt có một quần thể 
khoảng 2.400 đảo đá vôi lớn nhỏ phân bố 
trong phần nam vịnh Bái Tử Long, vịnh 
Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), các quần 
đảo: Cát Bà, Đầu Bê và Long Châu (TP 
Hải Phòng) chứa đựng các giá trị ngoại 
hạng toàn cầu, độc đáo. Cho nên, vùng 
biển quần thể đảo đá vôi này được xác 
định là vùng biển đặc biệt quan trọng 
về mặt sinh học và sinh thái học (EBSA) 
đáp ứng 7 tiêu chí của Công ước Đa dạng 
sinh học (CBD, 1994). 

Mỗi hòn đảo quý giá như một “thỏi 
bạc lớn”, cũng là một “cột mốc chủ quyền” 
tự nhiên và là một “chiến hạm” không thể 
đánh chìm trên vùng biển của đất nước. 
Không ít đảo/cụm đảo có lợi thế địa lý, có 
thể xây dựng thành các trung tâm kinh 
tế đảo với cơ sở hậu cần nghề cá và dịch 
vụ biển xa hiện đại, giúp Việt Nam tiến 
ra đại dương, hội nhập với thế giới. Bên 
cạnh các giá trị cảnh quan nổi, nhiều đảo/
cụm đảo ở vùng biển nước ta còn quy tụ 
các hệ sinh thái quan trọng đối với nguồn 
lợi hải sản (rạn san hô, thảm cỏ biển, đáy 
cứng, rừng ngập mặn...), đối với phát 
triển nghề cá bền vững và du lịch sinh 
thái biển. Trên đảo có các làng cá, di tích 
văn h óa và lịch sử “thuần Việt” phản ánh 
“văn h óa vạn/làng chài” và “văn minh 
biển cả,” hay có thể gọi chung là “văn hóa 
ứng xử biển cả”, góp phần đem lại các giá 
trị cho một nghề cá giải trí và du lịch lặn 
(diving tourism) triển vọng. Như vậy, 
bên cạnh kinh tế biển (Ocean economy), 
nước ta còn có tiềm năng lớn đối với 
phát triển các ngành kinh tế dựa vào 
biển (Ocean-based economy) như “Kinh 
tế đảo” và “Kinh tế ven biển”. Kéo theo 3 
lĩnh vực kinh tế quan trọng này là lĩnh 
vực kinh tế liên quan tới biển (Ocean-

related economy), như các dịch vụ: Đóng 
tàu, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn 
và chế biến thủy sản...

Nhiều đảo là vậy, nhưng đến nay 
chúng ta mới chỉ có 10 huyện đảo ven bờ 
và 2 huyện đảo ngoài khơi (Trường Sa, 
Hoàng Sa). Trong 10 huyện đảo ven bờ, 
mới có 66 đảo có người sinh sống, tỷ lệ rõ 
ràng còn thấp, chưa tương xứng với tiềm 
năng. Điều này cho thấy, người Việt vẫn 
“bám lấy bờ” nhiều hơn là “bám biển”, 
dù xa xưa cha ông ta đã từng sinh sống ở 
hai huyện đảo xa bờ Hoàng Sa và Trường 
Sa. Từ cổ xưa đến hôm nay, “công dân 
biển” nước ta đại đa số vẫn là ngư dân 
sống dọc ven biển và trên các đảo với bản 
chất là bám biển, bám đảo. Sau này, theo 
tiến trình phát triển đất nước, đã xuất 
hiện ngày càng nhiều hơn các công dân 
biển khác, như: lực lượng lao động trong 
ngành hàng hải mà biển đối với họ chỉ là 
“con đường đi qua”, du khách thì đến với 
biển như những người “khách vãng lai”; 
còn lao động dầu khí thì biển chỉ là “điểm 
đóng quân” ở các vùng mỏ... 

Thực tế, ngư dân sống nhờ biển bạc, 
nhưng vẫn còn nghèo khó; khả năng 
“tích tụ dân số” biển, đảo và vùng ven 
biển thấp, không đồng đều và mang tính 
tự phát; thiếu các nguồn đầu tư lớn vào 
các mảng không gian biển, ven biển 
và đảo quan trọng này. Điều này đồng 
nghĩa với việc chưa đánh thức đúng tầm 
các giá trị của biển, đảo và vùng ven 
biển; không tạo được liên kết biển - bờ 
trong bình đồ chiến lược phát triển biển, 
đảo của đất nước. Vì thế, vấn đề sử dụng 
hiệu quả và bền vững ba mảng không 
gian nói trên đang được Chính phủ 
quan tâm thông qua việc chỉ đạo triển 
khai xây dựng “Quy hoạch không gian 
biển quốc gia” theo quy định của Luật 
Quy hoạch (2017). Theo đó, “không gian 
đô thị biển” cần phải được đặt vào vị 
trí xứng đáng trong bình đồ quy hoạch 
không gian biển trong thời gian tới, ít 
ra cũng đến năm 2030 với tầm nhìn đến 
năm 2045. 

 PGS.TS  NGUYỄN CHU HỒI
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam
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“Trái ngọt” từ những nỗ lực
Giai đoạn 2016 - 2020, NTTS đối mặt 

với nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm 
2016 tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn 
diễn ra khốc liệt, kéo dài ở các địa phương 
vùng ĐBSCL; tới đầu năm 2020 xảy ra 
dịch COVID-19, hoạt động xuất khẩu 
bị gián đoạn; NTTS cũng gặp nhiều khó 
khăn do sự cạnh tranh từ các nước như 
Ấn Độ, Ecuador, Trung Quốc... mở rộng 
diện tích nuôi; rào cản kỹ thuật của một số 
nước nhập khẩu ảnh hưởng đến sản xuất 
thủy sản. Tuy nhiên, ngành thủy sản tiếp 
tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,  các 
bộ ngành trung ương, đặc biệt là sự chỉ 
đạo quyết liệt, sát sao của Bộ trưởng Bộ 
NN&PTNT cùng sự vào cuộc của các địa 
phương, nỗ lực của người dân, các doanh 
nghiệp, hội, hiệp hội… Nhờ vậy sản xuất 
thủy sản của nước ta trong giai đoạn 2016 
- 2020 vẫn ghi nhận những thành tựu nổi 
bật. Sản lượng NTTS giai đoạn này liên 
tục tăng, đạt 3,6 triệu tấn năm 2016; 4,56 
triệu tấn năm 2020; đóng góp vào con số 
xuất khẩu ấn tượng của toàn ngành nông 
nghiệp là 41,2 tỷ USD. 

Thời gian qua, để triển khai Luật 
Thủy sản năm 2017, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã nỗ 
lực ban hành các văn bản hướng dẫn, 
tạo hành lang pháp lý cho quản lý giống 
thủy sản được chặt chẽ, góp phần nâng 
cao chất lượng con giống.

Công tác  kiểm tra, giám sát chất 
lượng giống thủy sản đã thực hiện truy 
xuất nguồn gốc giống thủy sản tại các cơ 
sở chọn tạo và xuất khẩu giống thủy sản 
bố mẹ vào Việt Nam. Nhằm ngăn chặn 

Ngoài ra, nhằm quản lý chặt chẽ 
giống tôm nước lợ giữa vùng sản xuất 
tôm giống tập trung và vùng nuôi tôm 
trọng điểm của cả nước, năm 2018 và 
2019, Tổng cục Thủy sản đã triển khai 
việc ký Quy chế phối hợp về quản lý 
giống tôm nước lợ giữa các địa phương 
nơi sản xuất và nơi tiêu thụ tôm giống. 
Điều này nhận được sự đồng thuận cao 
của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp 
hội; góp phần hạn chế những bất cập, 
khó khăn giữa các khâu sản xuất - lưu 
thông - sử dụng tôm giống. 

Cả chất lẫn lượng giống thủy sản 
ngày càng được nâng cao, đáp ứng kỳ 
vọng của người NTTS trên khắp cả 
nước. Kết quả đó là minh chứng rõ rệt 
nhất cho sự nỗ lực của toàn ngành thủy 
sản nói chung và lĩnh vực giống thủy 
sản nói riêng.

Khó khăn cần vượt qua
Bên cạnh những kết quả đạt được thì 

công tác quản lý giống thủy sản thời gian 
qua còn tồn tại một số khó khăn. Cụ thể, 
nhu cầu tôm bố mẹ hàng năm của nước 
ta khoảng 300.000 con, trong nước mới 
chỉ chủ động được một phần, đây là cản 
trở lớn trong việc chủ động con giống 
trong nước.

PHÁT TRIỂN GIỐNG THỦY SẢN

DẤU ẤN 2016 - 2020
Nhìn lại 5 năm qua, giai đoạn 2016 - 2020, công tác quản lý sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đã có những chuyển động tích cực; góp phần tạo ra những sản 
phẩm thủy sản thế mạnh, có giá trị kinh tế cao và tạo tiền đề cho sản xuất an toàn, bền vững.

Năm 2019 và 2020, Tổng cục Thủy sản thực hiện kiểm 
tra, cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở đăng ký đủ điều 
kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (đối với giống 
thủy sản bố mẹ). Theo đó, đã có 16 cơ sở được cấp giấy 
chứng nhận này. 

giống bố mẹ không đảm bảo chất lượng 
nhập khẩu vào nước ta, ảnh hưởng đến 
sản xuất trong nước; Tổng cục Thủy 
sản đã tổ chức kiểm tra cơ sở chọn tạo, 
xuất khẩu TTCT bố mẹ tại Thái Lan và 
Singapore. Tổng cục đã kiểm tra và đề 
nghị tạm dừng nhập khẩu đối với 2 cơ 
sở sản xuất tôm bố mẹ tại Thái Lan do 
không đảm bảo chất lượng. 

Để minh bạch nguồn gốc con giống 
trong nước, hạn chế con giống kém chất 
lượng, Tổng cục Thủy sản đã phối hợp 
với các địa phương, Cục An ninh Kinh 
tế Nông, Lâm, Ngư nghiệp (A04) tiến 
hành kiểm tra và xử phạt nhiều cơ sở 
sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản vi 
phạm; buộc tiêu hủy/chuyển mục đích 
sử dụng số lượng lớn giống thủy sản 
bố mẹ, con giống không có nguồn gốc, 
không đảm bảo chất lượng, không thực 
hiện kiểm dịch.

Các cơ sở sản xuất giống thủy sản cần đảm bảo và tuân thủ các quy định  Ảnh: Vũ Sinh
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Tôm nước lợ
- Sản xuất tôm giống: Năm 2020 ước cả nước 

có 2.187 cơ sở sản xuất tôm giống (tôm sú 1.548, 
TTCT 639), sản xuất được 135 tỷ con tôm giống 
(trong đó tôm sú là 35 tỷ con; TTCT 100 tỷ con).

- Tôm bố mẹ: Với diện tích nuôi tôm nước 
lợ (tôm sú và TTCT) hàng năm khoảng 720.000 
ha, nhu cầu tôm giống khoảng 130 tỷ con. Trong 
đó, 100 tỷ giống TTCT và 35 tỷ giống tôm sú. Số 
lượng tôm bố mẹ cần để sản xuất tôm giống là 
250.000 con (trong đó 200.000 TTCT và 50.000 
tôm sú). Hiện nay, nguồn tôm bố mẹ cung cấp 
cho sản xuất tôm giống từ tự nhiên, từ nhập 
khẩu và tự chọn tạo trong nước.

+ Nhập khẩu tôm bố mẹ: Năm 2020, cả 
nước nhập khẩu khoảng 220.000 con TTCT bố 
mẹ. Trong đó tôm bố mẹ nhập khẩu chủ yếu 
từ SIS (chiếm 65%); CP (chiếm 20%) và từ các 
cơ sở khác khoảng 15%. Kể từ tháng 4/2019, 
Công ty SIS dừng sản xuất tại Singapore, như 
vậy tôm bố mẹ của Công ty được cung cấp từ 
Hawaii và Florida. Đối với tôm sú, đa phần các 
cơ sở nhập khẩu tôm giống về ương dưỡng 
thành tôm bố mẹ.

+ Sản xuất tôm bố mẹ trong nước:
* Tôm sú: Công ty TNHH Moana Ninh 

Thuận được Bộ NN&PTNT công nhận giống 
mới đối với dòng tôm sú dòng Moana. Công ty 
nhập khẩu tôm giống (PL15 - 20) đã được chọn 
tạo từ Mỹ, ương dưỡng thành tôm bố mẹ. Đến 
hết tháng 9/2020, Công ty cung cấp ra thị trường 
10.000 con (tăng 10% so cùng kỳ 2019). Dự kiến 
năm 2020 cung cấp được khoảng 15.000 con. 

* TTCT: Công ty CP Thủy sản Việt - Úc 
được Bộ NN&PTNT công nhận giống mới đối 
với TTCT thế hệ G3. Đến hết tháng 9/2020, 
Công ty sản xuất được hơn 15.000 con tôm bố 
mẹ. Dự kiến năm 2020 sản lượng tôm bố mẹ 
đạt 25.000 con, cung cấp cho nhu cầu sản xuất 
tôm giống của Công ty, không bán tôm bố mẹ 
ra thị trường.

Cá tra
Hiện, toàn vùng ĐBSCL có khoảng 230 cơ 

sở sản xuất giống cá tra bột, trên 4.000 hộ ương 
dưỡng cá giống với diện tích hơn 3.000 ha, tập 
trung chủ yếu ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, 
Tiền Giang, TP Cần Thơ...; hàng năm sản xuất 
được khoảng hơn 2,5 tỷ cá tra giống, đảm bảo 
cung cấp đủ cho nhu cầu thả nuôi của người dân 
trong khu vực. 

Cá rô phi
Cả nước hiện có 236 cơ sở sản xuất giống cá 

rô phi; trong đó có 43 cơ sở có nuôi giữ đàn cá 
rô phi bố mẹ, hàng năm sản xuất được 350 triệu 

cá giống, đáp ứng 78% nhu cầu thả nuôi, số giống 
còn lại được nhập từ Trung Quốc.

Nhuyễn thể
Nước ta hiện có 180 cơ sở sản xuất; sản lượng 

giống hàng năm khoảng 45 tỷ con giống, đáp ứng 
được 75% nhu cầu thả nuôi, số giống còn lại khai 
thác từ tự nhiên và nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cá biển
Có 30 cơ sở sản xuất giống trên khắp cả nước, 

sản lượng hàng năm khoảng 200 triệu con, đáp 
ứng được 67% nhu cầu nuôi, số giống còn lại khai 
thác từ tự nhiên và nhập khẩu từ Đài Loan, Trung 
Quốc. Công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá biển 
còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nuôi giữ đàn 
cá bố mẹ đòi hỏi chi phí cao.

Tôm càng xanh
Hiện có 52 cơ sở sản xuất giống, hàng năm 

sản xuất 1,5 triệu tôm giống, đáp ứng 75% nhu 
cầu giống phục vụ nuôi về số lượng và chất lượng. 
Số giống còn lại nhập khẩu từ một số nước như 
Trung Quốc, Thái Lan... Việc cho sinh sản nhân 
tạo tôm càng xanh đã thành công, tuy nhiên quy 
trình sản xuất giống chưa ổn định, chưa chủ động 
được nguồn tôm bố mẹ, tôm bố mẹ đa phần được 
thu gom từ các ao nuôi tôm thương phẩm chưa 
đạt về tiêu chuẩn.

Giống thủy sản truyền thống
Cả nước có 2.106 cơ sở sản xuất giống cá 

truyền thống, hàng năm sản xuất được trên 19 tỷ 
con, đáp ứng 100% nhu cầu thả nuôi. Đàn cá bố 
mẹ sử dụng từ nhiều năm nay, đa số các cơ sở tự 
chọn từ đàn thương phẩm, chất lượng không đảm 
bảo.

PHƯƠNG NGỌC

Tình hình sản xuất, cung ứng 
giống thủy sản năm 2020

Giai đoạn 2015 - 2020, Viện Nghiên 
cứu NTTS II đã phát tán 60.000 con 
cá tra hậu bị cho các cơ sở sản xuất 
giống tại các tỉnh/thành phố khu vực 
ĐBSCL. Trong giai đoạn 2021 - 2025, 
Bộ NN&PTNT tiếp tục triển khai Dự 
án Phát triển sản xuất giống cá tra, dự 
kiến tiếp tục phát tán 120.000 con cá 
tra hậu bị cho các cơ sở sản xuất giống. 
Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng, 
chuyển nhượng… đàn cá tra chọn 
giống cần được Bộ ban hành quy chế 
hướng dẫn.

Về kiểm tra, giám sát: Hàng năm 
nước ta nhập khẩu khoảng hơn 
200.000 con TTCT, 5.000 con tôm 
sú bố mẹ, 150 - 200 triệu con tôm sú 
giống (PL15 - 20) từ Mỹ, Thái Lan; 
trong đó có đến 90% TTCT bố mẹ và 
100% tôm sú giống được nhập khẩu từ 
Mỹ. Tuy nhiên do kinh phí hạn hẹp, 
giai đoạn 2013 - 2020, Tổng cục Thủy 
sản chỉ kiểm tra được các cơ sở tại Thái 
Lan, Singapore và Indonesia nên việc 
đánh giá chất lượng tôm bố mẹ nhập 
khẩu còn chưa đầy đủ, toàn diện.

Nâng cao hiệu quả, cách nào?
Dự báo năm 2021 và các năm tiếp 

theo ngành thủy sản Việt Nam sẽ tiếp 
tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức. Cuộc chiến thương mại Mỹ - 
Trung vẫn tiếp diễn và khó dự báo; 
dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng 
đến đời sống và hoạt động thương mại; 
hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh khu 
vực ĐBSCL diễn ra sớm và khốc liệt...

Hiệp định EVFTA đã được thực thi 
tại Việt Nam từ tháng 8/2020; đây được 
đánh giá là “cú hích” lớn cho xuất khẩu 
hàng hóa của Việt Nam, đặc biệt là các 
mặt hàng nông, thủy sản vốn có nhiều 
lợi thế cạnh tranh tại thị trường này. Bên 
cạnh những lợi thế do Hiệp định mang 
lại, thì ngành thủy sản Việt Nam vẫn 
phải đối mặt với những rào cản kỹ thuật, 
cạnh tranh của sản phẩm cùng loại từ 
các nước trong khối FTA, các vấn đề về 
ATTP, chứng nhận truy xuất nguồn gốc 
hàng đưa vào EU, các doanh nghiệp xuất 
khẩu phải thực hiện các biện pháp bảo 
vệ môi trường cũng như bảo vệ người 
lao động trong doanh nghiệp…

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng; 
đồng thời phục vụ hiệu quả công tác 
truy xuất nguồn gốc, thích ứng với rào 
cản kỹ thuật khắt khe của thị trường 
nhập khẩu; nâng cao chất lượng sản 
phẩm và bảo vệ sản xuất, thì việc đầu 
tư, chọn tạo, chủ động giống bố mẹ; 
tăng cường quản lý giống thủy sản từ 
quản lý điều kiện sản xuất, truy xuất 
nguồn gốc giống bố mẹ nhập khẩu, 
hạn chế giống kém chất lượng, không 
có nguồn gốc là thực sự cần thiết.

NGUYỄN VĂN HỮU
Vụ Nuôi trồng thủy sản
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Chú trọng thông tin truyên truyền
Trong những năm qua, hoạt động 

thông tin tuyên truyền luôn được Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia chú trọng. Đây 
được xem là kênh thông tin hiệu quả trong 
việc áp dụng khoa học kỹ thuật, nhân rộng 
mô hình đến với nông dân, ngư dân. Năm 
2020, lĩnh vực khuyến ngư tổ chức 10 diễn 
đàn, tọa đàm tập trung về các nội dung 
quan trọng như: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
trên tàu khai thác hải sản xa bờ tại Khánh 
Hòa; nuôi cá lồng đạt hiệu quả cao và bền 
vững trên biển tại Kiên Giang; nuôi TTCT 
thâm canh đạt hiệu quả cao và bền vững 
tại Thừa Thiên - Huế; nuôi thủy sản công 
nghệ cao không ô nhiễm môi trường tại 
An Giang; tọa đàm tôm - lúa tại Bến Tre; 
nuôi xen ghép tại Thái Bình; nuôi cá - lúa 
tại Hà Nội… Các sự kiện trên đã đón tiếp 
1.900 đại biểu tham dự, trả lời và tư vấn 
1.500 câu hỏi trực tiếp. Diễn đàn, tọa đàm 
triển khai đúng mùa vụ phục vụ cho ngư 
dân kịp thời và hiệu quả cao. Đặc biệt, diễn 

đàn đã tiến hành đổi mới theo hướng hỏi 
đáp tại hiện trường, bà con mang tôm, cá, 
nước… đến và chuyên gia tư vấn, giải đáp 
trực tiếp, cách làm mới này được người 
dân đánh giá là dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và 
sát thực, hiệu quả không nhàm chán.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo huấn 
luyện cũng được Trung tâm đề cao nhờ 
phương pháp mới, thiết thực đối với nông 
dân, ngư dân. Cụ thể, lĩnh vực khuyến ngư 
cả nước đào tạo 60 lớp phương pháp, kỹ 
năng khuyến nông và kỹ thuật nuôi cho 
1.800 học viên, với phương pháp mới, 
tăng trực quan, giảm lý thuyết, gắn học 
với hành, sau khi học xong học viên được 
nâng cao kỹ năng, phương pháp tập huấn 

cho nông dân, ngư dân. Các dự án khuyến 
ngư đã đào tạo chuyên môn cho gần 3.000 
học viên, hội nghị đầu bờ, tổng kết nhân 
rộng mô hình cho 3.200 nông dân. Nhờ 
xây dựng kết hợp đào tạo tập huấn và 
thông tin tuyên truyền nên mô hình được 
nhân rộng nhanh.

Phát huy đúng tinh thần xung kích
Năm 2020 lĩnh vực khuyến ngư có 20 

dự án, triển khai trên 7 vùng của cả nước, 
các dự án đều thực hiện đúng tiến độ và có 
hiệu quả cao trong sản xuất. Quy mô thực 
hiện đạt 79 ha NTTS bao gồm cả nước 
mặn, lợ, ngọt; 2.300 m3 lồng bè; 12.000 
lồng (3.000 m2) nuôi nhuyễn thể; 18 tàu 
khai thác hải sản xa bờ; triển khai 110 lớp 
tập huấn cho 2.964 nông dân, ngư dân; 65 
cuộc hội thảo, hội nghị đầu bờ, sơ, tổng kết 
mô hình với 3.133 hộ tham dự. Một số mô 
hình tiêu biểu đạt hiệu quả rất cao và có 
ý nghĩa lớn trong thực tiễn sản xuất, được 
nhân rộng nhanh như: Mô hình tôm càng 
xanh - lúa trên vùng đất chuyển đổi; nuôi 
TTCT 2 giai đoạn 4.0; nuôi cá rô phi theo 
công nghệ Biofloc; xây dựng hầm bảo quản 
trên tàu khai thác hải sản xa bờ…

Trước những kết quả đạt được, tại Hội 
nghị Tổng kết công tác khuyến nông năm 
2020 và triển khai kế hoạch năm 2021; 
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh 
Hoan đã ghi nhận và đánh giá cao những 
kết quả đạt được của tập thể Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia nói riêng và hệ 
thống khuyến nông toàn quốc nói chung 
trong năm 2020. Trong bối cảnh ngành 
NN&PTNT phải đối mặt với nhiều khó 
khăn, thách thức về sản xuất, thị trường, 
hệ thống khuyến nông cả nước nói chung 
(trong đó Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia là đầu tàu) đã có những đóng góp quan 
trọng trong công tác phổ biến, chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật, phòng chống thiên tai, 
dịch bệnh để giúp cho ngành duy trì được 
tốc độ tăng trưởng, tiếp tục thực hiện Đề 
án tái cơ cấu ngành và Chương trình xây 
dựng Nông thôn mới có hiệu quả. Đối với 
những vấn đề nóng của ngành như thiên 

KHUYẾN NÔNG

THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM 
“THẮP SÁNG HƠN ĐỔ ĐẦY”
“Hoạt động khuyến nông trong những năm tiếp theo cần thực hiện tốt phương châm “Thắp sáng hơn đổ đầy” thực hiện đồng bộ việc xây dựng mô hình gắn với đào 
tạo, tập huấn (tại mô hình) và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để một người làm, nghìn người biết, trăm hộ học tập làm theo”. Đây là nhận định của ông Kim Văn 
Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến ngư trong thời gian tới.

>> Ông Kim Văn Tiêu cho rằng: “Nếu cả hệ thống khuyến 
nông chung sức đồng lòng chắc chắn sẽ thành công và đưa 
khuyến nông lên tầm cao mới”.

Mô hình nuôi cá lồng được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai rất hiệu quả Ảnh: VM
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1. Dự án nuôi tôm
Triển khai 25 mô hình trình diễn, quy mô 

58.045 ha và 486 m3 lồng nuôi tại các tỉnh/
thành phố: Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Trà Vinh, Bến Tre với 86 
hộ tham gia. Kết quả, tôm sinh trưởng, phát 
triển tốt, tỷ lệ sống trên 90%. Một số mô hình 
đã thu hoạch: Mô hình TTCT tại Hải Phòng 
năng suất 19,8 - 21,3 tấn/ha; mô hình tại Trà 
Vinh đạt trên 30 tấn/ha. Một số mô hình nuôi 
tôm áp dụng công nghệ Biofloc, ứng dụng 
công nghệ 4.0 kết hợp hầm biogas xử lý môi 
trường đã góp phần hạn chế dịch bệnh, giảm ô 
nhiễm môi trường, đảm bảo ATTP.

2. Dự án nuôi cá mặn lợ
Triển khai 13 mô hình trình diễn, quy mô 

12 ha, 300 m3 lồng nuôi tại các tỉnh: Nam Định, 
Thanh Hóa, Khánh Hòa; 69 hộ tham gia. Các 
mô hình cho kết quả tốt, tỷ lệ sống trên 80%; 
năng suất ≥ 7,2 tấn/ha đối với mô hình nuôi cá 
bống bớp; ≥ 5 kg/m3 đối với mô hình nuôi cá 
bớp (giò); 9,5 - ≥ 11,2 tấn/ha đối với mô hình 
nuôi cá chẽm, cá hồng Mỹ.

3. Dự án nuôi nhuyễn thể
Triển khai 12 mô hình trình diễn; 31 hộ 

tham gia; quy mô 2,9 ha, 3.000 m2 giàn nuôi tại 
các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, 
Thừa Thiên - Huế. Các mô hình triển khai cho 
kết quả cao. Cụ thể: Mô hình sản xuất giống 
nghêu tỷ lệ nuôi vỗ thành thục đạt ≥ 80%; tỷ lệ 
nở trứng ≥ 80%; tỷ lệ sống của ấu trùng lên con 
giống cấp I ≥ 7,6%; tỷ lệ sống của giống cấp I 
lên cấp II ≥ 80 %; cỡ thu hoạch 1 - 2 mm; năng 
suất đạt: 800 triệu con giống cấp II/ha/mẻ. Mô 
hình nuôi thương phẩm ngao giá: Tỷ lệ sống 

≥ 90%, cỡ 20 g/con, năng suất ≥ 4 kg/m2 (dự 
kiến thu hoạch tháng 4/2021); mô hình nuôi sá 
sùng: Tỷ lệ sống ≥ 70%; cỡ thu hoạch 100 con/
kg, năng suất ≥ 4,9 tấn/ha.

4. Dự án nuôi thủy sản nước ngọt 
Triển khai 7 dự án, tập trung vào một số 

đối tượng nuôi trọng điểm như cá tra, cá rô 
phi, tôm càng xanh, cá - lúa, quy mô 5,6 ha 
và 2.300 m3 lồng với 12 mô hình, 27 hộ tham 
gia. Các dự án triển khai đảm bảo tiến độ, cá 
sinh trưởng và phát triển tốt, các chỉ tiêu đều 
đạt và vượt yêu cầu như: Mô hình ương cá tra 
sau 80 ngày, cỡ cá giống đạt dưới 100 con/kg; 
mô hình cá rô phi Biofloc (Trung tâm Khuyến 
nông Bắc Giang) tỷ lệ sống trên 76%, năng suất 
đạt 34,9 tấn/ha; nuôi tôm càng xanh toàn đực 
trên đất lúa chuyển năng suất đạt 2 tấn/ha. Các 
mô hình nuôi theo hướng VietGAP, tổ chức 
liên kết tiêu thụ sản phẩm đều rất tốt.

5. Dự án khai thác thủy sản
Triển khai 3 dự án, quy mô 18 tàu khai thác 

hải sản xa bờ, 18 ngư dân tham gia. Các mô 
hình triển khai đảm bảo chất lượng đạt hiệu 
quả cao. Dự án xây dựng mô hình ứng dụng 
công nghệ mới trong khai thác, bảo quản giúp 
thời gian bảo quản sản phẩm lên tới 30 ngày, 
hiệu quả sử dụng nước đá đạt 90%; mô hình 
tời thủy lực thu lưới rê tầng đáy giúp giảm 2 - 3 
lao động, tăng hiệu quả kinh tế và tăng độ an 
toàn trong khai thác hải sản xa bờ; mô hình 
bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản 
xa bờ bằng đá tuyết đã giảm 20 - 30% lượng 
sản phẩm bị hư hỏng so với trước. 

KIM VĂN TIÊU
PGĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Động lực và  
khát vọng làm giàu 
cho nông dân

Đề nghị trong thời 
gian tới, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia và 
hệ thống khuyến nông các 
tỉnh cần tiếp tục đổi mới 
nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động khuyến nông, 
xứng đáng với kỳ vọng 

của Bộ, ngành và nông dân. Đặc biệt, công tác 
khuyến nông cần đi vào chiều sâu, không chỉ 
làm mô hình “cho cần câu” và “dạy cách câu 
cá” như hiện nay, mà còn cần phải truyền lửa, 
sự tự tin, động lực và khát vọng làm giàu cho 
người dân… Thông qua khuyến nông, cần phát 
hiện được những nút thắt của ngành nông 
nghiệp, đời sống nông thôn, nông dân. 

Hiệu quả các hoạt động 
khuyến ngư năm 2020
Trong năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh triển 
khai nhiều dự án trên các vùng, miền của cả nước đem lại kết quả khả quan, được nông dân, ngư dân 
học tập và làm theo. 

tai, dịch bệnh, hệ thống khuyến nông đã vào cuộc 
hết sức chủ động, đề xuất, tham mưu để triển khai 
các hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ nông dân 
khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, phát huy 
đúng tinh thần xung kích của khuyến nông.

Giải pháp đồng bộ
Để hoạt động khuyến ngư được hiệu quả hơn, 

theo ông Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia, hoạt động khuyến 
nông trong những năm tiếp theo cần thực hiện tốt 
phương châm “Thắp sáng hơn đổ đầy” thực hiện 
đồng bộ việc xây dựng mô hình gắn với đào tạo, tập 
huấn (tại mô hình) và đẩy mạnh thông tin tuyên 
truyền để một người làm, ngàn người biết, trăm hộ 
học tập làm theo.

Ba nội dung trên phải gắn chặt với nhau, không 
được coi nhẹ nội dung nào, thậm chí xây dựng mô 
hình không cần lớn, chỉ cần hiệu quả sau đó tổ 
chức đào tạo tại mô hình và thông tin tuyên truyền 
nhân rộng, người nông dân được mắt thấy, tai nghe 
thì hiệu quả lan tỏa sẽ rất nhanh. Mặt khác, mỗi 
cán bộ khuyến nông cũng cần đổi mới tư duy từ 
hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình sang tư duy kết 
nối. Phải kết nối nhanh khoa học công nghệ với sản 
xuất và kết nối sản xuất với thị trường; đặc biệt là 
vai trò của doanh nghiệp vì trong thực tiễn ai nắm 
thị trường thì người đó dẫn dắt sản xuất, trong kết 
nối không thể thiếu doanh nghiệp đầu tàu và thực 
tiễn trong liên kết theo hình thức đối tác công - tư 
(PPP) năm 2020 đã chứng minh điều đó.

Riêng đối với Trung tâm khuyến nông các tỉnh, 
cần tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ khuyến 
nông, đặc biệt là cán bộ giảng dạy TOT, đội ngũ cán 
bộ này cần giỏi phương pháp, giỏi chuyên môn, có 
thái độ tốt để giảng giải cho bà con nông dân; vì giỏi 
phương pháp để tổ chức lớp tập huấn khoa học, 
phân tích logic, không áp đặt; giỏi chuyên môn để 
nói ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, cụ thể, kỹ lưỡng, 
giúp cho dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; có thái độ tốt 
mới nhiệt tình, tận tình, chu đoán và vui vẻ… 

VŨ MƯA

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Lê Minh Hoan
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Xin ông cho biết một số kết quả 
nổi bật trong lĩnh vực nuôi tôm 
nước lợ của Sóc Trăng trong năm 
2020?

Ông Lâm Văn Mẫn:  2020 là 
năm có rất nhiều yếu tố tác động 
bất lợi đến nuôi trồng và chế biến, 
xuất khẩu thủy sản cả nước nói 
chung và Sóc Trăng nói riêng. 
Đối với NTTS mà chủ yếu là nuôi 
tôm nước lợ, ngay từ đầu năm đã 
phải đương đầu với đợt hạn mặn 
gay gắt và kéo dài, sau đó là dịch 
COVID-19 bùng phát trên toàn 
thế giới khiến giá tôm trong nước 
giảm liên tục, ảnh hưởng không 
nhỏ đến tiến độ thả nuôi. Chưa 
hết, những cơn bão, áp thấp nhiệt 
đới xuất hiện liên tục vào nửa cuối 
năm đã làm môi trường nuôi biến 
động, phát sinh dịch bệnh gây 
thiệt hại trên tôm, mà đỉnh điểm 
là trong tháng 10/2020. Tuy nhiên, 
với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực 
của ngành nông nghiệp trong việc 
thực hiện đồng bộ các giải pháp 
quản lý và đặc biệt là sự nỗ lực, 
sáng tạo của người dân trong việc 

SỨC HÚT NGÀNH TÔM SÓC TRĂNG
Đối với hầu hết các tỉnh khu vực ĐBSCL, ngành thủy sản có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là những địa phương có lợi thế phát triển nuôi trồng, chế biến 
xuất khẩu tôm; trong đó, Sóc Trăng là một điển hình. Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đã có những chia sẻ với Tạp chí Thủy sản Việt 
Nam nhân dịp Xuân mới 2021 về thành tựu cũng như những chủ trương, chính sách để thúc đẩy phát triển sản xuất tôm tại địa phương.

>> Ông Lâm Văn Mẫn: Năm 2021 
cần phải kéo dài được chuỗi thành 
công của nghề nuôi mà tỉnh đã đạt 
được trong những năm gần đây theo 
hướng hiệu quả và bền vững nhất. 
Muốn làm được điều này, người nuôi 
phải áp dụng khoa học công nghệ và 
từng bước chuyển dần sang nuôi 
thâm canh, ứng dụng công nghệ cao 
để tăng sản lượng, giảm rủi ro và 
xây dựng liên kết, tạo chuỗi giá trị 
hiệu quả và bền vững, tiến tới không 
còn hộ nuôi nhỏ lẻ, manh mún. 

nước nói chung. Trong số những 
yếu tố bất lợi thì dịch COVID-19 là 
có sức tác động mạnh nhất và dai 
dẳng nhất đối với xuất khẩu tôm. 
Các cường quốc nuôi tôm như Ấn 
Độ, Ecuador, Indonesia… rơi vào 
khó khăn do COVID-19, khiến 
chuỗi cung ứng nuôi tôm bị gãy 
hoặc gián đoạn. 

Trong bối cảnh khó khăn 
chung đó, các doanh nghiệp chế 
biến xuất khẩu trong tỉnh đã rất 
nhạy bén, linh hoạt với biến động 
thị trường khi nhanh chóng giảm 
hàng tồn kho và chuyển phần lớn 
sản phẩm sang kênh tiêu thụ là các 
siêu thị bán lẻ để tránh tác động 
từ đại dịch. Những kinh nghiệm, 
sự nhạy bén của nhà quản lý, nông 
dân và doanh nghiệp ngành tôm 
trong xử lý những tình huống khó 
đã góp phần đưa giá trị xuất khẩu 
thủy sản của tỉnh năm 2020 ước 
đạt 823 triệu USD, tăng 24,87% so 
năm 2019. Còn nói về tương lai, dù 
không là thủ phủ tôm nhưng Sóc 
Trăng phấn đấu trở thành trọng 
điểm về chế biến và xuất khẩu tôm 
của cả nước.

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào trong sản xuất, ngành 
tôm Sóc Trăng tiếp tục có được 
thành công lớn. Theo đó, dù diện 
tích thả nuôi chỉ có 51.431 ha, 
nhưng nhờ có đến 94,3% diện tích 
nuôi thâm canh, bán thâm và tỷ lệ 
thiệt hại tôm nuôi được khống chế 
ở mức dưới 10% nên sản lượng 
tôm nuôi cả năm của tỉnh ước đạt 
gần 188.000 tấn, vượt 12,5% kế 
hoạch và tăng đến 24,8% so cùng 
kỳ 2019. 

Năm 2020, Sóc Trăng được xem 
là điểm sáng về xuất khẩu tôm của 
cả nước khi có mức tăng trưởng 
rất ngoạn mục với kim ngạch tăng 
hơn 30%, nhận định của ông về 
điều này?

Ông Lâm Văn Mẫn: Đối với 
xuất khẩu tôm của tỉnh năm 2020, 
có thể nói một cách ngắn gọn là: 
“thành công ngoài mong đợi”. Sở 
dĩ tôi đưa ra nhận xét đánh giá 
như thế là vì xuyên suốt trong năm 
2020 có rất nhiều yếu tố bất lợi cho 
nghề nuôi cũng như xuất khẩu tôm 
của tỉnh Sóc Trăng nói riêng và cả 

Vùng nuôi tôm công nghệ cao tại Sóc Trăng Ảnh: PTC
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 Có thể nói, kết quả nổi bật trong năm 2020 là thành quả tất yếu 
của cả quá trình chuẩn bị của toàn ngành tôm Sóc Trăng từ khâu quản 
lý đến nuôi trồng, chế biến. Từ chủ trương đến giải pháp đã được ngành 
chuyên môn đưa vào thực tiễn vùng nuôi, các chính sách hỗ trợ cũng 
thông thoáng, tạo điều kiện để người nuôi tôm nâng cao quy trình kỹ 
thuật nuôi an toàn, quy trình nuôi thâm canh ứng dụng kỹ thuật cao để 
tăng năng suất và chất lượng.
 Trong bối cảnh khó khăn chung tăng trưởng xuất khẩu tôm ở Sóc 

Trăng được xem là bệ đỡ và cũng là điểm nhấn tăng trưởng chung của 
toàn ngành. Năm 2020 mức tăng ở Sóc Trăng là 30%, chiếm khoảng 
25% kim ngạch chung của ngành. Đây không phải là bất ngờ khi các 
doanh nghiệp chế biến tôm ở Sóc Trăng trong 5 năm qua ngày càng 
đông đảo và đều là doanh nghiệp lớn, có trình độ chế biến sâu. Số lượng 
doanh nghiệp chế biến tôm ở Sóc Trăng sẽ còn tiếp tục được bổ sung 
năm 2021, hứa hẹn Sóc Trăng là trọng điểm tôm của cả nước. 
 Kế hoạch diện tích NTTS Sóc Trăng năm 2021 là 75.000 ha. Trong 

đó: Nuôi tôm nước lợ 51.000 ha (tôm sú 16.000 ha, TTCT 35.000 ha); 
nuôi thủy sản nước ngọt 22.650 ha (cá tra 100 ha; tôm càng xanh 100 
ha; cá các loại 22.450 ha). Nuôi thủy sản khác 1.350 ha. Sản lượng 
NTTS 250.600 tấn; trong đó, tôm nước lợ 172.000 tấn (tôm sú 24.000 
tấn, TTCT 148.000 tấn), cá tra 25.000 tấn, tôm càng xanh 50 tấn, cá 
các loại 53.160 tấn, thủy sản khác 390 tấn.

Mặc dù có rất nhiều trở ngại, 
nhưng ngành tôm Sóc Trăng vẫn 
có những cơ hội cho sự phát triển 
trong năm 2021, thưa ông?

Ông Lâm Văn Mẫn: Tuy dịch 
COVID-19 vẫn còn có khả năng 
kéo dài và thời tiết đầu năm không 
mấy thuận lợi cho việc thả nuôi 
sớm, nhưng cơ hội cho xuất khẩu 
tôm của tỉnh trong năm 2021 
không phải là không có. Đó là 
người nuôi đang trong tâm lý khá 
phấn khởi là giá tôm đang rất cao, 
dù là do hệ quả cung - cầu cục bộ 
trong nước sẽ có xu thế thả nuôi 
sớm để tranh thủ giá còn cao ở đầu 
vụ; là số lượng doanh nghiệp chế 
biến xuất khẩu tôm trong tỉnh vốn 
đã mạnh sẽ còn tiếp tục được bổ 
sung năm 2021; là uy tín thương 
hiệu tôm Việt Nam nói chung và 
Sóc Trăng nói riêng đang rất tốt 
trên thị trường thế giới… 

Trong điều kiện biến đổi khí 
hậu ngày càng gay gắt, khó lường, 
ngành tôm phải có sự thích ứng 
và thuận thiên. Phải làm sao thay 
đổi được tư duy sản xuất của người 
nuôi tôm để hướng họ đến những 
mô hình nuôi hiệu quả hơn, môi 
trường nuôi được tốt hơn. Do đó, 
ngành nông nghiệp phải chủ động 
phối hợp cùng các địa phương để 
có sự phối hợp xử lý kịp thời, hiệu 
quả các tình huống phát sinh. Phải 
quan tâm đào tạo nguồn nhân lực 
đáp ứng yêu cầu phát triển của 
nghề nuôi và chế biến…

Đối với các doanh nghiệp chế 
biến, xuất khẩu tôm của tỉnh hiện tại 
phần lớn là những đơn vị lớn và có bề 
dày kinh nghiệm, trình độ chế biến 
sâu và uy tín trên thị trường. Trong 
năm 2021 dự kiến sẽ có thêm một số 
doanh nghiệp mới đi vào hoạt động 
nên không chỉ có nhu cầu về tôm 
nguyên liệu mà nhu cầu về tuyển 
dụng, đào tạo lao động có tay nghề 
cũng sẽ tăng. Do đó, bên cạnh các 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ các 
doanh nghiệp mở rộng quy mô sản 
xuất, đa dạng thị trường xuất khẩu, 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, 
địa phương tạo mọi điều kiện thuận 
lợi và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp 
về thủ tục hành chính, tuyển dụng 
lao động, an ninh trật tự...

Dự báo, nhu cầu tôm nguyên 
liệu của các doanh nghiệp tại Sóc 
Trăng năm 2021 sẽ vào khoảng 
200.000 tấn. Vậy theo ông, ngành 
tôm phải có sự chuẩn bị như thế 
nào để đáp ứng nhu cầu này?

Ông Lâm Văn Mẫn: Theo kế 
hoạch, năm 2021 toàn tỉnh phấn 
đấu thả nuôi tôm nước lợ đạt 51.000 
ha trở lên; trong đó, tôm sú là 16.000 

ha và TTCT là 35.000 ha. Sản lượng 
tôm cả năm là 172.000 tấn; trong 
đó, tôm sú là 24.000 tấn và TTCT 
là 148.000 tấn. Tuy nhiên, nếu điều 
kiện nuôi và tình hình giá tiêu thụ 
tôm thuận lợi, tôi nghĩ diện tích, sản 
lượng tôm của tỉnh trong năm 2021 
không chỉ dừng lại ở con số kế hoạch 
trên, mà có thể tăng hơn rất nhiều, 
nhất là xu hướng chuyển sang nuôi 
TTCT lót bạt ao tròn nổi theo mô 
hình 2 - 3 giai đoạn cho năng suất 
rất cao đang ngày càng tăng. Tất 
nhiên sẽ còn một lượng tôm nhất 
định được các doanh nghiệp điều 
tiết từ các tỉnh khác về để phục vụ 
cho nhu cầu chế biến của họ.

Tuy nhiên, để đảm bảo thắng 
lợi vụ tôm năm 2021, ngành nông 
nghiệp cần tiếp tục hoàn chỉnh kế 
hoạch vụ nuôi với các nhiệm vụ, 
giải pháp đồng bộ như: Tiếp tục 
và đổi mới công tác tuyên truyền 
một cách hiệu quả nhất cả về nội 
dung lẫn hình thức; đẩy mạnh 
công tác đào tạo, tập huấn, chuyển 
giao khoa học công nghệ, trong đó 
chú trọng khuyến khích nhân rộng 
các mô hình nuôi mới có hiệu quả; 
tăng cường quản lý vật tư đầu 
vào bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm; tổ chức lại sản xuất theo 
hướng liên kết chuỗi giá trị và sản 
xuất đạt chuẩn theo yêu cầu thị 
trường; quan tâm chú trọng công 
tác quan trắc môi trường, dịch 
bệnh để có khuyến cáo và giải 
pháp phòng trị kịp thời. 

Trân trọng cảm ơn ông!
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Không để lãng phí tiềm năng
Việt Nam có trên 3.000 km bờ biển là tiềm 

năng rất lớn cho nuồi trồng, khai thác, chế biến 
thủy sản nói chung và nhuyễn thể hai mảnh vỏ 
nói riêng. Trong khi một số nguồn lợi tự nhiên 
đang cạn kiệt (sò điệp, ngao lụa…) do khai thác 
quá mức thì ngành nuôi ngao (ngao trắng, ngao 
hai cồi), hàu… lại phát triển nhanh chóng cả về 
diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, giá trị xuất 
khẩu và tiêu thụ trong nước vẫn chưa xứng với 
sự phát triển đó.

Theo vị “thuyền trưởng” của Lenger Việt Nam 
Nguyễn Hồ Nguyên, nguyên nhân là do giống 
nuôi (ngao) những năm gần đây bị suy thoái. Kích 
cỡ vật nuôi nhỏ đi trong khi thị trường có nhu 
cầu cao với sản phẩm ngao cỡ lớn; năng suất nuôi 
thấp, chi phí nuôi lớn làm giá nguyên liệu cao dẫn 
đến giá bán không còn tính cạnh tranh so các 
nước khác; một số nơi nuôi ngao trắng, ngao hai 
cồi ở miền Bắc còn lệ thuộc vào thị trường Trung 
Quốc rất bấp bênh; một số nhà máy chế biến 
trong nước chưa được nâng cấp và đổi mới công 
nghệ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. 

>> “Nhân dịp đón Xuân 2021, thay mặt 
cho Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt 
Nam, tôi xin chúc bà con nuôi trồng và 
chế biến thủy sản Việt Nam tiếp tục hợp 
tác, cùng nhau vượt mọi khó khăn và thách 
thức, tiếp tục giữ vững vị trí là một trong 
những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu 
trên thị trường thế giới”- ông Nguyễn Hồ 
Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Thủy sản Lenger Việt Nam.

LENGER VÀ BƯỚC ĐỘT PHÁ 
VỚI NGAO VIỆT NAM

Với kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt, chế biến các loại nhuyễn thể hơn 90 năm qua trên thế giới, khi vào Việt Nam, Tập đoàn Lenger Seafoods, Hà Lan đã có 
những bước đột phá mạnh mẽ đối với con ngao/nghêu - một trong 4 mũi nhọn của ngành thủy sản Việt Nam. Không dừng lại ở thành công đã có, Công ty TNHH 
Thủy sản Lenger Việt Nam đang có những bước đi mới nhằm gặt hái nhiều kết quả vững mạnh hơn nữa. 

Để vực dậy ngành hàng này, rất cần hình thành 
một tổ chức, một hội tập hợp những người nuôi 
trồng, các nhà máy chế biến và các nhà xuất khẩu, 
dịch vụ thương mại cùng nhau định hướng phát 
triển hình thành nên một ngành công nghiệp nuôi 
ngao và các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Và đây 
cũng là lý do để Tập đoàn Lenger Seafoods, Hà 
Lan đến và gắn bó với “con ngao” Việt Nam. 

Nhận thấy Việt Nam ta có tiềm năng nuôi ngao 
và các loại nhuyễn thể hai mảnh vỏ, sang đầu thế 
kỷ 21 này, Tập đoàn quyết định xây dựng một nhà 
máy chế biến ở Việt Nam. Nhưng phải đến năm 
2016, sau những năm khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu, một nhà máy tương đối hoàn chỉnh ra đời và 
bắt đầu đi vào sản xuất.

Phát triển giữa sóng gió
Năm 2020, Lenger Việt Nam gặp nhiều khó 

khăn do ngao chết hàng loạt trên diện rộng ở cả 
hai miền Nam, Bắc khiến nguồn cung nguyên liệu 
giảm mạnh, các nhà máy tranh mua đẩy giá nguyên 
liệu tăng rất cao. Tiếp đó, đại dịch COVID-19 ập 
đến, một số khách ngừng đơn hàng, số khác yêu 
cầu thanh toán chậm đến 120 ngày thay vì 60, 90 
ngày như trước đây, trong khi người nuôi yêu cầu 
thanh toán tiền mua ngao 10 - 15 để kịp mua ngao 
giống về thả thay vì chậm hơn như thỏa thuận…

Nhưng do đã qua hai năm trước đây, sản phẩm 
ngao của Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam 
được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm 
cả về chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ giao hàng, nên 
lượng đơn hàng năm này cao hơn các năm trước. 

Năm 2020, “Nghêu sạch Lenger” tiếp tục tăng 
trưởng mạnh so năm trước cả về số lượng (+19%) 
và doanh thu (24%).  Bên cạnh đó, vừa qua “Vùng 
nuôi liên kết Lenger Farm”, xã Nam Ðiền, huyện 
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định với quy mô 500 ha, 
sản lượng 10.000 tấn của Lenger Việt Nam đã đạt 

chứng nhận ASC cho ngao Meretrix Lyrata. Ðây 
là cột mốc quan trọng, góp phần định danh sản 
phẩm ngao Việt Nam trên trường quốc tế, được 
ví như “VISA VIP” để sản phẩm ngao Việt Nam 
đi vào nhiều thị trường, giúp thương hiệu ngao 
Việt Nam vươn xa.

Kế hoạch “đón” năm mới
2021 vẫn tiếp tục là năm nhiều khó khăn và 

thách thức khi đại dịch COVID-19 còn diễn 
biến phức tạp và kéo dài, sản lượng ngao nuôi 
chưa hồi phục do ảnh hưởng ngao chết hàng 
loạt trong năm 2020; rào cản kỹ thuật ở thị 
trường buộc các doanh nghiệp tiếp tục hoàn 
chỉnh cơ sở sản xuất cho phù hợp… 

Ngay từ những tháng cuối năm 2020, Công 
ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam đã có 
những trao đổi với khách hàng, thống nhất các 
đơn hàng từng tháng năm 2021, bàn bạc với các 
nhà cung cấp, những người nuôi ngao chuẩn 
bị bãi ngao nguyên liệu cho nhà máy, tìm kiếm 
thêm nguồn ngao nuôi mới, đặc biệt là chuẩn bị 
nguồn ngao nuôi có chứng nhận ASC/MSC mà 
nhiều khách hàng đang quan tâm. 

Cùng đó, Công ty tiếp tục xuất khẩu thịt 
ngao luộc chín đông lạnh cho thị trường Nhật 
Bản và Hàn Quốc, đồng thời phát triển những 
khách hàng mới, thị trường mới cho sản phẩm 
thịt ngao luộc chín đông lạnh IQF, thịt ngao luộc 
chín đóng hộp như Liên bang Nga, các nước 
Hồi giáo ở vùng Vịnh… Bên cạnh đó, Công ty 
sẽ đầu tư hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất thịt 
ngao luộc chín đông lạnh IQF và đóng hộp, dây 
chuyền sản xuất nước luộc ngao cô đặc… tiếp 
tục duy trì là nhà cung cấp ngao trắng hàng đầu 
cho thị trường EU và trong nước cũng như trên 
thị trường thế giới.

THẾ BẢO

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan (thứ 2 từ phải qua) thăm quan nhà máy chế biến ngao xuất khẩu của Lenger Việt Nam Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam có trụ sở chính tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định
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Sản xuất Artemia từ trứng khô
Việc sản xuất ấu trùng Artemia sạch từ trứng 

khô có vẻ như khá dễ, tuy nhiên có rất nhiều 
thách thức trong quá trình này:

- Cần phải có nguồn trứng có chất lượng tốt 
(tỷ lệ nở cao)

- Cần có nước biển sạch và nhiệt độ thích hợp
- Cần cung cấp đủ ánh sáng
- Cần cung cấp đủ ôxy
- Thu đúng thời điểm để có lượng Instar 1 tối đa
- Tách ấu trùng Artemia khỏi vỏ trứng và tạp 

chất
- Tránh làm tổn thương ấu trùng Artemia nếu 

không sẽ là cơ hội cho vi khuẩn phát triển
- Kiểm soát quần thể vi khuẩn trong toàn bộ 

quá trình ấp nở
- Khoản tiền mua dự trữ trứng Artemia khá 

lớn cho trại giống
- Sản lượng ấu trùng Artemia ấp được có thể 

rất khác so công bố trên bao bì
- Cần có phòng lab để kiểm tra giai đoạn ấu 

trùng Artemia, Vibrio và virus.
Mối quan tâm lớn nhất của các trại giống:
- Có đủ ấu trùng Artemia để cho ăn trong ngày?
- Ấu trùng Artemia có bị nhiễm Vibrio?
- Trong quá trình tách Artemia, liệu có gây tổn 

thương cho ấu trùng Artemia?
- Làm thế nào để biết cho ăn bao nhiêu ấu  

trùng Artemia cho mỗi bể nuôi?
- Nên mua loại Artemia nào khi trên thị 

trường có hàng trăm nhãn hiệu Artemia khác 
nhau

Khi ngành tôm đang nhanh chóng phát triển 
sang quy trình sản xuất chuyên nghiệp và có 
kiểm soát từ tôm bố mẹ đến tôm thương phẩm 
ngành công nghiệp thức ăn phải có nhiệm vụ 
duy trì tốc độ tương quan với R&D. Mặc dù có 
rất nhiều thành tựu trong việc cải thiện công 
thức thức ăn, phát triển vi sinh, nhận thức sinh 
thái về ảnh hưởng của thức ăn cho tôm, tuy 
nhiên về lĩnh vực Artemia vẫn không có nhiều 
cải tiến.

Cho tới thời điểm hiện tại, giải pháp tốt 
nhất mà ngành công nghiệp Artemia có thể 
mang lại là cung cấp trứng Artemia khô đóng 
lon, tuy nhiên đây cũng chưa phải là giải pháp 
lý tưởng cho trại giống. I&V-BIO tin rằng 
không nên để việc ấp nở Artemia gây nhiều 
phiền toái cho các trại giống, chúng tôi đã cung 
cấp một giải pháp giải quyết các khó khăn này 
cho các trại giống.

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ  
SẢN XUẤT ẤU TRÙNG ARTEMIA

Kể từ giai đoạn khởi điểm của ngành nuôi tôm, Artemia được công nhận là nguồn thức ăn dinh dưỡng tốt nhất cho ấu trùng tôm, cá. Thực tế trứng Artemia có thể được 
sấy khô và được bảo quản trong một thời gian dài tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi. Kể từ đầu những năm 1980, các trại tôm giống đã sử dụng trứng Artemia 
theo cách tự ấp nở thông thường. Các nhà cung cấp trứng sấy khô đóng lon hoặc trong thùng lớn. Trại giống có nhiệm vụ ấp trứng thành các ấu trùng Instar 1.

Chìa khóa thành công của I&V-BIO là cam kết cung cấp hàng ngày cho khách hàng 
những sản phẩm sạch, tươi, và không nhiễm Vibrio

Sản phẩm của I&V-BIO
INSTART 1
Được công nhận là ấu trùng Artemia hoàn toàn ở giai đoạn 

Instar 1; không tạp chất, không tổn thương, không Vibrio và ổn 
định ở dạng cô đặc (khay 800 g), một tiêu chuẩn mới trong ngành 
nuôi tôm. INSTART 1 giúp trại giống theo sát quy trình an toàn 
sinh học, giảm bớt gánh nặng trong khâu ấp nở Artemia trong 
điều kiện không thích hợp.

INSTART ENERGY
Nhằm tăng cường sức khỏe của tôm post, I&V-BIO còn cung cấp INSTART Energy (ấu trùng 

Artemia được làm giàu) cho trại giống, trại ương và nuôi thương phẩm. INSTART Energy được 
làm giàu với nhũ tương DHA chất lượng cao, chiết xuất tảo có hàm lượng cao acid amin và 
carotenoids, chiết xuất thảo dược có đặc tính prebiotic, kháng Vibrio cao và cuối cùng nhưng 
không kém phần quan trọng là Vitamin C, nấm men selenium.

Giải pháp của I&V-Bio
Cách đây 8 năm, I&V-BIO bắt đầu nghiên cứu 

về một giải pháp mang tính cách mạng nhằm giải 
quyết các gánh nặng trong khâu ấp nở Artemia 
cho các trại giống bằng cách thiết lập các trung 
tâm ấp nở Artemia với kiến thức, kinh nghiệm và 
kỹ thuật mới để sản xuất ấu trùng Artemia một 
cách chuyên nghiệp và quy mô công nghiệp. Hiện 
tại, Tập đoàn I&V-BIO đã thành lập các trung tâm 
ấu trùng Artemia tại Thái Lan, Ấn Độ (3 trung 
tâm), Indonesia, Việt Nam và Ecuador. Trung tâm 
tại Bangladesh sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.

Tất cả các trung tâm Artemia của I&V-BIO sử 
dụng công nghệ mới được cấp bằng sáng chế, cung 
cấp ấu trùng Artemia (Instar 1) nguyên vẹn, không 
bị tổn thương, sạch vỏ, không có các tạp chất và 
không nhiễm Vibrio. Ấu trùng Artemia được khử 
trùng, cho ngủ đông và tách nước cho đến khi ấu 
trùng ở dạng bánh cô đặc (72.000 ấu trùng/g). Ấu 
trùng được đóng trong khay 800 g và được giao đến 
trại giống hàng ngày. Một khay 800 g ấu trùng (về 
sinh khối) tương đương với một lon Artemia có tỷ 
lệ nở 70%. Ấu trùng Artemia sẵn sàng để sử dụng 
và có thể được cho ăn trực tiếp vào trong bể nuôi. 
Khi đưa ấu trùng vào bể nuôi, ấu trùng thức dậy và 
bắt đầu bơi lội trong bể.

Công nghệ tách vỏ, khử trùng và đóng gói có tầm 
quan trọng như nhau để sản xuất ra sản phẩm có 
chất lượng và số lượng ổn định. Các chương trình 
điện toán lập trình riêng cùng với các nhân viên được 
đào tạo chuyên nghiệp đảm bảo giao hàng đúng hẹn 
trong suốt 365 ngày trong năm. I&V-BIO phát triển 
ra công nghệ tách vỏ với quy trình ấp nở độc đáo, 

đảm bảo sản xuất ấu trùng Artemia ở quy mô 
công nghiệp. Tất cả các cơ sở của I&V-BIO được 
trang bị hệ thống xử lý nước (ozone) và hệ thống 
lọc nước UF (0,01 micron) cũng như các hệ thống 
dự phòng như 2 máy phát điện, bể chứa nước, phụ 
tùng thay thế… I&V-BIO còn trang bị PCR “real-
time” để phân tích tất cả các mẻ sản phẩm về các 
mầm bệnh EHP, EMS và DIV1.

I&V BIO
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Nguyên nhân
Tảo nở hoa: Trong điều kiện thuận lợi (dư 

thừa chất hữu cơ, mất cân bằng dinh dưỡng Nitơ 
và Photpho), các loài tảo độc như tảo lam, tảo 
giáp, tảo mắt, tảo đỏ… phát triển mạnh, tảo nở 
hoa, sẽ sản sinh ra nhiều chất độc gây nhớt nước 
ao, tạo váng bọt khó tan.

Tảo chết (sụp tảo): Nếu pH nước không ổn 
định, độ kiềm thấp hoặc diệt tảo không đúng 
cách sẽ làm tảo chết đồng loạt, gây ô nhiễm nước 
ao nuôi tạo váng bọt khó tan.

Trong quá  trình phân hủy yếm khí lớp bùn 
bã hữu cơ từ đáy ao nuôi đã làm sản sinh các 
khí độc như H2S, CH4, NH3, NO2… Các khí sản 
sinh sẽ kết hợp lượng ôxy hòa tan trong nước để 
chuyển hóa thành dạng ít độc hơn và  sẽ nhanh 
chóng phóng thích khỏi môi trường. Khi lượng 
chất thải hữu cơ tích tụ đáy ao nhiều, quá trình 
phân giải yếm khí xảy ra mạnh, khí độc sẽ gia 
tăng hình thành váng bọt trong ao. Nước ao nuôi 
có pH cao và nhiệt độ cao khả năng gây độc cho 
tôm càng gia tăng.

Sự phát triển của các vi sinh vật dạng sợi khi 
xảy ra sự mất cân bằng dinh dưỡng. Các vi sinh 
vật này có khả năng sinh ra các hợp chất kỵ nước 
kết nối với bọt khí tạo váng bọt, đồng thời, khi 
chết đi, các vi sinh vật này sẽ phóng thích các chất 
bề mặt sinh học gây nhớt nước, sự hình thành 
váng bọt càng gia tăng.

Chất rắn lơ lửng làm nước bị nhớt, bị đục, lợn 
cợn dẫn đến sự hình thành váng bọt, có 2 nguyên 
nhân chính:

- Nguyên nhân từ tự nhiên: Đất trên bờ ao bị rửa 
trôi vào mùa mưa; các hạt keo đất sét lơ lửng không 
lắng tụ (vô cơ); sự hoạt động mạnh mẽ của động 
vật thủy sản, vi sinh vật cũng có thể làm đục nước 
ao nuôi, đặc biệt là những ao nuôi mật độ cao.

- Nguyên nhân từ con người: Sử dụng vôi kém 
chất lượng, nhiều tạp chất để khử chua, tăng độ 
kiềm; ao nông hoặc sên vét ao không kỹ cũng làm 
nước bị đục; lượng thức ăn dư thừa và chất thải 
tôm nhiều nhưng không được xử lý. 

Tác hại
- Là điều kiện thuận lợi để lây truyền các bệnh 

trên tôm
- Tôm thiếu ôxy để hô hấp
- Tôm ăn kém, giảm ăn và bỏ ăn hàng loạt
- Tôm còi cọc, chậm lớn, dễ nhiễm bệnh, giảm 

năng suất

- Trong điều kiện nước đục, tôm giảm ăn, hạn 
chế sự phát triển các loài tảo có lợi, giảm 

- Ôxy hòa tan, cản trở hô hấp.

Cách xử lý
- Ổn định mật độ tảo trong ao bằng cách duy trì 

các chỉ tiêu pH, độ kiềm ổn định;
- Quản lý chặt chẽ việc cho ăn, giảm lượng thức 

ăn dư thừa;
- Loại bỏ chất thải bùn đáy ra khỏi ao bằng cách 

thay nước, hút bùn và xiphong đáy ao;
- Gia cố kỹ bờ ao, ao nuôi phải có độ sâu phù hợp;
- Trường hợp nước đục, cần xác định nước đục 

vô cơ hay hữu cơ để có cách xử lý thích hợp, bằng 
cách lấy 1 lượng nước thích hợp cho vào xô hoặc 
bình thủy sinh, để yên sau 1 tuần, nếu nước vẫn 
đục thì là do các hạt đất sét lơ lửng, nếu có lớp cặn 
lắng tụ ở đáy thì nguyên nhân là do chất hữu cơ;

- Sử dụng chế phẩm sinh học: Chế phẩm vi 
sinh: các chủng vi khuẩn có lợi Bacillus spp. có khả 
năng phân hủy bùn đáy và chất hữu cơ dư thừa 
trong nước. 

HIỆN TƯỢNG VÁNG BỌT 
KHÓ TAN TRONG AO TÔM

Việc chạy quạt nước hoặc chạy ôxy đáy trong nuôi tôm là điều kiện hình thành màng bọt trên mặt ao nuôi. Trong điều kiện nước sạch, không nhớt, không có vật 
chất lơ lửng, màng bọt sẽ nhanh chóng tan đi. Trường hợp màng bọt lâu tan, tạo thành vệt dài sau guồng quạt hoặc tập trung ở góc ao tạo thành váng bọt là do 
nước có độ nhớt, môi trường nước nuôi đang xấu đi, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của tôm và nghiêm trọng hơn có thể gây thiệt hại cho tôm nuôi.

PROCOZOLL:PROCOZOLL: Một dạng tổng hợp của 5 
loại enzyme: Protease, Amylase, Cellulase, 
Lipase, Urease, giúp khống chế tảo độc và 
bùn bã hữu cơ. Xử lý sạch váng bọt chỉ sau 
12h sử dụng.

 PROMATRIX: Men đường ruột
Ức chế phân trắng, phân loãng, trống ruột, ruột đứt khúc 
sau 3 ngày
Kích thích nong to đường ruột, tôm ăn khỏe, mau lớn

 AQUAMATRIX: Vi sinh xử lý nước
Cắt tảo độc nhanh chóng
Xử lý bọt dơ - nước đục
Gây màu nâu trà - tảo khuê

 SLUDGEMATRIX: Vi sinh xử lý đáy
Xử lý nhớt bạt nhanh chóng
Tạo lớp bùn vàng xám
Hạ khí độc NO2
Tăng ôxy hòa tan đáy

Bộ 3 hoàn hảo cho 
ao tôm công nghiệp 2021

MSBA 100: MSBA 100: Vi sinh chuyên xử lý tảo, chất 
hữu cơ dư thừa và bùn đáy ao nuôi, với các 
loài vi khuẩn như   B. subtilis, B.megaterium, 
B.mojavensis… Xử lý nhớt bạt và bọt dơ 
nhanh chóng.

Thông tin liên hệ: 
Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật - 
Sinh hóa Thái Nam Việt
Địa chỉ: 126 Lã Xuân Oai, P. Tăng Nhơn 
Phú A, Q. 9, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 0888 93 63 66
Email: info@thainamviet.com
Website: thainamviet.com

Giải pháp từ Thái Nam Việt 
Hiện tượng váng bọt ảnh hưởng rất lớn đến vụ 

nuôi, do đó, cần xử lý kịp thời và kiểm soát tốt các 
yếu tố gây ra hiện tượng này. Chế phẩm enzyme 
đậm đặc với hoạt lực mạnh sẽ xử lý váng bọt cũng 
như chất hữu cơ dư thừa chỉ sau 12h sử dụng, việc 
bổ sung chế phẩm vi sinh sau đó sẽ duy trì hiệu 
quả kiểm soát chất lượng nước trong suốt quá 
trình nuôi, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng 
cao năng suất. 

THÁI NAM VIỆT
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Theo đại diện Cục Thú y, năm 2020, tổng 
diện tích NTTS thiệt hại do dịch bệnh tăng 
lên gần 2 lần so năm 2019 với trên 45.000 ha, 
trong đó, tôm tăng 10%, nhất là bệnh đốm 
trắng, bệnh trên cá tra cao nhất từ trước đến 
nay với trên 15.000 ha diện tích cá tra bị thiệt 
hại…

Nắm bắt được nhu cầu thị trường và 
mong muốn gỡ khó cho ngành thủy sản 
Việt Nam, những năm qua, rất nhiều doanh 
nghiệp “hậu cần” thủy sản đã đầu tư công 
sức vào nghiên cứu và cho ra đời các sản 
phẩm hỗ trợ vật nuôi. Vượt qua trở ngại, tìm 
đúng mục tiêu, Công ty TNHH NIKOLET đã 
nhanh chóng ghi tên mình lên bảng vàng của 
thị trường thủy sản với các sản phẩm vượt xa 
mong đợi.

Chia sẻ với chúng tôi, đại diện NIKOLET 
cho biết, trong quá trình nghiên cứu và thực 
nghiệm, Công ty luôn tìm cách từng bước 
thử nghiệm và nâng cao các chỉ tiêu về sinh 
trưởng và sinh sản cho đàn vật nuôi thủy sản 
nhằm đạt mục tiêu đưa ra các sản phẩm giúp 
bà con nâng cao hiệu quả trên một đơn vị 
diện tích. 

THƯƠNG HIỆU CỦA CHẤT LƯỢNG
Có mặt tại thị trường Việt Nam chỉ mới nửa thập kỷ, thế nhưng, với sức trẻ của một tân binh, Công ty TNHH NIKOLET đã nhanh chóng khẳng định được vị trí bằng 
một hướng đi chính xác với các sản phẩm nhắm trúng mục tiêu.

>> Lĩnh vực kinh doanh của NIKOLET: 
Chuyên cung cấp các loại thuốc hỗ trợ sinh 
trưởng, phòng và điều trị bệnh, chế phẩm 
sinh học, thuốc hỗ trợ sinh sản nhân tạo của 
động vật thủy sản; cung cấp các loại thức ăn 
bổ sung nâng cao khả năng sinh trưởng, sinh 
sản và phòng trừ dịch bệnh cho tôm, cá và 
các loài thủy, đặc sản; cung cấp chế phẩm 
sinh học, hóa chất khử trùng môi trường 
nuôi trước trong và sau khi nuôi và thiết bị 
vật tư ngành NTTS; cung cấp thiết bị vật tư, 
con giống ngành nông nghiệp.

Nói được làm được, NIKOLET  luôn đưa ra 
các sản phẩm có khả năng bảo vệ, nâng cao chất 
lượng môi trường sống của động vật thủy sản. 
Bên cạnh đó, Công ty còn cung cấp các dòng 
sản phẩm phòng, trị bệnh cho thủy sản, trong 
đó, đáng chú ý là các dòng sản phẩm giúp hỗ trợ 
kích thích động vật thủy đặc sản sinh sản nhằm 
chủ động nguồn giống trong nuôi trồng và bảo 
vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên. 

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các thiết bị 
vật tư ngành nông nghiệp với các sản phẩm an 
toàn cho môi trường và sức khỏe con người, phù 
hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và được phép 
sử dụng trong nông nghiệp vì một nền nông 
nghiệp an toàn và bền vững.

Công ty đặt ra 4 tiêu chí hoạt động: Chất 
lượng phục vụ là tốt nhất; sản phẩm là chất 
lượng; giá cả là cạnh tranh; nhanh chóng và 
thuận tiện. Cùng sự phát triển của công nghệ số, 
với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và năng động, 
hình thức bán hàng và thanh toán đa dạng, 
thuận tiện sẽ mang đến cho khách hàng sự yên 
tâm khi sử dụng sản phẩm của Công ty dù bạn 
ở rất xa. 

T.H
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Nhiều thành tựu quan trọng
Hoạt động khoa học công nghệ thủy sản đã 

được quản lý theo hướng trọng tâm, trọng điểm 
hơn để giải quyết những vấn đề bức thiết của 
thực tế sản xuất. Kết quả hoạt động khoa học đã 
góp phần quan trọng cho quản lý và phát triển 
ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững, tác động đến hầu 
hết các lĩnh vực sản xuất của ngành. 

Trong khai thác hải sản, kết quả cập nhật biến 
động nguồn lợi hải sản là cơ sở khoa học cho xây 
dựng Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng 
dẫn, xây dựng  chiến lược phát triển ngành giai 
đoạn 2021 - 2030; kết quả nghiên cứu về tàu 
thuyền, hệ thống bảo quản sản phẩm đã góp phần 
hiện đại hóa tàu cá và giảm tổn thất sau thu hoạch. 

Trong NTTS, các kết quả nghiên cứu chọn 
tạo giống, cải tiến quy trình nuôi và quản lý môi 
trường, phòng trị bệnh đã góp phần tăng năng 
suất, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Chất lượng giống một số loài chủ lực; cá tra, 
tôm nước lợ, cá rô phi, tôm càng xanh, cá chẽm đã 
được cải thiện rõ ràng, tốc độ sinh trưởng trung 
bình đạt từ 4,2 - 11,3%/thế hệ. Giống cá tra và 
TTCT kháng bệnh đã bắt đầu được chọn tạo và 
cho kết quả khả quan. Quy trình công nghệ nuôi 
TTCT ứng dụng công nghệ Biofloc, hệ thống 

tuần hoàn nước đã được tạo ra và ứng dụng rộng 
rãi, giúp giảm chi phí thức ăn (FCR khoảng 0,92) 
và hạn chế dịch bệnh. Tỷ lệ sống cá tra giống đã 
được cải thiện đáng kể, đạt 36%; công nghệ nuôi 
cá tra bền vững ATTP đạt năng suất >300 tấn/ha, 
tỷ lệ sống đạt >70%, FCR đạt <1,55. 

Công nghệ sản xuất giống cá biển ngày càng 
được hoàn thiện, có thể cung cấp đủ giống cho 
nuôi thương phẩm. Công nghệ nuôi cá biển 
trong lồng nhựa HDPE quy mô công nghiệp đã 
được cải tiến và ứng dụng thành công tại Việt 
Nam. Quy trình công nghệ nhân giống rong sụn 
bằng kỹ thuật nuôi cấy mô đã được nghiên cứu 
thành công ở Việt Nam sẽ hỗ trợ quá trình phục 
tráng nguồn rong và nhân giống chất lượng 
phục vụ trồng rong thương phẩm.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, 17 kết quả nghiên 
cứu đã được đánh giá và công nhận là tiến bộ kỹ 
thuật để chuyển giao, ứng dụng và thực tế sản xuất. 
Một số tiến bộ kỹ thuật đã được ứng dụng rộng 
rãi trong thực tế sản xuất như: Nuôi TTCT thâm 
canh 2 giai đoạn, hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới 
chụp, quy trình nuôi tôm hùm trong lồng… Một 
số tiến bộ kỹ thuật đã được áp dụng và sẽ được áp 
dụng rộng rãi trong giai đoạn tới như: Bảo quản 
sản phẩm bằng đá sệt, nuôi cá biển bằng lồng nhựa 
HDPE, nuôi tôm thâm canh giảm chất thải…

Còn không ít rào cản
Hoạt động khoa học công nghệ nói chung và 

khoa học công nghệ thủy sản nói riêng đã được 
đổi mới, phát triển theo hướng hiệu quả thực tế 
và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn còn 
hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực, nhân 
tố quyết định thúc đẩy ngành thủy sản phát triển 
hiệu quả, bền vững, thân thiện môi trường. Một 
số nguyên nhân, trở lực chủ yếu của hoạt động 
khoa học công nghệ thủy sản đó là:

- Cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học bất cập: 
Hoạt động khoa học công nghệ thủy sản được 
thực hiện trong nhiều chương trình do nhiều cơ 
quan quản lý khác nhau; thiếu cơ sở dữ liệu được 
cập nhật và thiếu đầu mối điều phối thống nhất. 
Vì vậy, nhiều nội dung nghiên cứu bị trùng lặp, 
thiếu kết nối và kế thừa nên hiệu quả của hoạt 
động khoa học còn chưa cao. Hơn nữa, cơ chế 
đặt hàng, xác định nhiệm vụ khoa học còn chưa 
xuất phát hoặc ít gắn kết với thực tế sản xuất. Sự 
tham gia của doanh nghiệp còn hạn chế.

- Tiềm lực khoa học công nghệ còn hạn chế: 
Nhân lực khoa học công nghệ thủy sản còn yếu, 
cơ cấu cán bộ khoa học có học hàm giáo sư, phó 
giáo sư <1%, trình độ tiến sĩ khoảng 10%. Hệ 
thống trang thiết bị, phòng thí nghiệm và hạ 
tầng phục vụ nghiên cứu thiếu và không đồng 

TIỀM LỰC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ
Thực hiện một cách đồng bộ các chủ trương và chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, ngành thủy sản đã huy động được nhiều nguồn lực xã hội để phát triển. 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ vào tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam ước đạt 45%.

Cần nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ thủy sản  Ảnh: Phan Thanh
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Na Uy - hình mẫu lý tưởng về nuôi biển
Na Uy là một trong những quốc gia có ngành thủy sản dẫn đầu thế giới, đây cũng là một hình mẫu lý tưởng trong việc phát 
triển nuôi biển theo hướng công nghiệp. Tạp chí Thủy sản Việt Nam đã có cuộc trò chuyện cùng bà Anne Brønsten Osland, Vụ 
trưởng Vụ cấp phép Nuôi trồng Thủy sản, Tổng cục Thủy sản Na Uy để hiểu rõ hơn về thành công mà nghề nuôi biển nước này 
đạt được; đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm giải quyết các khó khăn, thách thức của ngành từ góc độ quản lý Nhà nước.

Na Uy là một trong những quốc gia có nghề nuôi 
biển công nghiệp phát triển mạnh, bà có thể chia sẻ rõ 
hơn về điều này?

Na Uy phải mất 50 năm để phát triển được ngành 
công nghiệp nuôi biển mạnh mẽ và sinh lời như ngày 
nay. Trong 3 thập kỷ đầu tiên, chúng tôi cũng gặp nhiều 
thách thức như dịch bệnh, thất thoát cá, các công ty làm 
ăn thua lỗ, phá sản, thị trường khó khăn... Việc thành lập 
các trang trại nuôi cũng gặp phải ý kiến phản đối của các 
khu vực dân cư lân cận, đặc biệt là ngư dân địa phương.

Để giải quyết các thách thức này, chúng tôi đã đưa ra 
một số giải pháp tổng thể quan trọng, chẳng hạn như: 
Dừng sử dụng thuốc kháng sinh; tập trung nghiên cứu 
vaccine; tăng cường quản lý quy trình vận hành hàng 
ngày để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành 
công nghiệp nuôi biển; theo dõi một cách có hệ thống 
các địa điểm nuôi; tăng cường báo cáo về sản lượng, dịch 
bệnh, tình trạng thất thoát cá, sử dụng hóa chất… Điểm 
nổi bật phải kể đến đó là ngành đã thiết lập một cơ chế 
minh bạch công khai toàn bộ thông tin liên quan tới các 
đơn xin cấp phép nuôi trồng thủy sản (NTTS) để ai cũng 
có thể theo dõi, kiểm tra và cho ý kiến. Ở Na Uy, chúng 
tôi đã thành lập khá sớm một cơ quan đăng ký quốc 
gia các giấy phép NTTS. Quy hoạch ven bờ của các địa 
phương và việc hiểu rõ lợi ích của các bên liên quan khác 
nhau là những yếu tố góp phần đảm bảo tính hợp lý và cơ 
sở của việc quy hoạch các trang trại nuôi biển.

Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển nghề nuôi 
biển theo hướng công nghiệp, vậy theo bà, chúng tôi có 
thể học hỏi gì từ Na Uy trong lĩnh vực này?

Từ kinh nghiệm của Na Uy, tôi cho rằng điều quan 
trọng nhất là phải có các chương trình đào tạo và phát 
triển chuyên môn (kể cả trình độ và năng lực) chú trọng 
tới cả kiến thức lý thuyết, kỹ năng chuyên ngành và kinh 
nghiệm thực tế thông qua thực hành tại các trại nuôi.

Các yếu tố then chốt quyết định thành công của 
ngành gồm sức khỏe, các chương trình sản xuất giống 
tập trung vào chất lượng trứng, lựa chọn cá giống... Bên 
cạnh đó, minh bạch hóa cũng là một yêu cầu quan trọng 
được đặt ra với mọi khâu trong hoạt động của ngành, kể 
cả thống kê, báo cáo.

Ngoài ra, để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia 
thực hiện chiến lược nuôi biển công nghiệp, những ưu đãi 
về chính sách đóng vai trò quan trọng. Năm 2006, Na Uy 
ban hành Luật NTTS, trong đó có quy định cho phép các 
công ty có giấy phép NTTS đã được đăng ký tại Cơ quan 
Đăng ký quốc gia có thể sử dụng giấy phép đó làm tài sản 
bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng, nhờ đó giúp đảm 
bảo nguồn tài chính cho các công ty NTTS. Cũng nhờ 
các quy định này, có một số công ty đã phát triển về quy 
mô và niêm yết trên thị trường chứng khoán của Na Uy. 
Nhiều công ty của Na Uy sở hữu 2 - 15 giấy phép NTTS.

Về mặt kỹ thuật, xây dựng một khuôn khổ pháp lý 
minh bạch và các tiêu chuẩn quốc gia cho công nghệ 

>> Bà Anne Brønsten Osland, Vụ trưởng Vụ cấp phép 
Nuôi trồng Thủy sản, Tổng cục Thủy sản Na Uy: “Na 
Uy phải mất 50 năm để phát triển được ngành công 
nghiệp nuôi biển mạnh mẽ và sinh lời như ngày nay”.

bộ. Ngân sách đầu tư cho khoa học 
công nghệ thủy sản còn hạn chế, 
chưa tương xứng với sự phát triển 
và đóng góp của ngành thủy sản 
vào nền kinh tế.

- Tác động của biến đổi khí hậu: 
Diễn biến thời tiết cực đoan, mưa 
nghịch mùa, năng nóng kéo dài, 
xâm nhập mặn sâu vào đất liền, axit 
hóa đại dương… đã tác động đến 
mọi quá trình sản xuất thủy sản, 
làm thay đổi tính di cư và kết đàn 
của sinh vật biển, xuất hiện nhiều 
địch hại, sự cố môi trường và dịch 
bệnh xảy ra thường xuyên và khó 
kiểm soát hơn.

- Tập quán và quy mô sản xuất 
nhỏ lẻ, phân tán, thiếu đồng bộ gây 
khó khăn cho việc ứng dụng và đổi 
mới công nghệ.

Hóa giải thách thức
Để tháo gỡ những bất cập trên, 

cần tăng cường kết nối và điều phối 
hiệu quả: Xây dựng hệ thống thông 
tin khoa học công nghệ và hình 
thành cơ chế điều phối hiệu quả các 
hoạt động khoa học công nghệ thủy 
sản ở các cấp, các chương trình và 
các nguồn tài trợ để đảm bảo tính 
kế thừa, gắn kết, tránh trùng lặp gây 
lãng phí. Gắn kết nghiên cứu khoa 
học tại các cơ sở nghiên cứu và đổi 
mới công nghệ tại các doanh nghiệp.

Cùng đó, đầu tư nâng cao tiềm 
lực khoa học: Gắn nghiên cứu với 
phát triển và chuyển giao công 
nghệ để tăng cường tiềm lực khoa 
học cho các cơ sở nghiên cứu và 
thúc đẩy đổi mới công nghệ tại 
các doanh nghiệp. Triển khai các 
chương trình, đề án gắn nghiên cứu 
với đào tạo cán bộ khoa học trình 
độ cao để đầu tư và sử dụng có hiệu 
quả hệ thống thiết bị và phòng thí 
nghiệm hiện đại. Cân đối lại nguồn 
lực phân bổ cho hoạt động khoa 
học công nghệ thủy sản tương xứng 
với tiềm năng và tỷ trọng đóng góp 
cho nền kinh tế.

Tạo cơ chế khuyến khích các 
doanh nghiệp đặt hàng, tham gia 
vào quá trình nghiên cứu và nhận 
chuyển giao, sử dụng kết quả 
nghiên cứu. Định hướng các nhiệm 
vụ khoa học công nghệ tập trung 
vào nghiên cứu tạo ra các sản phẩm 
chủ lực, công nghệ tiên tiến có khả 
năng thương mại hóa cao. Ngoài ra, 
thường xuyên tổ chức các diễn đàn 
để trao đổi thông tin, kết nối cung 
- cầu khoa học công nghệ. Tăng 
cường hợp tác quốc tế để phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao và 
trao đổi, cập nhật học thuật, tiến bộ 
công nghệ trên thế giới.

VŨ DUYÊN HẢI
Tổng cục Thủy sản

nuôi, chẳng hạn như tiêu chuẩn đối với hệ thống neo, tuổi 
thọ của thiết bị nuôi... cũng là một biện pháp quan trọng 
mà Na Uy đã và đang thực hiện rất tốt.

 
Na Uy có dự định hỗ trợ và hợp tác gì với Việt Nam 

trong lĩnh vực này thời gian tới không, thưa bà?
Thủy sản đã và đang là lĩnh vực hợp tác truyền thống 

giữa Na Uy và Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Về phía 
Tổng cục Thủy sản Na Uy, chúng tôi luôn cố gắng hết sức 
để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho bất cứ cơ quan đối 
tác nào. Chúng tôi rất vui mừng được biết Việt Nam cũng 
đang có kế hoạch phát triển nuôi biển theo hướng công 
nghiệp. Đây là xu hướng ngày càng phổ biến để đảm bảo 
phát triển bền vững đồng thời bảo vệ môi trường biển. 
Cuối năm 2020, chúng tôi có kế hoạch phối hợp cùng Đại 
sứ quán Na Uy và Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT 
Việt Nam) tổ chức một hội thảo về nuôi biển công nghiệp 
ở Phú Yên, nhưng rất tiếc do tình hình COVID-19 bùng 
phát nên hội thảo phải tạm hoãn. Nhưng chúng tôi chắc 
chắn sẽ thực hiện kế hoạch này vào thời gian sớm nhất 
trong năm nay. 

Trân trọng cảm ơn bà!
HỒNG THẮM (Thực hiện)
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SUCCESS - Nuôi tôm công nghệ cao
Mô hình SUCCESS của Skretting Việt 

Nam có những điểm sau: Trung bình với 
1 hệ thống nuôi có tổng diện tích 1 ha thì 
người nuôi cần dành khoảng 60% diện 

tích bề mặt cho khâu xử lý nước (trước khi 
sử dụng) và 40% diện tích bề mặt còn lại 
cho các ao nuôi; diện tích ao nuôi khoảng 
500 - 2.000 m²; độ sâu ao nuôi: 1,5 - 1,8 m; 
ngoài hệ thống xả nước từ ống xả trung 
tâm, phục vụ công tác thay nước và xả 
bùn thải, nước trong lớp đất dưới đáy bạt 
do rò rỉ từ bạt nuôi cũng cần được thoát 
ra ngoài, tránh để tích tụ, tạo môi trường 
thuận lợi cho vi khuẩn có hại, sinh khí độc 
gây phồng bạt hoặc gây bệnh cho tôm. Sau 
3 tháng trải nghiệm, các hộ nuôi đầu tiên 
áp dụng mô hình SUCCESS đã thấy được 
hiệu quả rõ rệt, tổng lợi nhuận bình quân 
mỗi vụ tăng tối thiểu 30% so trước kia.

Nuôi tôm ao đất bền vững
Với mong muốn tìm kiếm giải pháp 

nuôi có chi phí đầu tư thấp nhất và tạo 

thành công cao nhất cho người nuôi 
tôm, Vinhthinh Biostadt đã phát triển 
“Giải pháp nuôi tôm ao đất bền vững qua 
mô hình 3 giai đoạn: Ương vèo - Ao bạt 
trung gian - Ao đất” phù hợp với từng 
điều kiện nuôi, giúp người nuôi dễ dàng 
tiếp cận và thực hiện. Cụ thể giai đoạn 
1, tôm được ương trong bể với thể tích 
vừa phải dưới 100 m3. Thời gian khoảng 
20 - 25 ngày với tỷ lệ sống cao hơn 90% 
và xác suất ương thành công hơn 95%. 
Sau đó, tôm ương sẽ được chuyển sang 
giai đoạn 2 tại ao trung gian. Ao trung 
gian được thiết kế hệ thống bể tròn 
khung sắt trải bạt (hoặc là bể đất trải 
bạt). Tôm được nuôi trong ao bạt trung 
gian đến 60 ngày tuổi (bao gồm cả thời 
gian ương vèo giai đoạn 1), sau đó sẽ 
được chuyển ra ao nuôi đất ở giai đoạn 
3 với mật độ thấp dưới 80 con/m2. Với 
quy trình sinh học và phác đồ phòng 
bệnh ở giai đoạn ao đất của Vinhthinh 
Biostadt, lượng nước thay hàng ngày ít 
nên sẽ hạn chế tác động đến môi trường 
nuôi xung quanh và tôm sẽ vượt qua 
được các vấn đề bệnh đường ruột gây 
khó khăn cho người nuôi ao đất theo 
cách truyền thống hiện nay. 

Nuôi siêu thâm canh nhiều giai đoạn
Tập đoàn Việt - Úc đã triển khai nuôi 

tôm 3 giai đoạn mang lại hiệu quả cao 
tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Hệ 
thống ao nuôi được thiết kế gồm 3 ao: 
1 ao ương giai đoạn 1, 1 ao ương giai 
đoạn 2 và 1 ao nuôi giai đoạn 3. Ao thiết 
kế tròn khung sắt đảm bảo an toàn sinh 
học tốt hơn ao đất lót bạt, vì nước bên 
ngoài không thấm vào ao nuôi. Ngoài 
ra, còn có hệ thống xử lý nước đầu vào 
và khu xử lý nước thải, đảm bảo môi 
trường nước nuôi bên trong và không 
ảnh hưởng đến môi trường bên ngoài. 
Kết quả nuôi 115 ngày, tôm đạt cỡ lớn 
(24 con/kg); sản lượng gần 10 tấn/1.600 
m2. Mô hình nuôi tôm trong nhà kính 
với quy trình 3 giai đoạn cộng với việc 

CÔNG NGHỆ DẪN LỐI THỦY SẢN
Những năm qua đã có rất nhiều mô hình NTTS ứng dụng công nghệ cao được nghiên cứu, ứng dụng và phát triển rộng rãi, mang lại thành công cho người nuôi cũng 
như góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Sau đây là một số công nghệ điển hình.
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áp dụng các công nghệ cao, góp phần 
tăng tỷ lệ sống với hơn 90%, tiết kiệm 
chi phí đầu tư 20 - 25% so hình thức 
nuôi truyền thống.

Nuôi tôm siêu thâm canh ao tròn nổi
Mô hình nuôi tôm trong bể nổi hình 

tròn là mô hình cải tiến, đã được nhiều 
địa phương trong cả nước áp dụng nhiều 
năm qua, mang lại hiệu quả rõ rệt. Các 
bể nuôi được thiết kế hình dạng tròn 
với thể tích tùy theo công năng dùng để 
chứa, xử lý nước đầu vào (1.000 - 1.500 
m3), ương (200 - 500 m3) hoặc để nuôi 
(500 - 1.500 m3). Thực tế theo dõi mô 
hình và tiếp tục triển khai, nhân rộng 
sau mô hình, thấy đã giảm thiểu hiện 
tượng tôm chết sớm trong giai đoạn 20 
ngày sau khi thả. Tỷ lệ tôm sống đến cuối 
chu kỳ đạt trên 80%. Do không sử dụng 
kháng sinh, hóa chất trong quá trình 
nuôi, không gây tác động xấu đến môi 
trường, tạo môi trường ao nuôi an toàn 
cho tôm phát triển, hạn chế dịch bệnh. 
Hệ số chuyển đổi thức ăn thấp, thời gian 
nuôi ngắn nên giảm chi phí nuôi 10 - 
20% so các quy trình nuôi thông thường 
khác; sản lượng bình quân có thể đạt từ 
48 - 60 tấn/ha… Năm 2020, mô hình này 
đã được Công ty TNHH Uni-President 
Việt Nam triển khai áp dụng cho nhiều 
hộ nuôi và khách hàng của mình, mang 
lại thành công và lợi nhuận cao.

Mô hình nuôi tôm Thang Long Smart 
System (TLSS)

Mô hình do Công ty TNHH Khoa Kỹ 
Sinh vật Thăng Long triển khai trong năm 
2020 tại các trang trại nuôi của khách 
hàng ở khu vực ĐBSCL và đã mang lại 
hiệu quả rất tích cực, với tỷ lệ thành công 
83%, cho hiệu quả kinh tế cao. Ưu điểm 
của mô hình là có thể áp dụng được với 
những trang trại có diện tích không lớn, 
chi phí đầu tư ban đầu thấp; các công 
trình hệ thống nuôi được thiết kế đảm 
bảo tính an toàn sinh học; quá trình nuôi 
được chia ra nhiều giai đoạn nên thuận 
tiện cho khâu chăm sóc quản lý và đặc 
biệt là mô hình TLSS giúp người nuôi 
giảm thấp chi phí giá thành sản xuất so 
nhiều phương pháp nuôi hiện tại. 

Nuôi cá rô phi ứng dụng công nghệ 
Biofloc

Việc ứng dụng công nghệ biofloc 
trong nuôi thâm canh cá rô phi thúc đẩy 
tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng 

thức ăn được cải thiện, góp phần làm 
giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi. Công 
nghệ biofloc đã được áp dụng thành 
công trong nuôi cá rô phi thâm canh ở 
một số địa phương như Bắc Giang, Hà 
Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc… Công 
nghệ này cho tỷ lệ sống đạt 80 - 85%, 
năng suất nuôi khoảng 25 - 40 tấn/ha/
vụ, có thể nuôi tới 2 vụ nuôi/năm. Tỷ 
lệ lợi nhuận/vốn đạt khoảng 20% cho 1 
chu kỳ nuôi 6 tháng.

Nuôi tôm hùm thương phẩm bằng 
công nghệ RAS

Được Viện Nghiên cứu NTTS III 
chuyển giao công nghệ, Công ty TNHH 
Thủy sản Đắc Lộc đã hoàn thiện công 
nghệ nuôi thương phẩm tôm hùm 
trong bể trên quy mô hàng hóa tại vùng 
bãi ngang tỉnh Phú Yên. Đó là công 
nghệ  RAS - hệ thống NTTS tuần hoàn 
trong bể xi măng với các trang thiết bị 

phụ trợ hiện đại như hệ thống ổn định 
nhiệt, UV (đèn khử trùng nước trong 
nuôi thủy sản), lọc sinh học, trống lọc, 
skimmer... Sau thời gian nuôi 10 - 12 
tháng, tôm hùm xanh có thể đạt cỡ 350 
g/con; sau 16 - 18 tháng nuôi tôm hùm 
bông có thể đạt 700 g/con. Tôm có tỷ lệ 
sống khá cao đạt khoảng 75%, năng suất 
có thể đạt 4 - 5 kg/m3. Quan trọng hơn, 
với công nghệ này không làm ô nhiễm 
nguồn nước, hạn chế rủi ro về dịch bệnh, 
tránh thiệt hại do thiên tai, giảm chi phí 
đầu tư, tạo ra được một nghề mới cho bà 
con: Nghề nuôi tôm hùm thương phẩm 
trong bể trên bờ.

CPF-Combine thế hệ 2
Mô hình CPF-Combine thế hệ 2 hay 

còn gọi là “CPF-Combine version 2” do 
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt 
Nam chuyển giao. Mô hình thực hiện 
nuôi nhiều giai đoạn trong bể tròn nổi, 
lót bạt đáy hoàn toàn có nhiều cái lợi 
hơn; dễ quản lý, dễ thi công, đáp ứng 
nhu cầu nuôi trồng hộ gia đình nhỏ lẻ 
và cả tập trung. Kết quả tỷ lệ tôm sống 
cao, tiết kiệm điện, công lao động, môi 
trường nuôi và môi trường xung quanh 
đạt điều kiện an toàn… Với mô hình 
này, mỗi nhân công có thể quản lý 2 bể, 
thay vì Combine thế hệ 1 mỗi người chỉ 
quản lý được 1 bể. Đáng chú ý là tỷ lệ 
thành công lên tới 96%.

THÁI THUẬN
(Tổng hợp)
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Công nghệ thông minh chống khai thác 
quá mức

Sản lượng thủy sản toàn cầu đạt mức kỷ lục 
96,4 triệu tấn vào năm 2018; nhưng tỷ lệ thất 
thoát trong và sau thu hoạch lên tới 35%/năm. 
Trước con số thiệt hại không nhỏ này, Công ty 
SafetyNet Technologies tại Anh đã sử dụng công 
nghệ ánh sáng và âm thanh bảo vệ các loài thủy, 
hải sản và tăng tính bền vững cho đại dương. 

Tại các vùng biển xung quanh Đông Bắc 
Atlantic, các nhà khoa học đã thử nghiệm công 
nghệ âm thanh và ánh sáng bảo vệ các loài cá 
đang nằm trong nguy cơ bị đe dọa, mục tiêu xa 
hơn là đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. 
SafetyNet Technologies trụ sở tại Anh đã phát 
triển ánh sáng đèn LED gắn vào lưới đánh cá. 
Đèn có thể đổi màu với nhiều cường độ ánh sáng 
khác nhau qua các phản ứng trước ánh sáng của 
một số loài mục tiêu. Qua ánh sáng, ngư dân 
cũng có thể lập trình để thu hút hoặc đẩy một số 
loài cá mà họ muốn, Aran Dasan, Phó Giám đốc 
công nghệ tại SafetyNet Technologies cho biết. 
Nhờ đó, ngư dân tiết kiệm thời gian và tránh 
khai thác những loài không mong muốn như 
rùa biển, cá heo và cá non.

Công ty SINTEF Ocean, qua dự án 
SmartFish H2020 đã phát minh các cảm biến 
thủy âm học cùng sonar - hệ thống định vị vật 
dưới nước bằng âm hoặc siêu âm và công nghệ 
máy học để theo dõi và nhận dạng các loài 
cá đang bơi dưới nước. Càng xuống sâu hơn 
dưới đại dương, độ phân giải của camera nước 
ngầm gắn vào lưới càng cao hơn. Công nghệ 
này giúp ngư dân nắm được tình trạng nguồn 
lợi trong một khu vực mà họ định khai thác. 
Ngoài SmarFish, SINTEF Ocean còn phát triển 
công nghệ CatchScanner sử dụng thị giác máy 
để chụp ảnh 3D các loài cá và phân tích hình 
ảnh. Căn cứ vào đó, thủy thủ trên tàu có thể xác 
định chính xác từng loài cá và trọng lượng. Dữ 
liệu được thu gom bởi CatchScanner cũng có 
thể giúp ngăn chặn tàu biển đánh bắt quá hạn 
ngạch cho phép. 

Trại cá siêu hiện đại trên biển
iFarm - hệ thống nuôi cá quy mô 150.000 

con/lồng đã chính thức được đưa vào hoạt 
động thí điểm với lứa cá hồi đầu tiên trong năm 
2020. Đây là mô hình do hãng BioSort phát 
triển cho Cermaq, sử dụng trí tuệ nhân tạo và 
máy học để nhận dạng từng con cá trong lồng 

lưới, cho phép người nuôi can thiệp sớm vào 
các mục tiêu sức khỏe nếu cần và nhận báo cáo 
về sức khỏe từng cá thể vật nuôi.

Hệ thống iFarm đo trọng lượng, tốc độ tăng 
trưởng của từng con cá; đồng thời đếm số lượng 
ký sinh trùng rận biển trên toàn bộ cơ thể cá. 
Bất kỳ tổn thương hoặc dấu hiệu cá bị bệnh đều 
được lưu giữ lại để tổng hợp vào phần báo cáo 
theo dõi sức khỏe của cá. Mô hình này có thể 
phân loại cá để áp dụng biện pháp đặc trị theo 
nhu cầu của từng con cá mà không phải xử lý 
hoặc phân loại bằng các phương pháp mạnh 
bạo gây stress cho cá. 

Hệ thống lồng 150.000 con được hạ xuống 
mực nước thấp hơn so với lồng lưới truyền 
thống. Khi cá ngoi lên mặt nước, chúng sẽ được 
dẫn dắt qua một cổng, tại đó một máy cảm biến 
có thể nhanh chóng quét và ghi lại dữ liệu về 
từng con cá thông qua dữ liệu nhận diện dựa trên 
đặc điểm riêng biệt và kết cấu của chúng. Khi cá 
quen với môi trường mới, hãng sẽ lắp cảm biến. 

Hệ thống iFarm cho các lồng nuôi này vừa 
được bàn giao vào đầu mùa hè vừa qua cùng 
với các bộ phận của hệ thống đã được lắp đặt 
trên cạn tại Nordfold ở Steigen. Sau đó, các 

thiết bị lắp ráp trước được vận chuyển ra vùng 
biển thuộc Martnesvika - nơi sẽ hoàn tất các 
lắp đặt cuối cùng. 

Qua iFarm, Cermaq đang nỗ lực phát triển 
công nghệ nâng cao sức khỏe cho cá, tăng 
cường phúc lợi động vật và sức cạnh tranh cho 
nghề nuôi biển một cách bền vững.  

Hướng tới số hóa ngành nuôi cá rô phi 
châu Phi

aquaManager, một nền tảng phần mềm 
được thiết kế nhằm hỗ trợ vận hành các hệ 
thống NTTS đã được áp dụng tại trang trại 

PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

ĐÒN BẨY TỪ CÔNG NGHỆ SỐ
Cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ mạnh mẽ đã mang lại cơ hội cho ngành thủy sản. 2020 là năm chứng kiến sự đổ bộ của công nghệ số vào lĩnh vực nuôi trồng 
và khai thác thủy sản, góp phần nâng cao sự bền vững cho toàn ngành. Dưới đây là một vài công nghệ số điển hình của ngành thủy sản thế giới trong năm qua.
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nuôi cá rô phi của Công ty Yalelo tại Zambia và 
Uganda. Ứng dụng này giúp châu Phi tiến sát 
mục tiêu số hóa ngành nuôi cá rô phi.

Hai công ty Yalelo Zambia và Yalelo Uganda 
đều vận hành các cơ sở nuôi tăng trưởng và sản 
xuất con giống. Hai đơn vị này thuộc Tập đoàn 
FirstWave Group - hãng NTTS liên kết dọc 
lớn nhất châu Phi. Hệ thống mới được thiết kế 
nhằm tối ưu hóa sản xuất; đồng thời thúc đẩy 
cải thiện môi trường bền vững. Cả hai công ty 
có thể giám sát và quản lý hơn 100 lồng cá trong 
thời gian thực chỉ bằng ứng dụng aquaManager. 
Kostas Seferis, sáng lập aquaManager cho biết: 
“Ứng dụng thành công aquaManager tại tập 
đoàn này là bước đi quan trọng theo hướng số 
hóa của ngành NTTS châu Phi. Dự án đòi hỏi 
khắt khe bao gồm chuyển dữ liệu từ nhiều hệ 
thống kế thừa. Hệ thống tích hợp mới dựa vào 
các dữ liệu chủ được chia sẻ”. Từ bất cứ điểm 
nào, aquaManager đều cung cấp cho các trại 
nuôi thủy sản công cụ dữ liệu và hình ảnh mà 
họ cần để phục vụ sản xuất.

Dựa trên công nghệ đám mây, hệ thống 
aquaManager gửi các báo cáo về hoạt động của 
trại nuôi và báo cáo quản lý cần thiết để kiểm 
soát sản xuất hiệu quả. Hệ thống này sử dụng 
công nghệ phân tích dữ liệu (BI) hỗ trợ chủ 
trại nuôi lên kế khoạch chi phí và hoạt động. 
Người sử dụng aquaManager cũng có thể giám 

biết. Ứng dụng SmartOysters cung cấp các đánh 
giá tường tận và sâu sắc về trang trại dựa trên cơ 
sở dữ liệu cho người nuôi; đồng thời đơn giản 
hóa khối lượng công việc thường ngày. Với một 
trợ lý đắc lực như SmartOysters, McAsh không 
cần phải cần tăng cường lao động giám sát mọi 
hoạt động của trại nuôi. 

Một lợi ích không ngờ tới của ứng dụng 
SmartOyster mà McAsh chưa từng nghĩ đến 
khi phát triển ra ứng dụng này đó chính là góp 
phần nâng cao sức khỏe tinh thần cho người sử 
dụng. Anh chia sẻ: “Trước khi sử dụng trợ thủ 
SmartOyster, nông dân nuôi hàu luôn rơi vào 
trạng thái căng thẳng và rối trí. Trước đây, tôi 
cũng từng như vậy bởi cách duy nhất để có thể 
theo dõi mọi thứ ở trang trại là phải nắm được 
những gì đã xảy ra và những gì sắp xảy ở trại 
nuôi. Chỉ nghĩ đến những điều này thôi cũng 
đủ khiến đầu óc tôi muốn rối tung. Nhưng 
nay, với SmartOysters, tôi không còn gặp phải 
những vấn đề này nữa”. 

Hiện, bằng ứng dụng trên, nhiều nông dân 
Australia dù chỉ có vài năm kinh nghiệm nuôi 
thủy sản cũng có thể vận hành trang trại và 
kinh doanh hiệu quả mà không tốn nhiều sức 
lao động. Nhờ đó, các trại nuôi hàu dần mở 
rộng quy mô và nâng cao lợi nhuận. 

ĐAN LINH (Tổng hợp)

sát các điểm dữ liệu như số lượng cá, sinh khối 
và lượng ăn. 

Theo Bryan McCoy, đồng CEO của Tập 
đoàn First Wave: “Qua triển khai và ứng dụng 
aquaManager, chúng tôi đang điều hành các 
quy trình hoạt động quan trọng trong trại nuôi 
và theo dõi hình ảnh của 123 lồng cá tại 2 khu 
vực và mọi nhân viên đều có thể truy cập được 
dữ liệu này. Đảm bảo nguồn cung cá luôn ổn 
định và tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu tiêu 
thụ trong vùng là ưu tiên hàng đầu của chúng 
tôi và aquaManager chính là công cụ để cải thiện 
nguồn cung”. 

Công nghệ số quản lý trại hàu ở Australia
Công nghệ SmartOysters do Ewan McAsh 

- một nông dân nuôi hàu tại Australia đã phát 
triển và ứng dụng, giúp trang trại giải quyết 
được các vấn đề thường gặp suốt quá trình 
nuôi hàu. Đến nay, không chỉ Ewan McAsh 
mà các trại nuôi khác cũng bắt đầu ứng dụng 
công nghệ SmartOysters và thu được nhiều lợi 
ích lớn. 

 “Trang trại của tôi có khoảng 30.000 giỏ 
nuôi hàu trong nước. Mỗi ngày, trang trại  xử lý 
600 - 1.000 con hàu. Số hàu này được thu gom 
hoặc bố trí lại ở 200 khu vực. Để nuôi hàu tốt, 
cần phải biết vị trí của chúng và thời gian quay 
lại để phân loại hoặc làm ráo hàu”, McAsh cho 
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Sản xuất thủy sản hữu cơ ở Việt Nam
Việt Nam là nước có nhiều lợi thế để phát 

triển thủy sản hữu cơ, sản phẩm chủ yếu là tôm 
và cá. Hiện nay đã có một số mô hình thủy sản 
hữu cơ như nuôi tôm sú hữu cơ kết hợp với 
bảo tồn rừng ngập mặn tại Cà Mau được chứng 
nhận hữu cơ. Cá fillet đông lạnh hữu cơ của 
Việt Nam được bán ở châu Âu với giá cao gấp 
4 lần so cá fillet đông lạnh thông thường. Nuôi 
cá tra hữu cơ giúp nông dân gia tăng lợi nhuận 
15% so nuôi cá truyền thống. Các mô hình sản 
xuất thủy sản hữu cơ (không dùng kháng sinh, 
hóa chất) mang lại kết quả khả quan, bước đầu 
thay đổi tập quán canh tác của nông dân. Đây là 
minh chứng cho thấy Việt Nam đủ khả năng sản 
xuất dòng sản phẩm cao cấp, đáp ứng những yêu 
cầu khắt khe nhất của thị trường. Nông nghiệp 
hữu cơ hiện nay là nền nông nghiệp luôn tuân 
thủ các nguyên tắc về sức khỏe, sinh thái, công 
bằng và quan tâm.

Nhiều lợi ích 
Phát triển nghề NTTS hữu cơ mang lại cơ hội 

cho việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường 
sinh thái, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đặc 
biệt là tăng độ phì nhiêu, giảm những chất có hại 
cho hệ thủy sinh của vùng đất ở những nơi canh 
tác theo phương pháp hữu cơ. 

NTTS hữu cơ là sản xuất gần với tự nhiên, 
bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ đa dạng sinh 
học. Đáp ứng môi trường sống thích hợp cho đối 
tượng nuôi, quản lý dịch bệnh lấy phòng bệnh 
là chính, không sử dụng kháng sinh và hóa chất 
trong quá trình nuôi, áp dụng các biện pháp tốt 
nhất để bảo vệ hệ sinh thái, gìn giữ đa dạng sinh 
học, hạn chế tối đa tác động gây ô nhiễm và mất 
an toàn từ các hoạt động nuôi tới con người và 
môi trường. Duy trì phương pháp sản xuất hữu 
cơ trong suốt quá trình sản xuất giống, nuôi 
thương phẩm, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ 
sản phẩm trên thị trường là nguyên tắc phải tuân 
thủ nghiêm ngặt. Thông qua nguồn gốc xuất xứ 
sản phẩm người tiêu dùng có thể phân biệt sản 
phẩm thủy sản nuôi theo phương pháp hữu cơ 
trong chuỗi cung ứng sản phẩm. 

NTTS hữu cơ là hệ thống sản xuất sản phẩm 
thủy sản, sử dụng hình thái và công năng của 
môi trường tự nhiên, tái sử dụng lại vật phế thải 
và tận dụng nguồn lợi có thể tái sinh trong hệ 
thống này mà không phá hoại hệ thống sinh thái 
tự nhiên. Trong khi nghề nuôi tôm truyền thống 
đang gặp nhiều rủi ro thì nuôi hữu cơ với mục 

đích bảo vệ môi trường sinh thái, giảm dịch bệnh 
và nâng cao chất lượng sản phẩm sẽ có cơ hội 
phát triển. 

Thuận lợi và thách thức đan xen
NTTS hữu cơ có những thuận lợi như: 
- Cùng với sự phát triển của xã hội, nhận thức 

của người tiêu dùng về thực phẩm có chất lượng 
và an toàn ngày càng được nâng cao

- Nuôi thủy sản hữu cơ ngày càng được chú ý 
và trở thành xu hướng phát triển tất yếu

- Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định 885/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 
2020 - 2030. Theo đó, mục tiêu đến 2025, diện 
tích NTTS hữu cơ đạt khoảng 0,5 - 1,5% tổng 
diện tích NTTS và đến năm 2030, con số này đạt 
khoảng 1,5 - 3%. 

- Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển 
các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, 
ưu tiên chế biến các sản phẩm hữu cơ cũng như 
khuyến khích doanh nghiệp đưa sản phẩm hữu 
cơ vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích và 
chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn.

- Nhà nước ưu tiên, triển khai thí điểm các 
mô hình NTTS gắn với chuỗi giá trị cho một số 
sản phẩm chủ lực và mô hình nghiên cứu ứng 
dụng chuyển giao công nghệ sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn hữu cơ. Ưu tiên mô hình liên kết chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ từ sản xuất 

đến chế biến, tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao 
để chế biến sâu, tinh chế tạo ra sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ có giá trị cao mang thương hiệu 
Việt Nam. Xây dựng chính sách khuyến khích 
sử dụng vật tư đầu vào hữu cơ để sản xuất sản 
phẩm hữu cơ trong các lĩnh vực nông, lâm, thủy 
sản. Hỗ trợ, tạo điều kiện để thành lập và phát 
triển các tổ chức chứng nhận sản phẩm nông 
nghiệp hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam. 
Từng bước hình thành hệ thống tổ chức chứng 
nhận của Việt Nam và các tổ chức chứng nhận 
quốc tế được các quốc gia nhập khẩu thừa nhận.  
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản 
phẩm và phát triển thị trường đối với sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ Việt Nam. Hoàn thiện cơ 
chế chính sách, hệ thống văn bản pháp luật để 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng cơ chế chính 
sách mới, đặc biệt là khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp hữu cơ, tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
đầu tư trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, phát 
triển thủy sản hữu cơ gặp nhiều thách thức như: 
Thay đổi tập quán canh tác; sản xuất hữu cơ cần 
nguồn vốn và diện tích lớn và thời gian hoàn vốn 
dài; chi phí chứng nhận hữu cơ cao, thời gian 
chứng nhận kéo dài; người tiêu dùng chưa hiểu 
rõ về sản phẩm hữu cơ nên ngần ngại trong tiêu 
dùng và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cửa 
hàng cung cấp thực phẩm hữu cơ. 

XU HƯỚNG SẢN PHẨM THỦY SẢN HỮU CƠ
 ÔNG NGUYỄN TỬ CƯƠNG
Trưởng ban Phát triển Thủy sản bền vững (VINAFIS)

Mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ đang phát triển thành phong trào và đã có chỗ đứng nhất định trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam và thế giới. Một bộ phận 
người tiêu dùng trong nước và quốc tế sẵn sàng chi tiền cao hơn để mua sản phẩm sản xuất hữu cơ. Việc phát triển nông nghiệp hữu cơ là bước đi cần thiết và kịp 
thời cho nông nghiệp Việt Nam. 

Mô hình nuôi tôm - rừng đang được phát triển tại nhiều tỉnh ở ĐBSCL, mở hướng đi bền vững Ảnh: ST
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Hành trình đổi mới, sáng tạo
Đầu năm 2021, tôi có dịp trở lại thăm và gặp gỡ 

anh Huỳnh Xuân Diện, Chủ tịch HĐQT HTX nuôi 
tôm năng suất cao Tân Hưng. Chỉ cho tôi xem ao 
nuôi nổi hình chữ nhật được xây bằng bê tông có 
lót bạt bên trong, anh Diện giới thiệu: “Đây là mô 
hình mới do tôi nghĩ ra nhằm đưa điều kiện sống 
của con tôm về gần với tự nhiên hơn. Ao này có 
diện tích chỉ 500 m2 nhưng ở vụ nuôi thử nghiệm 
đầu tiên vừa rồi tôi thả nuôi với mật độ 1.200 con/
m2 và thu hoạch đến 8 tấn tôm, cỡ 55 con/kg. Hiện 
tôi đang ương đợt mới để chuẩn bị sang qua nuôi 
tiếp đợt 2 và nếu tiếp tục thành công, mô hình này 
sẽ được nhân rộng trong HTX”. 

Đúng là rất khác lạ so với những mô hình mà 
tôi từng thấy khi chính giữa ao lại có thêm một 
vách ngăn chia ao nuôi thành 2 ao nhỏ liên thông 
với nhau bằng hai khoảng trống ở 2 đầu vách 
ngăn. Chưa hết, ngay giữa mỗi ao là một rãnh bề 
ngang khoảng 5 tấc chạy dọc theo chiều dài mỗi 
ao, kết thúc nơi thấp nhất là hố xiphong. Anh 
Diện giải thích thêm: “Rãnh dọc giữa ao chính là 

nơi để tôm tập trung về đó để lột vỏ, mà không bị 
đè chồng lên nhau như ao tròn, nên giảm được 
tỷ lệ tôm thiệt hại trong quá trình lột vỏ. Còn 2 
khoảng trống ở hai đầu ao là nơi đặt hệ thống lọc 
nước, nên ao nuôi lúc nào nước cũng sạch”. 

Anh Diện đưa tôi hết từ ngạc nhiên này đến 
ngạc nhiên khác bằng những sáng kiến rất hiệu 
quả (cả về kinh tế lẫn môi trường) mà anh mày 
mò nghiên cứu trong suốt 4 năm qua. Đó là sáng 
kiến chuyển từ ao đất sang ao lót lưới mành; 
là làm ao nổi bằng khung tre chi phí chỉ 4 - 5 
triệu đồng thay vì phải mất 60 - 70 triệu đồng 
nếu làm bằng khung sắt; là mô hình cấp nước 
trực tiếp vào ao nuôi thông qua thiết bị lọc; là 
mô hình ứng dụng công nghệ đèn UV để diệt 
khuẩn mà không cần sử dụng thuốc hay vi sinh 
và mô hình ao nuôi chữ nhật 2 ngăn mà tôi đang 
chứng kiến…

Anh Diện thông tin thêm: “Hiện tại trang trại 
nuôi 10 ha tôi đang làm 30 ao, với đủ loại mô 
hình từ cao đến vừa và thấp để giúp các thành 
viên HTX ai thấy cái nào phù hợp với mình thì 
áp dụng, nhằm giúp nâng cao tỷ lệ nuôi thành 
công cho các thành viên HTX. Đặc biệt, sáng chế 
mà tôi tâm đắc nhất chính là thiết bị chống giật 
và tiết kiệm điện”.

Thiết bị này là một chiếc hộp nhỏ gọn có một 
nút điều chỉnh giống như nút điều chỉnh âm 
thanh của ampli. “Thiết bị này có thể đưa điện 
từ 220V về thành điện 12V, 24V, 48V hoặc 64V, 
nên không còn tình trạng bị điện giật dẫn đến 
những cái chết thương tâm nữa. Ngoài chống 
điện giật, hệ thống thiết bị này còn giúp tiết kiệm 
được 30% lượng điện tiêu thụ. Vì vậy, công trình 
ao nuôi không còn phải tốn tiền đổ trụ điện, mà 
đường dây được đi trực tiếp vào ống nhựa rồi 

>> Hiện nay, HTX nuôi tôm năng suất cao 
Tân Hưng có 54 thành viên với 250 ha đất 
nuôi tôm; trong đó, 180 ha nuôi theo mô 
hình quảng canh và 70 ha nuôi thâm canh 
theo mô hình ao tròn nổi lót bạt hoặc ao chìm 
lót bạt cho năng suất 50 - 80 tấn/ha. 

NỖ LỰC SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI THÀNH CÔNG
Từ mô hình nuôi TTCT thâm canh lót lưới mành, đến mô hình nuôi lót bạt, rồi siêu thâm canh bằng ao nổi; từ quy trình nuôi 1 giai đoạn sang 2 - 3 giai đoạn; từ việc 
sử dụng ao lắng đến hệ thống lọc cấp nước trực tiếp cho ao nuôi; từ mật nuôi ban đầu chỉ 100 - 200 con/m2, nâng lên 300 - 500 con/m2 và hiện lên đến 1.200 
con/m2…; là minh chứng cho sự đổi mới, sáng tạo và thành công từ năm 2016 đến nay của HTX nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

đặt âm trong đất, nơi nào cần thì móc lên đấu 
nối, nên vừa không rườm rà, vừa rất thẩm mỹ. Cả 
hệ thống xiphong cũng tự động, cứ 2 giờ, cặn bã 
được hút 1 lần nên nguồn nước nuôi không bị ô 
nhiễm”, anh Diện tâm sự.

Không để ai bị bỏ lại phía sau
Không chỉ đam mê nghiên cứu sáng tạo và 

đổi mới, anh Diện cùng các thành viên HĐQT 
HTX còn rất quan tâm đến sản xuất và đời sống 
của các hội viên; mà chuyện kêu gọi những hộ 
nuôi tôm thất bại phải cầm cố đất bỏ xứ đi làm ăn 
xa trở về tham gia HTX, rồi cho mượn tiền chuộc 
lại một phần đất, giúp vốn, hướng dẫn kỹ thuật 
để họ làm ăn… là những minh chứng. Qua tìm 
hiểu từ các thành viên HTX và chính quyền địa 
phương được biết, từ sự hỗ trợ chí tình của anh, 
đến nay đã có hàng chục hộ chuộc lại được đất, 
cất được nhà và tất cả 54 thành viên HTX hiện 
không có ai thuộc diện hộ nghèo, kể cả những hộ 
chỉ nuôi tôm theo mô hình quảng canh. 

Tôi vẫn còn nhớ chuyến ghé thăm HTX vào 
cuối năm 2017 đúng dịp anh Diện đang thu 
hoạch ao TTCT nuôi theo mô hình lót lưới mành 
cuối cùng trong năm trúng mùa. Năm đó, hầu 
hết các thành viên HTX đều có lời, người lời cao 
nhất trên 800 triệu đồng/vụ, còn người thấp nhất 
khoảng 200 triệu đồng/vụ. Khi nghe tôi nhắc lại 
chuyện này, anh Diện cười tươi kể: “Anh nhắc tôi 
mới nhớ, cũng vì trúng mùa mà cả tháng trời tôi 
chỉ được ăn cơm ở nhà có một ngày, còn lại là đi 
ăn tiệc tại nhà các thành viên HTX”. Cái tình của 
các thành viên HTX là vậy đó; khi khó khăn họ 
cùng nương tựa, giúp đỡ nhau, khi thành công 
thì cùng chung vui không sót một ai.

Nói về kế hoạch vụ nuôi năm 2021, anh Diện 
cho biết: “Đối với diện tích nuôi quảng canh, 
chúng tôi cố gắng nâng cao năng suất tôm nuôi 
chứ không chuyển sang nuôi thâm canh. Riêng 
số diện tích nuôi thâm canh, cũng có nhiều cấp 
độ, mô hình khác nhau nên sẽ tập trung phát huy 
mô hình này để phấn đấu đưa sản lượng tôm của 
HTX trong năm 2021 lên 3.200 - 3.500 tấn”.

MAI TRƯỜNG

Anh Diện bên thiết bị chống giật và tiết kiệm điện do anh nghiên cứu chế tạo rất hiệu quả 

Mô hình ao 2 ngăn mới đưa vào nuôi thử nghiệm, thu hoạch 8 tấn tôm chỉ với 500 m2  Ảnh: XT
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Tết có phải là một trật tự không? Tôi không 
biết

Tết có phải là phản kháng thời gian không? 
Tôi không biết

Tết sum họp, ráp nối, hàn gắn hay khước từ? 
Tôi không biết nốt…

Từ trong luồng sáng soi tỏa trên trần nhà 
xuống, hắn hoạnh họe tôi. Hắn dằn mặt tôi. Hắn 
dạy dỗ tôi như kiểu người đánh cờ một mình, 
lùi lại bên này hỏi lại chồm sang bên kia trả lời, 
lùi bên này dương ra một nước cờ lại chồm sang 
bên kia toát mồ hôi hóa giải, chống chế. Tôi và 
hắn là một cặp nực cười nhất trong các cặp mà 
tôi biết được, thường thì hắn đàn áp, tôi cưỡng 
kháng, thường thì hắn thẳng mực tàu, tôi vòng 
vo, thường thì hắn sấn tới hãnh kiêu, tôi mép rìa 
né tránh… Vậy mà hắn vẫn là cặp bài trùng với 
tôi, không cách gì xua đuổi hắn đi được. Hắn biết 
quá nhiều về tôi. Hắn biết hết quá khứ của tôi. 
Hắn thấu ruột gan tôi còn hơn cả chính tôi biết 
tôi. Vậy mà cũng có lúc hắn đỏ hoe đôi con mắt 
cùng tôi, ngay trong cái Tết này đấy thôi:

Chẳng có gì làm tôi đau nổi nữa, qua hết rồi 
Diễm!

Hắn mạnh miệng như thế nhưng tôi vẫn thấy 
mắt hắn đỏ hoe khi biết Tết này không được về 
thăm nhà.

Chẳng có con ma nào làm tôi sợ nổi nữa vì 
con ma lớn nhất đã chết ở đây này.

Hắn chỉ vào ngực bằng cả năm ngón tay co 
quắp rồi cứ thế mà nhịp mãi. Hắn nhịp nhịp tay 
nhưng tôi lại thấy hắn đang run lẩy bẩy.

Hắn là thế. Hắn thường bước ra từ tôi vào 
những lúc không gian tràn ngập cảm xúc của con 
người như khoảnh khắc sắp giao thừa này hoặc 
những lúc tôi chuếnh choáng men rượu.

Hắn xuất hiện ngoài ý muốn của tôi. Tôi 
muốn hắn là hắn, hắn chẳng liên quan gì đến tôi 
cả, bởi vì thực ra tôi là tôi, tôi có quyền đón cái Tết 
này một mình mà không cần đến sự có mặt của 
hắn. Vậy mà hắn cứ lách người bước ra từ ngực 
tôi, từ tay chân tôi, từ mắt mũi tôi, từ hồn vía tôi. 
Thật chẳng ra làm sao cả! Tết nhứt thì đến nơi rồi, 
đồng hồ đang quay ngược trong từng phận người, 
trong từng đóa hoa, trong từng sinh linh và trong 
cả đất trời mênh mông. Và nữa, hắn lại bảo con 
ma lớn nhất là chấp ngã, hắn chỉ thẳng vào tôi mà 
răn dạy mới thật là thô lỗ, hắn bảo nó ở bên trong 
ngực tôi đây này, sợ mẹ gì! Khốn thật! “Nếu ta giết 
nó từ bên trong thì nó không đến từ bên ngoài 
được nữa”, còn dám cao giọng nữa chứ. Láo toét! 
Tôi hét lên. Hắn lùi lại. Tôi nói gằn rõ từng lời cho 
xuyên thủng lỗ tai hắn:

- Anh là người khách không được mời. Hãy 
tan biến đi để cho tôi đón giao thừa. Hương tôi 
đã thắp lên bàn thờ rồi này. Rượu tôi đã rót ra ly 
rồi đây này. Những con chữ đang bò ngổn ngang 

trên màn hình đó, anh không thấy sao? Hãy để tôi 
yên! Hãy để tôi yên! Hãy để… tôi… yên… yên!... 
Càng nói tôi càng mất bình tĩnh, tôi gào lên, hét 
lên, khản cổ thều thào, chồm người tới trước mặt 
hắn. Hắn vẫn lì lợm không chịu đi vào trong tôi, 
cứ lui tới, lui tới, lui tới mãi. Tôi quỳ xuống chắp 
tay van xin hắn: Hãy - để - tôi - yên! Hắn ngoảnh 
mặt và nói rành rọt từng lời: “Mày không có Tết 

đâu! Từ sau cái Tết đó, mày đã không còn Tết nữa, 
hiểu chưa?!” Tôi co rúm người lại khóc nức nở 
như đứa trẻ lên ba, tôi khóc như chưa bao giờ 
được khóc như thế. Tôi không muốn khóc nữa. 
Tôi mệt, thở không nổi, cổ họng nghẹn đau. Tôi 
cần thoát khỏi cái thứ cảm xúc yếu mềm, hành 
hạ này nhưng vai tôi vẫn giật. Tôi đưa hai ngón 
tay giữ trái khế trên cổ họng lại mà nó cứ nhào 

 Truyện ngắn của NGUYỄN HIỆP

TET!
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lên nhào xuống. Tôi đưa cả bàn tay bụm miệng 
mà những âm thanh mềm yếu đáng ghét kia từ 
đâu đó trong tôi mà bật lên, mà phát ra, rên rỉ ỉ 
ôi. Tôi chúa ghét việc phải khóc trước mặt hắn 
vậy mà tôi lại không cưỡng nổi, tôi lại đang đánh 
mất mình. Bực nhất là tuyến lệ lại đang hoạt động 
ngoài vòng kiểm soát. 

Nước mắt ra ướt một góc gối, tôi cảm giác 
được thứ chất lỏng âm ấm ấy và thảng thốt đi ra 
khỏi giấc mơ, một giấc mơ nặng nề làm cho tôi 
rã rời. Tôi nằm bất động trên giường, mở to mắt 
nhìn lên trần nhà. Không có hắn nào ở đây cả, chỉ 
là tôi, mình tôi đang chuẩn bị đón giao thừa lần 
thứ năm mươi của đời mình trong căn nhà rộng 
rênh này. Chiều nay, tôi đã leo lên mấy tấm đan 
quét mạng nhện, đã lau cửa kiếng, đã dọn bàn 
thờ. Tắm rửa xong, tôi đốt ba cây hương cắm lên 
bàn thờ. Tôi nằm chờ giao thừa và đã ngủ thiếp 
đi lúc nào không hay. Giấc ngủ mộng mị ấy, cơn 
chiêm bao mộng mị ấy giờ đây vẫn còn làm tôi 
bàng hoàng, giờ đây vẫn còn trĩu nặng ngực trái 
tôi. Tôi uể oải bỏ một chân xuống rồi một chân 
nữa từ từ đứng lên đi về phía bồn rửa mặt.

Giao thừa đã qua từ lâu, hình như có tiếng gà 
gáy eo óc văng vẳng đâu đó. Suốt mấy giờ chuyển 
tiếp của đất trời từ năm cũ sang năm mới, tôi đã 
bị thâu tóm vào quá khứ, vào ký ức, vào nỗi ân 
hận riêng mình. Giao thừa năm nay lại lần nữa đã 
ngoảnh mặt với tôi.

Nước mắt bốc hơi thành sương tím
Trốn an bình trên lối trắng mênh mông
Tôi đã làm gì cuộc đời tôi thế này? Tôi đã làm 

gì với những cái Tết của tôi thế này? “Bách niên 
nhân sinh nhất giác mộng”, ai viết như thế nhỉ, 
sao đúng quá, sao thần quá!

*
Lại một cái Tết nữa. Tôi tưởng mình đã ngộ 

ra, đã an nhiên, đã buông bỏ. Tôi đã gom hết thời 
gian đi qua đổ vào một cuộc, tưởng lắng xuống 
đáy nước rồi. Công việc của tôi ở tòa soạn báo đã 
cuốn tôi đi, đúng hơn là dùng con người khác của 
tôi để che lấp con người này, đúng hơn là hai mắt 
một tròn một dẹt, nhìn nửa bên này khác nửa bên 
kia. Đúng hơn là trách nhiệm đã lùa tôi đi trên 
cánh đồng cuộc đời ba trăm sáu lăm ngày qua. 
Rồi Tết lại đến. Nguồn suối từ đâu lại hiện ra. Hắn 
bước ra khỏi tôi và nhắc lại chuyện cũ giữa hoàng 
hôn tịch mịch ba mươi tháng chạp. Hắn nhắc nhở 
tôi dòng âm thanh trong nội tâm trước khi bóp 
xiết trái tim tôi:

…Tết năm đó, tôi không về, lần đầu tiên tôi 
không có mặt ở nhà mình trong đêm ba mươi, 
trong đêm giao thừa, bên bàn thờ cha tôi và ngồi 
bên cạnh má tôi. Dải đất miền Trung xa dằng dặc 
khi tôi đã tự hứa với lòng mình, chưa thành người 
thì chưa quay về. Tôi hứa và làm thật. Cơn điên 
cuồng danh vọng, tiền bạc đã ném tôi vào cơn lốc 
xoáy không lối ra. Chuyện. Bản lĩnh của một gã 
quê mùa bị phơi gió trước Sài thành người tuôn 
như nước, lời năm bảy loại lời, hứa trăm ngàn 
kiểu hứa. Lên bờ xuống ruộng chỉ là bầm dập ở 
quê, ở phố phải nói là te tua nhục nhã chất chồng. 
Giờ thì tôi biết kiếm miếng ăn đã khó, đừng nói 
tới những điều chỉ có trong sách vở, trong những 
giấc mơ. Tôi đã làm rơi mất giấc mơ của mình 
ngay từ những ngày đầu đặt chân đến phố xá. Nơi 

đây có tất cả từ cây kim sợi chỉ đến con voi trừ 
vẻ đẹp diệu kỳ của giấc mơ. Nơi đây có một thứ 
ánh sáng làm cho tất cả đều được phơi bày trần 
trụi, sự phân đẳng nghiệt ngã, sự chia chác miếng 
ăn nghiệt ngã, buồn vui còn giả được thì có gì 
mà không. Tôi đã nhanh chóng học được nhiều 
mánh lới. Tôi đã nhận hàng, tuồn hàng ra bên 
ngoài bán lấy lời của thời bao cấp. Tôi đã tham 
gia chia chác trong những phi vụ khó nói được 
thành lời…

Tết năm đó, tôi không về, cũng không sao nhắn 
tin về cho má. Trong những lúc một mình ngồi 
lặng yên giữa hai phi vụ ồn ào, tôi hình dung má 
đang đợi tôi. Những ngày này má sẽ không dám 
đi đâu ra khỏi nhà, sợ tôi về thấy nhà trống quá lại 
buồn. Tôi hình dung ra cái cảnh má ngồi dán mắt 
ra cửa mà nhoi nhói đau trong ngực. Ba tôi chết 
khi tôi còn đỏ hỏn trên tay má. Má gánh tôi một 
đầu thúng, đầu kia là cái túi quần áo và một cục 
đá cho cân. Má chạy qua làn đạn. Má chạy qua 
đêm lửa cháy. Má chạy, hai ngón chân cái bấm 
xuống đường đất sét trơn nhầy. Má chạy, bất chấp 
cơn sợ hãi tột cùng để tôi được sống. Khi về ấp 
chiến lược Văn Mỹ, má đi cấy thuê, nhổ cỏ mướn 
nuôi tôi. Khi tôi lớn lên, đi học, rồi đi học xa, luôn 
ám vào mắt tôi là hai ngón chân cái nhuốm phèn 
vàng nâu của má. Tôi tự hứa với lòng sẽ để trọn 
một ngày ngồi bên má, sẽ cẩn thận, chi li cạy cho 
sạch hai vết phèn kia. Đơn giản vậy thôi mà lần 
lữa mãi tôi vẫn chưa thực hiện được.

Tết năm đó, tôi không về, chắc má tôi không 
có Tết.

Đến gần cuối năm sau thì được tin má mất. 
Người ta cũng không liên lạc được với tôi trong 
ngày đưa má về đất, trong ngày má vĩnh viễn đi 
xa. Má ơi! Tôi gục ngã thực sự. Tôi tê điếng thực 
sự. Tôi không còn là mình nữa trên trần gian này. 
Nỗi buồn hiu hắt vì đợi con đã giết chết má chứ 
không phải căn bệnh hiểm nghèo như người ta 
đưa tin. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết. Tôi quay 
về chịu tang như một cái xác không hồn. Tôi quay 
về chịu tang khi chưa kịp thành người như lời 
tự hứa thì đã vĩnh viễn không trọn vẹn được là 
người nữa rồi. Tôi biết má không muốn bất cứ 
điều gì phương hại đến tôi. Tôi biết má thương 
tôi hơn cả bản thân mình. Nhưng tôi đã không 
còn là tôi được nữa sau sự ra đi đột ngột của má. 
Má tôi đã mang hai vết phèn ấy qua bên kia núi 
để lại bên này lời hứa không bao giờ thực hiện 
được của tôi.

*
Hắn đã bắt đầu xuất hiện ngay sau lần tôi về 

ngồi gục bên mộ má. Hắn bước ra từ tôi. Hắn 
bước ra từ đôi mắt đã dại đi của tôi, câu đầu tiên 
thay cho lời chào hỏi, hắn nói: “Tâm bệnh. Cơ 
thể và tâm hồn của mày sử dụng một ngôn ngữ 
của những trải nghiệm tức thì nếu mày không 
biết điều đó thì sự sống của mày sẽ trở nên mong 
manh lắm”. Hắn nói hay vậy làm cho tôi cảm 
động, tôi tưởng có người thương mình, quan tâm 
đến mình. Không ngờ càng lúc hắn càng đào sâu 
vào nỗi đau của tôi. Hắn buộc tôi phải đối diện, 
phải thẳng thắn tự nhận những điều mình đã gây 
ra cho chính cuộc đời mình.

Cứ mỗi lần Tết đến là hắn lại xuất hiện đột 
ngột ngay trước mặt tôi và bắt đầu hoạnh họe. 

Tôi đã bảo với hắn không biết bao nhiều lần tôi 
không biết Tết là sum họp hay khước từ. Tôi cũng 
không có ý niệm gì về trật tự hay không trật tự. 
Cho dù tôi có già đầu mấy đi nữa cũng không 
sao trả lời được những câu hỏi cao siêu của hắn. 
Những câu hỏi chẳng qua là hắn gây nhiễu mà 
thôi. Hắn muốn hành hạ tôi cho đến chết. Tôi 
càng vùng vẫy, càng xua đuổi hắn càng thường 
xuyên xuất hiện. 

Và sau một cơn suy sụp rất nặng, tôi với hắn 
đã cùng chọn giải pháp thiền định. Tôi ray rứt 
biết đến bao giờ nữa. Tôi đã đánh mất hiện tại 
của tôi trong mấy chục cái Tết rồi. Tôi cũng không 
biết bằng cách nào để tâm hồn mình được an yên 
trở lại. Chính hắn. Lạ lùng là cũng chính hắn đã 
đưa ra giải pháp tu tập thiền định cho tôi. Mỗi 
năm sau này, tôi cùng hắn lên núi trong những 
ngày giáp Tết. Cho đến một ngày hắn đã biến mất, 
biến hẳn khỏi cuộc đời tôi. Và tôi đã nối kết được 
với má bằng sợi dây tình thương dịu vợi mà cũng 
đầy suy niệm.

Tết năm nay, như một điều vi diệu, tôi đã có 
Tết. Cảm giác đã sống lại.

Sáng mùng một năm ấy, một đám mây trắng 
đã trôi về phía tôi khi ly cà phê trên núi cao chưa 
cạn, khi cuộc suy ngẫm về giấc mơ không vui đêm 
qua mới vừa khởi sự trở lại. Tôi bàng hoàng thấy 
một vòng vô nghĩa khi tự hành hạ mình. Quá khứ 
thì đã xa rồi. Nước đã đổ xuống đất rồi hốt lại sao 
được nữa. Con côn trùng tôi nhỏ bé lây lất lóc 
lăn chợt hiểu ra bàng bạc đám mây, chợt hiểu ra 
nổi chìm, tan biến, chợt hiểu ra bồng bềnh phận 
người trong tiết điệu trần gian. Vậy đó mà ly cà 
phê đắng sáng nay thật ngon, thật lung, thật lạ, 
thật trần trụi cuộc đời mà cũng thật phiêu bay, vị 
đắng có lẽ là tuyệt đỉnh về vị mà con người nhận 
biết được. Hai tay thọc túi quần, tôi đi ngược 
xuống từng cấp đá của quán. Sáng mồng một 
quán vắng người, tôi tha hồ để những phôi dựng 
tương lai nhẹ nhàng của mình lên tiếng trong óc 
não, trong tâm can, tôi mỉm cười đìu hiu đưa ánh 
mắt xuyên qua vòm lá xanh.

Nhớ lại đêm giao thừa vừa qua, trong tôi đã 
có những chuyển biến, cảm giác về lửa, bắt đầu 
từ ngọn lửa rất nhỏ trong tâm trí tôi, rồi nhịp tim 
của tôi làm nóng lên, ngọn lửa lớn dần, tôi đang 
cảm giác da thịt mình hồng hào trở lại. Cơn lạnh 
lẽo đã biến mất từ lúc nào. Và bấy giờ cảm giác về 
đất có được từ xương tôi đang trào dâng một thứ 
sinh lực nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khung 
xương tôi căng rộng ra. Hít một hơi thật sâu, tôi 
nhắm mắt lim dim, tận hưởng nguồn năng lượng 
Tết nhứt thực sự này từ cơ thể mình, từ tâm hồn 
mình. Tôi tận dụng khả năng bẩm sinh mà không 
bị chi phối bởi buồn giận hay mang nặng quá khứ 
ray rứt của mình nữa để ngắm một bông mai 
đang rung rung nở. Một chấm vàng đã hé, đang 
lớn dần thành một đóa mai hàm tiếu tinh khôi. 
Không dám quay mặt đi dù là một khắc, tôi đang 
tận hưởng khoảnh khắc lạ lùng tuyệt đẹp của tạo 
hóa mà lần đầu tiên sau mấy mươi năm mình cảm 
nhận được. Đã có gió. Đã có khí thở. Đã có sắc 
vàng. Tôi rạo rực vui trong lòng. Tôi biết bây giờ 
thì Tết đã đến thực sự với tôi. Tết là nguồn kết hợp 
thiết thân xa thẳm của tôi với má, là sự an bình 
chuyển giao của trời đất quanh tôi. Tết là thế đó!  
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Vẫn là khói nhưng kỳ lạ thay khói chiều Ba 
mươi Tết lại khiến cho tôi nhung nhớ một cách 
ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đến bần thần. Bây giờ là 
giữa tháng Chạp, chỉ còn hai tuần nữa thôi là sẽ 
đến ngày Ba mươi Tết. Tôi vẫn nhớ cái dáng mẹ 
khi xưa tất bật, ống thấp ống cao, chân nam đá 
chân chiêu vừa dọn đám cỏ dại đầu ngõ vừa chép 
miệng than rằng thời gian trôi nhanh như một 
cơn gió. Mới hôm nào còn ra Giêng mà bây giờ 
đã là tháng Chạp.

Là ngày Ba mươi Tết rồi đấy! Nhanh nhanh 
lên nào! Ôi, sợ không kịp mà đón Tết đi mất.

Mẹ sai thằng Út chạy vào bếp lấy hộp diêm, 
rồi chạy tới cây rơm rút lấy một nhúm rơm khô 
đặt dưới đống lá vụn để làm mồi lửa đốt rác. 
Nhìn kìa! Cái mặt thằng Út ra chiều thích thú 
lắm khi được mẹ sai việc. Nó chạy ù thật nhanh 
vào nhà rồi tót ra cây rơm, trên tay đã sẵn sàng 
một nhúm rơm khô cùng hộp diêm. Thằng Út 
bảo với mẹ để con quẹt diêm châm lửa, nhưng 

mẹ sợ nó vụng về, ngăn không cho làm, cái mặt 
nó buồn thiu, hậm hực trông buồn cười gì đâu. 
Mẹ nhanh tay châm lửa, ngọn lửa bén nhúm rơm 
khô bập bùng cháy rồi lan dần sang những chiếc 
lá khô. Ngọn lửa bốc lên mang làm khói trắng 
đục lờn vờn từng lọn kéo theo sau là những thứ 
mùi quyện lẫn. Mùi gì ấy nhỉ? Là mùi đám cỏ dại 
ngai ngái, mùi lá mít khô xào xạc âm ấm, mùi lá 
nhãn, mùi cỏ mần trầu, mùi cây chó đẻ, mùi đất 
nồng nồng… Tất cả quyện lẫn vào làn khói bay 
lên không trung, giữa chiều Ba mươi Tết nắng 
dịu dàng vàng chanh.

Thoảng nghe đâu đây bên tai là tiếng lợn kêu 
eng éc của nhà hàng xóm đang làm đụng lợn Tết. 
Cùng lúc, bố cũng đã kịp bắc nồi bánh chưng lên 
bếp giao nhiệm vụ cho tôi và thằng Út trông coi. 
Bếp lửa bố nhóm toàn là củi gộc nhãn khô, lửa 
cháy rất đượm. Hôm trước mẹ đi xát lúa cũng 
không quên mang một tải trấu về. Bố tỉ mẩn chất 
trấu xung quanh bếp. Có vỏ trấu bếp lửa càng 
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đượm hơn, ngọn lửa bừng lên reo vui tí tách. Vỏ 
trấu un trong bếp tạo nên một mùi khói rất đặc 
biệt. Nó ngai ngái mà nồng nồng lại thêm chút 
khen khét của những hạt thóc lép đang còn sót 
lại. Thằng Út “phát minh” sáng kiến chạy ngay 
vào góc nhà nhón lấy mấy củ khoai cho vào đống 
than đang bừng bừng đỏ rực. Hai chị em thi 
nhau, canh chừng khơi than, trở khoai liên tục vì 
sợ cháy. Rồi cuối cùng cũng đến giây phút tuyệt 
vời đấy. Khoai chín, cả một màu vàng ươm hiện 
ra, mật ứa ra theo tiếng nuốt nước bọt của cả hai 
chị em. Phù! Ăn khoai nướng vào trời lạnh rất 
tuyệt. Tôi đã rất nhiều lần ăn khoai nướng nhưng 
không hiểu sao ngồi ăn khoai nướng trong chiều 
Ba mươi Tết lại ngon một cách lạ lùng. 

Gác lại chuyện nhà cửa, nồi bánh chưng đang 
sôi sùng sục cho mẹ, hai chị em lại chỉnh tề trang 
phục đi tảo mộ cùng với bố, đám anh chị em 
con nhà các bác, chú, các cô. Cho mãi sau này 
khi tôi lớn lên tôi đủ lớn khôn để hiểu ra rằng 
tảo mộ chiều Ba mươi Tết đó không hẳn là việc 
thực hiện nghĩa vụ của người con hiếu lễ với 
ông bà tổ tiên đã mất, mà còn ẩn sâu đó là cuộc 
hành hương tìm về ẩn ức mùa xuân năm cũ, để 
di dưỡng và thanh tẩy tâm hồn, để tiếp thêm 
nghị lực cho chặng đường phía trước. Những 
người con dù đi xa hay ở nhà, ngày cuối năm 
tự tay thắp một nén hương lên ngôi mộ đã được 
dọn dẹp sạch sẽ, trong bát ngát hương trầm tỏa 
bay, tưởng như từng sợi khói thơm kia có bóng 
dáng người xưa đang trở về. Chiều Ba mươi Tết 
thật thiêng liêng. Đứng giữa ông bà tổ tiên tôi 
như thấy tất cả giao thoa quyện chặt giữa hai cõi 
dương - âm, giữa hiện tại - quá khứ, cùng hướng 
đến tương lai…

Ngọn khói chiều Ba Mươi Tết mãi luôn là 
ngọn khói đặc biệt. Nó tỏa ấm không gian ngày 
cuối năm, làm tấm lòng những người con xa quê, 
tha phương chộn rộn mà réo rắt… Hôm nay đây 
tôi ở một nơi rất xa quê nhà. Tôi cũng như thằng 
Út hay tất cả những đứa con xa quê vẫn luôn nhớ 
những gì thân thuộc nhất ở quê nhà, vào chiều Ba 
mươi Tết thiêng liêng. Ôi, nhớ nôn nao sợi khói 
năm nào mẹ hun đám cỏ dại, lá khô, ngọn khói 
từ que nhang trầm dìu dặt… Trong vô thức của 
những ký ức năm cũ tôi cảm nhận được những 
sợi khói mang hơi ấm diệu kỳ, chầm chậm tỏa 
lan trong lòng mình nhẹ bẫng, bâng khuâng… 
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GÓI HOA 
TRONG ÁO
Em gói cỏ hoa xuân sắc 
Ướp vào chiếc áo dài xinh 
Lối về nhiều anh ngơ ngác 
Theo sau như kẻ lụy tình
Ô kìa tóc thề duyên dáng 
Ửng đôi má thắm mận đào 
Nụ cười liêu xiêu phố bản 
Bỏ bùa đôi mắt thanh tao
Đường về còn xa ngai ngái 
Ngồi đây nói chuyện yêu thương 
Dáng ngà cớ chi e ngại 
Người quê mộc mạc chân phương
Em qua đường làng bừng sáng 
Xóm thôn chim hót ngợp trời 
Như tâm hồn em trong trắng 
Duyên quê chẳng chút buông lơi
Này em áo hoa bát ngát 
Xin người giữ nét thiên thanh 
Dẫu rằng thời gian phai nhạt 
Áo dài vẫn mãi còn xanh.

[ĐẶNG TRUNG THÀNH]

MÙA XUÂN 
BAT ÐÂU TÙ ÐÂU
Xuân đến đầy ăm ắp
Tình xuân dâng ngập nhà
Nắng cười trong mắt mẹ
Gió đùa trên má em

Lặng im mà nghe mùa xuân
Khúc khích cười trong ngọn gió
Nắng xuân buông trên vai nhỏ
Thơm như da thịt đất trời

Dáng xuân mềm mại núi đồi
Tóc ai đổ dài câu hát
Kìa em nồng nàn ánh mắt
Cho bước chân anh chơi vơi

Mùa xuân bắt đầu từ đâu
Có khi nào anh biết được
Mùa xuân cỏ xanh như tóc
Gió xuân thơm hương môi cười

Mùa xuân có ở nơi nào
Chỉ ai đang yêu mới biết
Tình xuân dâng lên đôi mắt
Sắc xuân thắm vào đôi môi

Anh mở tung đôi cánh cửa
Đón xuân tràn ngập đất trời

[NAM THANH]

MÔT THOÁNG 
HUONG XUÂN…
Cành mai vàng khoe sắc
Trước hiên nhà mênh mông
Bướm, ong mùa mật ngọt
Trong nắng xuân gọi mời.

Câu chúc xuân nồng ấm
Phía gian nhà thênh thang
Bầy trẻ thơ ríu rít
Bao lì xì đỏ tươi.

Mẹ ngồi bên bậu cửa
Mắt nhìn về xa xăm
Dáng ai vừa qua ngõ
Nghe nỗi nhớ xanh mầm.

Ba khề khà chuyện cũ
Những ngày xưa vỗ về
Giọt nắng xuân vội vã 
Rơi trên những lặng thầm

Có một mùa bất chợt
Nụ hoa rơi đầy tay
Con đường về thơm ngát
Những hương xuân vẫy chào…

[HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG]

TÊT THÒI CÔ-VY
Dịch Cô-Vy đã dập
Nhưng Tết vẫn đề phòng
Mọi người nên cẩn thận
Tránh la cà, lông bông

Vui chơi có chừng mực
Hội họp cũng giãn ra
Lánh xa nơi đông đúc
Giúp khỏe người khỏe ta

Khẩu trang khi ra phố
Rửa tay lúc về nhà
Tết đoàn viên ấm cúng
Bên cha mẹ, ông bà!

[TẤN QUỐC]

MÙA XUÂN 
TRÊN ÐAO
Dường như trong nắng mùa xuân
Tiếng cười ấm những bàn chân rộn ràng
Rung rinh một nụ mai vàng
Mùa xuân trên đảo thênh thang nỗi lòng.

Bánh chưng bánh tét nghĩa tình
Cho ngày nắng đảo lung linh những chiều
Người còn vọng gác tiền tiêu
Gởi vào năm tháng lời yêu ngọt ngào.

Biển ru cánh sóng rì rào
Tiếng đàn giữ biển rót vào bình yên
Xa xa đảo nổi, đảo chìm
Vẫn màu xanh ấy ngày đêm không rời…

Kìa trong buổi sớm xuân ngời
Cầm tay nỗi nhớ ngọt lời yêu thương
Biển ru khúc hát trùng dương
Nhành xuân chớm nở bước đường em qua… 

[NGUYỄN THỊ NHƯ Ý]

VAT NANG 
XUÂN QUÊ
Dịu dàng vạt nắng xuân quê
Cỏ hoa trải dọc đường về ngát xanh
Nắng thơm trái chín đầu cành
Tan vào đáy mắt long lanh duyên thầm

Giọt mưa thổn thức dư âm
Đêm qua vừa đệm nốt trầm xuyến xao
Nắng lên rực rỡ non cao
Ủ hồng môi thắm má đào ngẩn ngơ

Nắng vương sóng sánh đôi bờ
Bến sông ai gội giấc mơ xuân thì
Chuông chùa vọng tiếng từ bi
Gieo vần lục bát nhu mì gửi quê

Tháng năm dầu dãi bộn bề
Từ bàn tay mẹ theo về mùa xuân
Nắng soi bóng mẹ ân cần
Thắp lên ngọn lửa tình thân ấm nồng…

[TRẦN THANH THOA ]
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Thời điểm đón Tết
Các nước phương Tây thường coi ngày 

mùng 1/1 theo Dương lịch là ngày bắt đầu một 
năm mới. Trong khi đó, các quốc gia phương 
Đông, trong đó có Việt Nam, thường dùng 
Âm lịch, tức là năm mới sẽ bắt đầu muộn hơn, 
trong khoảng tháng 1 - 2, thậm chí ở Myanmar 
thường vào tháng 4.

Cả Dương lịch và Âm lịch đều được xây 
dựng dựa trên chu kỳ thiên văn: Một ngày được 
tính theo vòng quay của Trái Đất quanh trục, 
một năm được tính theo quỹ đạo của Trái Đất 
quay quanh Mặt Trời và một tháng được tính 
theo quỹ đạo Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 
Các hệ thống lịch rất phức tạp bởi vì số ngày 
trong một tháng hay một năm không cố định. 
Âm lịch dựa trên việc theo dõi chu kỳ thiên 
văn, trong khi Dương lịch chia thành các tập 
hợp ngày gần giống chu kỳ thiên văn.

Hoạt động trong dịp Tết
Năm cũ qua đi, năm mới đến gần, dù là 

Đông hay Tây thì đều thực hiện các hoạt động 
cơ bản như mua sắm, dọn dẹp, trang trí nhà 
cửa, chuẩn bị các món ăn đặc biệt riêng cho 
ngày Tết, gửi lời chúc tốt đẹp đến người thân, 
bạn bè. Tuy nhiên, vẫn có nhiều hoạt động 
khác nhau.

Trong văn hóa phương Đông, ngày cuối 
cùng của năm thường tổ chức bữa ăn Tất Niên 
để tạm biệt năm cũ. Ngày đầu năm, người ta sẽ 
đốt hương trầm trên bàn thờ tổ tiên và khấn để 
cầu cho một năm mới bình an. Ngoài ra thường 
đi chùa hay thăm hỏi họ hàng và bạn bè để chúc 
mừng năm mới. Trẻ con nhận lì xì từ người lớn 
để đánh dấu một tuổi mới.

Tết của người phương Tây được bắt đầu bằng 
những cuộc diễu hành với những phương tiện 
giao thông được trang trí rực rỡ trên đường phố, 
bằng sự tụ họp của hàng trăm nghìn người tại 
những địa điểm công cộng, cùng nhau uống 
champagne và chờ đón thời khắc “giao thừa”. Tuy 
nhiên, kỳ nghỉ và những hoạt động của họ được 
bắt đầu từ ngày Thiên Chúa Giáng Sinh (24/12) 
kéo dài sang đến đầu tháng Một năm sau. 

Quan niệm về năm mới
Người phương Đông tin rằng, vào ngày Tết 

mọi thứ đều phải mới, phải đổi khác, từ ngoại 
vật cho đến lòng người; vì vậy khoảng mươi ngày 
trước Tết họ thường sơn, quét vôi nhà cửa lại, tất 
bật đi sắm sửa quần áo mới để mặc trong dịp 
này. Trong những ngày Tết, họ kiêng kỵ nhiều 
điều, ví dụ như quét dọn nhà cửa, không nóng 
giận, cãi cọ nhau vì có thể mâu thuẫn cả năm... 

TẾT ĐÔNG - TẾT TÂY
“Văn hóa không có sự cao thấp, văn hóa chỉ có sự khác biệt”, chính sự khác biệt này khiến cho việc hiểu văn hóa càng thêm thú vị. Trong những ngày cuối năm, cùng 
tìm hiểu sự khác biệt của nét văn hóa phương Đông phương Tây.

Người phương Tây đón Tết cũng rất tưng 
bừng. Với họ, năm mới cũng là một dịp để vui 
chơi, sum họp và cùng nhau ngẫm lại những 
điều đã qua. Những giờ phút thiêng liêng ấy, 
chính là điều quý báu nhất của mỗi con người.

Món ăn dịp Tết
Món ăn trong ngày Tết của người phương 

Đông đa dạng mang theo nhiều hy vọng cho 
năm mới. Ví dụ như Hàn Quốc mâm cơm 
ngày cúng ông bà có hơn 20 món, trong đó có 
Tteokguk (một loại bánh canh gạo), Japchae 
(miến Triều Tiên), San Jeok (thịt heo và rau 
củ nướng xiên) triết lý ngũ hành tương sinh. 
Hay như Trung Quốc có món chả giò giống 
thỏi vàng, miếng sủi cảo giống nén bạc và món 
gỏi cá sống Yusheng (Ngư sinh), trùng âm “dư 
sống” để tượng trưng cầu vọng cuộc sống dư 
giả… Trên bàn thờ tổ tiên của họ còn có sự hiện 
diện của hai chiếc Nìn Cú (bánh tổ Niên Cao), 
một lớn ở dưới, một nhỏ ở trên tượng trưng cho 
sự thăng tiến, năm nào cũng vươn cao.

Theo truyền thống của người phương Tây, 
những gì họ làm hay ăn trong ngày đầu tiên 
của năm mới có liên quan đến sự may mắn suốt 
năm đó. Rất nhiều nước cho rằng, những vật 
giống như chiếc nhẫn thể hiện điều này vì theo 
họ, vòng tròn là hiện thân cho sự xoay vòng của 
cuộc sống, cho sự no đủ và may mắn; người 
Hà Lan cho rằng ăn bánh rán (có hình tròn) 
mang lại cho họ một tương lai tốt đẹp. Và rất 
nhiều vùng trên nước Mỹ coi đậu Hà Lan (loại 
đậu tròn màu xanh) là món ăn không thể thiếu 
trong bữa tiệc đầu năm. Bắp cải cũng là một 
loại rau luôn có mặt trong bữa tiệc này, lá của 
nó là dấu hiệu của sự thịnh vượng…

MINH HIẾU
(Tổng hợp)

>> Tuy có sự khác biệt về văn hóa đón tết đó, 
nhưng Tết phương Đông vẫn được coi như 
một kho giá trị vĩ đại trong trái tim người 
Việt khắp năm châu. Trong đó, giá trị văn 
hóa tâm linh, nghệ thuật, xã hội và kinh tế 
hòa quyện thành một thể thống nhất, không 
thể bác bỏ…

Ẩm thực ngày Tết của người phương Đông rất phong phú
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Theo truyền thống người Việt thì việc đụng 
tới mồ mả hay bàn thờ tổ tiên là điều tối kỵ, song 
điều ấy lại diễn ra vào ngày Tết.

Ai lúc nhỏ cũng nhìn thấy bố mẹ, ông bà mình, 
Tết đến xuân về sẽ xếp lại bàn thờ, lau chùi đồ thờ 
cúng. Cát cũ ở trong lư hương được bỏ đi, chân 
hương cũng vứt đi, chỉ để lại một chút gọi là. Một 
nghề chỉ có trong ngày Tết là đánh bóng lư hương, 
cho mới tinh. Cũng vào dịp Tết thì con cháu sẽ sơn 
lại mộ phần của tổ tiên, tục tảo mộ có từ lâu đời; 
chỉ khi nào quét dọn, sơn sửa xong thì con cháu 
mới có thể lo việc Tết trong gia đình của mình. 
Điều đặc biệt là trong những ngày thường, người 
ta không bao giờ được tự tiện đụng vào mồ mả tổ 
tiên, trừ phi bị hư hại, hoặc tôn tạo lớn. Vào ngày 
xuân, con cháu cả nghìn người đi tảo mộ khiến 
cho những nghĩa trang chẳng khác gì một công 
trường náo nhiệt!

Tết, đó là một dịp đặc biệt để người ta có thể 
và bắt buộc làm mới chính cuộc sống của mình. 
Cái mới, cũng đồng nghĩa với sự may mắn và cái 
cũ khi đó cũng như là một sự xui xẻo, không may. 
Dịp cuối năm, cả nhà tỏa đi lau dọn nhà, làm cỏ 
trong vườn, kê lại những chậu hoa. Cành hoa đào, 
hoa mai hé nụ được đem về nhà. Trên tường sẽ 
treo câu đối hoặc những bức tranh Hàng Trống, 
tranh Đông Hồ. Không chỉ một cái Tết đang đến 
mà đích thực là một CÁI MỚI đang đến.

Chúng tôi rời thành phố lên rừng tản cư 
kháng chiến, cuộc sống giản dị và cũng có thể nói 
là nghèo khó. Những thôn làng nằm ở vùng bán 
sơn địa mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đã tới 
để đi thực tế viết nên các thiên truyện nổi tiếng 
“Khách ở quê ra”, “Người đàn bà trên chuyến tàu 
tốc hành”. Chính tôi, khi đó là một cậu bé, buổi 
tối được nhà văn Nguyễn Minh Châu đọc các 
tác phẩm mới viết trong sổ tay của ông cho mọi 
người nghe, sau bữa cơm chiều muộn.

Trong những thôn nghèo ấy, ngày Tết lũ trẻ 
chúng tôi vui nhất. Nhà nghèo, nhà giàu gì cũng 
cố gắng sắm quần áo mới cho trẻ con. Trong chợ 

tràn ngập sắc màu mới của những hương vàng, 
hoa, vải và vòng xiểng, dù chúng phần nhiều là 
thứ rất rẻ tiền và màu sắc cũng lòe loẹt. Năm tôi 
học lớp một, gia đình bác Hùng là thợ may ở gần 
nhà, may tặng cho tôi một bộ quần áo mới đón 
Tết. Đó là một bộ quân phục bộ đội ta, dĩ nhiên 
là chúng tí hon và tôi được gắn luôn quân hàm 
đại úy.

Thuở ấy vẫn còn pháo nổ lúc giao thừa. Sáng 
mùng Một, xác pháo rơi đầy sân mà không ai 
dám quét, vì sợ mất đi cái lộc mới mẻ đầu năm. 
Suốt mùng Một, tất cả mọi người đều rón rén 
chờ người đầu tiên bước vào nhà, gọi là “đập đất”, 
người đó dường như quyết định đến cả một năm 
thành công hay thất bại!

Những ghi chép của các nhà nghiên cứu cho 
thấy, tục tặng áo mới không chỉ có trong gia đình. 
Vào ngày Tết, các vua nhà Nguyễn cũng tặng quần 
áo mới cho các quan, chúng được đựng trong cái 
hộp. Điều hay là chỉ vua ban áo mới cho các quan 
chứ các quan không được phép tặng vua cái gì, 
khác hẳn với hiện tượng ngày nay nhà nước phải 
có văn bản cấm cấp dưới tặng quà cho cấp trên 
vào ngày Tết, cấm cấp trên không được nhận quà 
của cấp dưới.

Mỗi dịp Tết, các mẹ thường đi đổi tiền mới để 
mừng tuổi cho con, cháu. Gọi là tiền mừng tuổi 
thì chỉ là tiền lẻ thôi, nhưng điều quan trọng là 
phải tiền mới, còn buộc dây thun, thậm chí là đến 
ngân hàng để đổi. Có lẽ chỉ dịp Tết đồng tiền mới 
“mất giá” chỉ vì cũ hay là mới.

Dịp Tết, những đôi trai gái yêu đương cũng 
về ra mắt nội ngoại. Được chấp nhận, người ấy sẽ 
là thành viên mới của gia đình. Tôi có người chị 
hàng xóm học ở Hà Nội. Chị xinh như văn công. 
Tết mấy năm trước chị đưa bạn trai về ra mắt, khổ 
nỗi, gia đình không đồng ý. Anh kia ngậm ngùi ra 
đi. Mấy năm sau, chị lại đưa một anh khác hẳn về, 
gia đình hội ý và cũng không thuận. Thế là chị lại 
phải đợi mấy cái Tết nữa để kiếm cho được chàng 
rể mới cho gia đình.

Chúc Tết là phong tục không rõ có từ bao giờ. 
Ngày Tết, người ta chúc nhau có nhiều điều mới 
mẻ, những gì chưa làm được trong năm cũ sẽ làm 
được trong năm mới, những gì không tốt năm 
cũ sẽ qua đi. Năm mới, người xưa không chỉ cầu 
giàu, mà còn cầu sang nữa:

“Chúc mừng thượng đẳng tối linh
Phù trì dân xã hiền vinh sang giàu”.
Sang - ngày xưa đấy là sự vinh hiển, học hành, 

đỗ đạt, góp ích cho đời, được người người ca 
ngợi, gọi là “Giàu vẻ vang, sang lịch sự”. Không 
như cái chị kia: “Chị kia có quan tiền dài/Có bị 
gạo nặng coi ai ra gì!”. Lại có câu: “Giàu vì bạn, 
sang vì vợ”, còn ai đó: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” 
thì thiên hạ coi khinh.

Bài thơ “Chúc Tết thanh niên” (1927), Phan 
Bội Châu  viết: 

“Thưa các cô các cậu lại các anh
Trời đã mới người càng nên đổi mới
Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội
Ghé vai vào gánh vác cựu giang san”

Bài thơ Chúc năm mới đầu tiên của Bác Hồ 
làm năm 1942, in trên báo Việt Nam Độc lập số 
114, có đoạn:

“… Chúc đồng bào ta đoàn kết mau,
Chúc Việt Minh ta càng tấn tới!
Chúc toàn quốc ta trong năm nay,
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới…”
Cái mới là điều mà từng con người, từng gia 

đình và toàn xã hội hướng tới. Nhưng cái mới 
không chỉ chúc là có, không phải mong là được. 
Cái mới tới là nhờ vận hội, là nhờ nỗi lực nắm 
lấy vận hội, cái mới có được là nhớ sự đoàn kết, 
tinh thần tấn tới, cái mới đến được là dựa vào 
sự đồng lòng của cả dân tộc để đưa đất nước 
tiến lên. 

TAM LỆ 
(12/2020)

CÁI MỚI TRONG TẾT VIỆT
Nói tới Tết Nguyên đán, người ta nghĩ ngay tới những phong tục Tết cổ truyền, những gì truyền thống, lâu đời, là một nếp cũ. Nhưng thật ra Tết Việt bản chất 
là “Tống cựu nghinh tân”, tiễn cái cũ để đón cái mới. Khát khao của con người chính là hướng tới những điều mới mẻ trong cuộc sống và trong mỗi con người, 
thể hiện qua cái Tết.



ĐỘC ĐÁO 
ẨM THỰC VIỆT

Với đường bờ biển dài hơn 3.200 km từ Bắc vào Nam, Việt 
Nam không chỉ có nhiều vịnh, biển đẹp xứng tầm thế giới, góp 
phần mang lại giá trị kinh tế cao cùng tiềm năng NTTS lớn, mà 
còn có nền văn hóa ẩm thực hải sản phong phú.

Hải sản ở các vùng biển Việt Nam có nhiều loại giống nhau, 
nhưng tùy theo điều kiện của từng vùng mà mỗi địa phương lại 
có vị đặc biệt hơn. Ngoài ra, bằng bàn tay khéo léo của các đầu 
bếp từ các nhà hàng sang trọng đến những quán ăn bình dân, thì 
các loại hải sản lại được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, 
mới lạ; thu hút được du khách gần xa. Đặc biệt, ẩm thực hải sản 
Việt còn là điểm nhấn trong nét văn hóa đặc sắc gắn liền với các 
điểm du lịch nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước. 

Việt Nam cũng vinh dự được Tổ chức World Travel Awards 
bình chọn ở ba hạng mục là điểm đến di sản, văn hóa, ẩm thực 
hàng đầu châu Á; điều này cũng giúp kích cầu tiêu dùng và là 
cơ hội quảng bá sản phẩm thủy sản đến với bạn bè năm châu.

PHƯƠNG TRANG
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Con trâu bay
Có anh nông phu nọ mua được một  con 

trâu  tơ mười hai đồng bạc, đem về cày ruộng. 
Đêm ngủ, anh ta nằm chiêm bao thấy trâu nọ 
mọc hai cái cánh bên hông, bay bổng đi mất. Lúc 
thức dậy anh ta nghĩ rằng:

- Đó là điềm bất lành. Mình phải bán con trâu 
này. Không thì nó cũng mất.

Hôm sau anh dắt trâu ra chợ, bán được sáu 
đồng bạc. Bèn lấy dây thắt lưng buộc số tiền ấy 
lại. Đến nửa đường, anh thấy một con chim lớn 
đang đứng ven đường. Lại gần thử xem, thì chim 
dạn dĩ, không bay. Anh vồ con chim, dùng dây 
thắt lưng buộc vào chân chim. Đi được một lát, 
chim nọ vùng vẫy, mổ vào tay đau điếng. Vô ý 
anh buông con chim ra. Chim bay bổng, mang 
theo cái thắt lưng buộc bạc.

Về tới nhà, vợ hỏi:
- Con trâu đâu?
Anh thở dài:
- Nó bay mất rồi!...

Chỉ nhặt có sợi dây
Hàng năm triều đình thường cử người đi 

thanh tra lại việc xử án của quan lại cấp dưới, 
tránh cho dân bị xử oan sai. Ở một địa phương 
nọ, một tên tù kêu oan vì chỉ nhặt có một sợi dây 
thừng bên lề đường mà bị xử tới 3 năm tù. 

Khi bị chất vấn, viên quan huyện trả lời cấp trên:
- Bẩm Ngài, khổ nỗi ở đầu sợi dây thừng ấy là 

một con trâu mộng cơ ạ!
- !!! 

Liên khúc mùa xuân
Hai vợ chồng nọ cùng làm một cơ quan, 

chồng thường hay đi công tác xa, gần Tết chồng 
điện về hỏi vợ:

- Em đã thấy mùa xuân chưa?
Hiểu ý chồng muốn hỏi “Đã có tiền thưởng 

Tết chưa?”, vợ liền trả lời:
- “Xuân đã về’ rồi, nhưng mà “Anh cho em 

mùa xuân” nghe...
Chồng cụt hứng thở dài: 
- Như vậy là đối với anh “Mùa xuân không 

còn nữa” ư? 
- Đương nhiên rồi, đó là “Điệp khúc mùa 

xuân” mà anh!

Mượn đồ
Trong lúc đang xem bắn pháo hoa đêm giao 

thừa, một người đột nhiên hét lên:
- Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi?
- À, tôi chỉ mượn cái bật lửa thôi.
- Tại sao anh không hỏi tôi?
- Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau đâu mà hỏi!
- !?!

TRUYỆN CƯỜI

Cũng thấy
Đầu năm mới, một người tới thăm bạn ở bệnh 

viện:
- Tôi không nghĩ là nhanh đến thế. Mới tối 

qua tôi còn thấy bạn đón giao thừa và khiêu vũ 
cùng một cô nàng tình tứ lắm cơ mà. 

Người bạn thở dài đáp:
- Thì vợ tôi cũng thấy cảnh ấy nên mới ra 

nông nỗi này.
- !!! 

Buổi thuyết giảng đêm giao thừa
Ba giờ sáng đêm giao thừa, một người đàn 

ông say xỉn đi lảo đảo trên đường.
Cảnh sát thấy vậy liền chặn ông ta lại và hỏi:
- Ông định đi đâu vào lúc nửa đêm thế này?
Người đàn ông lè nhè đáp:
- Tôi đi nghe diễn thuyết thưa ngài.
Vị cảnh sát ngạc nhiên đáp:
- Ông say quá rồi đấy, chẳng ai dở hơi đi tổ 

chức diễn thuyết vào lúc ba giờ sáng năm mới cả.
- Có đấy thưa ngài.
- Ai thế?
- Vợ tôi.
- À, vậy mời ông đi nhanh cho. 

DIỆU HƯƠNG  
(Sưu tầm)

Tôi và cô đều mặc áo màu xanh nhỉ! 

Hết nói nổi, lại 
“bậy” trên đầu tôi 
thế hả? Nhìn sừng tôi dài không? 

Lêu lêu

Đừng hòng bắt được tôi
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